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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 13 dhjetor - Me anë të një filmi të me-
trazhit të shkurtë të quajtur “Porta ime” nga
regjisorja Marija Xhixheva, të përgatitur nga
nxënësit e shkollës fillore nga mosha 10-14 vjeç
u dha mesazhi për rëndësinë e komunikimit
në mes prindërve dhe fëmijëve si mjet kryesor
për tejkalimin e problemeve dhe dhunës. Në
organizim të festivalit të filmit Kinenova me
mbështetje të UNICEF dhe BE sot u mbajt edhe

tribuna publike me temë “Dialogu si mjet i fu-
qishëm i prindërve, fëmijëve dhe shoqërisë në
tejkalimin e sjelljes së dhunshme”, ku nxënësit
e shkollave nëpërmjet të psikologëve treguan
përvojat dhe komunikimin që kanë me prindë-
rit. Sipas psikologëve prind i kujdesshëm dhe
përgjegjës është ai i cili fëmijëve i kushton vë-
mendje të madhe duke gjetur mundësi për ti
dëgjuar se për çka kanë nevojë...

Rrjetet sociale po i zëvendësojnë prindërit!

15 DEN

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

Hetimet e reja
nën mjegullat
e aferave të
vjetra!

Zoran Zaevi kur ishte lider opozi-
tar, kishte paralajmëruar se në
“bombat” e tij mund të ketë edhe
të dhëna që po të shpaloseshin
“do të tronditej opinioni”. Kështu
pati deklaruar edhe atëherë kur
duhej të dihen shumë detaje
rreth aferës “Monstra”, me ç’rast
Zaevi kishte dhënë sinjale se di-
sponon me materialet që japin
hollësi se rasti është i montuar
nga ish-pushtetarë dhe se, sipas
tij, personat që po vuajnë burgun
janë të pafajshëm, ndërkohë që
familjarët e shqiptarëve të dë-
nuar (7 veta) kishin...
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Kërkesa për
dënimin e
tetovarëve

Gjoba më 
të vogla për 
60 për qind
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Si ndiheni tash kur dikur keni

qenë një nga aktoret më të famshme në ki-

nematografinë shqiptare? 

Të them të drejtën nuk e mendoj se dikur

kam qenë njëra ndër aktoret më të famshme

të kinematografisë, ndjehem mirë kurdo që

unë punoj punën time dhe jam gjithmonë e

kënaqur me rezultatet e punës sepse e di se

gjatë punës kam dhënë maksimumin nga

vetja ime, është gjë e mirë sepse puna ime

është punë ekipore dhe kur bashkohen të

gjitha ato energji gjithsesi se nuk mungon

rezultati dhe kur ka rezultat sigurisht se

ndihesh mirë në çdo fazë të punës dhe çdo

fazë të jetës.
KOHA: Periudha e paraluftës dhe gjatë

luftës ka qenë e përmbushur me shumë

projekte, ke xhiruar edhe nëpër kohëra të

vështira, megjithatë ia ke dal me shumë

sukses?
Sigurisht, ato kohëra kanë qenë shumë të

vështira e kam thënë disa herë, por që ajo

kohë nën okupim mendoj se na ka dhënë

edhe më shumë vullnet e dashuri për punën,

kemi qenë më të bashkuara në mendime e

në veprime, me gjithë rreziqet që kemi pasur

në atë kohë besoj se ne kemi qenë fitimtarë

me gjithë ato projekte që i kemi bërë fshehu-

razi, janë disa projekte që njerëzit nuk i kanë

harruar edhe që ende i përmendin sapo më

shohin në rrugë apo kudo tjetër, njëra ndër

ato ka qenë edhe drama televizive Qëndresa,

por mendoj se rreziqet më të mëdha kanë

qenë kur para luftës kur rrugët ishin të mbu-

shura me ushtarë e paramilitarë serb neve na

duhej të vazhdonim jetën artistike dhe çdo

natë luanim komedi në teatrin Dodona, ajo

ishte lufta jonë e dëshira për të mbajtur

njerëzit në disponimin më të mirë dhe për të

hequr sado pak mendjen nga gjendja tejet e

rënduar në Kosovë.
KOHA: Mban ende kontaktet me njerë-

zit që të kanë dashur atë kohë, që të kuj-

tojnë atë vajzën me sytë e bukur që luante

rolin e Qëndresës?
Kontakte jo …por që njerëzit nuk përtojnë

të më shkruajnë ndonjëherë dhe të më nda-

lin në rrugë për të më dhënë komplimente

për atë projekt që është xhiruar mes viteve

1996-1997 pra ajo periudha që e përmenda

pak më parë kur Kosova ishte nën okupim

dhe po lëngonte tej mase.

KOHA: Fëmijërinë e ke kaluar në Ko-

sovë ndërkohë që je zhvendosur për të je-

tuar në Francë, si ka ndikuar ky vend në for-

mimin e karakterit dhe identitetit tënd?

Po është e vërtetë…sado që fëmijëria ime

ka qenë e mirë dhe e lumtur mendoj se këto

situata të rënda që e kanë përcjellur fëmijë-

rinë time dhe adoleshencën time do të mbe-

sin në kokë përgjithmonë. Sa i përket Francës,

jeta atje më ka ndryshuar shumë si në

mënyrën e të menduarit si në mënyrën e të

punuarit mendoj se jam pasuruar më shumë

shpirtërisht dhe jam formuar pak më ndry-

she.
KOHA: Të gjithë kujtojnë se jeni një be-

qare e llastuar, duke pasur parasysh atë

vajzën kapriçoze, por në fakt ti je shumë e

thjeshtë dhe e dashur?
Mendoj se çdo femre i shkon pak të jetë

kapriçoze, mendoj se jam vajzë modeste (që

ndonjëherë ka shkuar në dëmin tim) dhe e

dashur shumë sepse nuk e imagjinoj jetën as

botën pa dashuri. Duhet të japim shumë da-

shuri sepse do të marrim edhe më shumë

nga të tjerët. Duhet të mundohemi të

përçojmë energji pozitive tek njerëzit sepse

tek e fundit, ne nuk bëjmë asgjë tjetër përveç

se shkëmbejmë energjitë tona tek njëri tje-

tri.
KOHA: Cila ishte profesioni i ëndërruar

para se të bëhesh aktore?

Ehh, gjithmonë biseda po lidhet me

kohërat e paraluftës fatkeqësisht nuk kam

arritur të shkollohem për profesionin që e

kisha ëndërruar kisha filluar shkollën si e

vogël por që na e mbyllën serbët, për neve si

fëmijë ishte e pakuptimtë pse ne nuk mun-

deshim të vazhdonim shkollën, nuk e dinim

pse na është mbyllur shkolla, çdo gjë po

bëhej e pakuptimtë për ne fëmijët e asaj mo-

she. Nuk dinim se çka donin të thoshin më të

rriturit kur na e përsërisnin se situata është

shumë e keqe në Kosovë. Atë ëndërr e kam

peng në zemër edhe sot, unë nuk arrita pra të

bëhem balerinë por mendoj se u bëra një

njeri i thjeshtë dhe i dashur, mendoj se u

bëra aktore dhe nuk ishte rastësi, tek e fundit

është e vetmja punë që më përmbush sh-

pirtërisht.
KOHA: Rolet që keni luajtur e reflek-

tojnë personalitetin tënd?

Jo unë mendoj se personazhet që kam

luajtur nuk kanë reflektuar në mua, është e

kundërta. Unë personalitetin tim mun-

dohem ta përçoj tek publiku duke e shkrirë

në personazhet që luaj, dhe besoj se kur

bëhet një përzierje e të dyjave është më e

fuqishme dhe më e natyrshme.

KOHA: Për mendimin tënd, çfarë i bën

gratë të bukura dhe të veçanta?

Thjeshtësia dhe sinqeriteti që del nga sh-

pirti.
KOHA: Cili është çelësi i lumturisë për

ty?
Rehatia shpirtërore s’ka çmim edhe pse

ndonjëherë është vështirë të punosh me ve-

ten për të qenë gjithmonë në qetësi shpirtë-

rorë dhe të mbash urtësinë brenda vetes

duhet të mundohemi të jemi.

KOHA: Cila është këshilla më e mirë që

keni marrë nga nëna juaj?

Shumë këshilla kam marrë si nga gjyshja

si nga mami, por po e them njërën Të jem

gjithmonë vetvetja.
KOHA: Cili është sekreti i bukurisë suaj?

Nuk e di, të them sinqerisht kurrë nuk

kam menduar se jam e bukur e as që mun-

dohem të bëhem e bukur, as me grim e as pa

grim apo me ndonjë stil të veshjes. Sapo e

thash këshillën e mamit jam gjithmonë vetja

ime dhe jap atë që e ndjej në shpirt dhe ndo-

shta sekreti tek secili nga ne, është brendësia

jonë, shpirti, mënyra e të menduarit thje-

shtë ajo çka ne e shfaqim në sytë tanë.

KOHA: Çfarë veshjesh mbizotërojnë në

gardërobën tënde?
Nuk jam shumë e dhënë pas rrobave, në

gardërobën time ka gjera që i kam pasur

edhe para 10 apo edhe 20 viteve bëj përmirë-

sime, ndërroj ndonjë detaj të vogël dhe i për-

dor sot e kësaj dite kryesisht kam gjëra kla-

sike. I dua rrobat me ngjyra të hapura, kam

shumë pak ngjyra të errëta në dollapin tim.

KOHA: Një ditë e jotja pushim si është?

Asnjëherë nuk është njësoj, ndonjëherë

mundohem t’i kaloj me familjen ndonjëherë

me  miket e mia, shpeshherë udhëtoj, apo dal

në shëtitje me biçiklete nuk e di varet nga di-

sponimi. Tani që jam kthyer në Kosovë nga

marsi i këtij viti të them të drejtën nuk kam

pasur shumë kohë për pushim. Kemi rifil-

luar Tre gjermanët e trashë gjë të cilën ndo-

shta lexuesit e gazetës tuaj nuk e dinë, kësh-

tu që mes provave, xhirimeve, familjes dhe

njerëzve të zemrës nuk po kam shumë kohe

të pushoj.
KOHA: Planet për të ardhmen?

Nuk e kam shumë zakon të bëj plane,

kam dëshirë të jetoj jetën si të më vijë, tani

për tani jam në Prishtinë në qytetin tim të

lindjes, po punoj me kolegët e mi që më kanë

munguar shumë gjatë nëntë viteve që isha

në Francë, për më vonë nuk e di duke parë e

duke bërë.

FLUTURA ZENELI 

Më kanë mësuar gjithmonë 

të jem vetvetja
Një prej emrave më të njohur të skenës kinematografike në Kosovë e më gjerë është dhe Flurua Zeneli. Vajza me sytë e shkruar që

bëri revolucion në skenën filmike tek shqiptarët, ajo që me rolet e saja theu zemrat e shqiptarëve e që dikur ekrani shkëlqente nga

bukura dhe talenti i saj sot vjen në një rrëfim për InfraRed të gazetës KOHA. Ndonëse shumë kohë nuk keni lexuar gjëra të bukura

për të, sot keni mundësinë të njihni më afër. Ku është, çfarë bën e ku ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe

Koha
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OPOZITA DUHET T’I DILTE ZOT ME FORCË TË
DREJTAVE TË STUDENTIT 
“Ky ligj është për t’u hedhur në Bunë. Në mënyrë
tinëzare ligji për Arsimin e Lartë është futur në
agjendën e Parlamentit gjatë kohës së zgjedhjeve
vendore, por edhe në komisione në shkelje të ligjit të
Parlamentit. Ky ligj në fakt është paralajmëruar prej
një viti. Ky ligj është shkatërrimi i Universiteteve. Ai
nuk synon studentin dhe cilësinë e tij, por fitimin e
parave nga disa grupe interesi. Studentët do të jenë të
detyruar të paguajnë më shumë. Familjet do të kenë
të pamundur të mbajnë fëmijët në shkollë. Ai kthen
universitetet në koorporata që i imponohen politikës.
Në vende të tjera kur bëhen reforma në këtë fushë,
(dhe jo si tek ne që rrënohet ai) protestat nuk ndalen.
Opozita duhet t’i dilte zot me forcë të drejtave të
studentit, pedagogëve, cilësisë së shkollës e dijes. Ky
është një ligj klientelist. Asnjë model në Europë nuk
përafrohet askund me këtë pazar-ligj! Ky ligj duhet
hedhur në kosh! Ky nuk mund të trajtohet si një ligj
çfarëdo. Aty vihet në lojë e ardhmja e të rinjve”,
shkruan në profilin e saj në Facebook, ish-kryetarja e
Kuvendit të Shqipërisë, Jozefina Topalli.

Kosova ta
rinegociojë
CEFTA-n
Republika e Kosovës duhet të
rinegociojë Marrëveshjen
për Tregti të Lirë me vendet e
Ballkanit Perëndimor, e
njohur si CEFTA, pasi që nga
nënshkrimi i saj, Kosova nuk
është trajtuar e barabartë më
vendet anëtare të kësaj
marrëveshje, thonë ish-
zyrtarë të Qeverisë se
Kosovës dhe ekspertë për
çështje ekonomike.
Sipas tyre, kjo marrëveshje
është nënshkruar në kohë jo
të duhur dhe në të shumtën
e rasteve, kjo marrëveshje ka
dëmtuar ekonominë e
Kosovës. Rezultatet e
marrëveshjes në atë kohë
kanë qenë vetëm në aspektin
politik dhe jo në atë
ekonomik. Sa i përket
shkëmbimeve tregtare të
Kosovës me bllokun e CEFTA-
s, Kosova ka raport jo të mirë
në mes eksportit dhe
importit.
Të dhënat e Agjencisë se
Statistikave të Kosovës
tregojnë se në vitin e kaluar
importi i mallrave nga
vendet anëtare të CEFTA-s ka
qenë mbi 856 milionë euro,
kurse eksporti i mallrave të
Kosovës në vendet anëtare të
kësaj marrëveshjeje, po në
këtë vit ka qenë 183 milionë
euro. Në këtë mekanizëm,
përveç Kosovës anëtarë të
tjerë janë: Shqipëria,
Maqedonia, Serbia, Mali i Zi,
Bosnja e Hercegovina dhe
Moldavia.
Ish-ministri i Tregtisë dhe
Industrisë, Bajram Hasani,
tha për Radion Evropa e Lirë
se situata aktuale është
shumë e favorshme që
Kosova të tërhiqet nga ky
mekanizëm dhe më pas të
rinegociohet. Arsye e kësaj,
sipas ish-ministrit, është se
Kosova në këtë mekanizëm
ende përfaqësohet si UNMIK
dhe jo si Republikë e
Kosovës. “Sa kam qenë
ministër kam kërkuar që kjo
marrëveshje të rinegociohet.
Mirëpo tash pas situatës se
krijuar, pas vendosjes se
tarifës doganore 100 për
qind për produktet më
origjinë nga Serbia dhe
Bosnjë e Hercegovina, është
koha që Kosova të tërhiqet
plotësisht nga CEFTA dhe me
një mundësi rinegocimi që
kjo marrëveshje të
nënshkruhet si Republikë e
Kosovës. Shtetet e tjera
anëtare të CEFTA-s kanë bërë
shumë shkelje. Kosova është
injoruar, marrëveshja
asnjëherë nuk është zbatuar
nga shtetet që nuk e kanë
njohur pavarësinë e
Kosovës”, tha Hasani.Edhe
Ismet Mulaj, ekspert për
çështje ekonomike, thotë se
për arsye politike dhe
ekonomike, Kosova duhet të
rinegociojë këtë
marrëveshje.

(Gazeta Observer, 13 dhjetor)

MEDIACitate

Zoran Zaevi kur ishte lider opozitar, kishte paralajmëruar se në
“bombat” e tij mund të ketë edhe të dhëna që po të shpaloseshin
“do të tronditej opinioni”. Kështu pati deklaruar edhe atëherë kur
duhej të dihen shumë detaje rreth aferës “Monstra”, me ç’rast Zae-
vi kishte dhënë sinjale se disponon me materialet që japin hollë-
si se rasti është i montuar nga ish-pushtetarë dhe se, sipas tij, per-
sonat që po vuajnë burgun janë të pafajshëm, ndërkohë që
familjarët e shqiptarëve të dënuar (7 veta) kishin theksuar se Zae-
vi këtë rast e përdori për qëllimet e tij politike dhe se “më në fund
u pa fytyra e vërtetë”. 

“Frikohem për shkak të individëve, të cilët nuk mund ta përm-
bajnë mllefin për çfarëdo qoftë arsye”, iu kishte deklaruar gazetarë-
ve Zaevi, në interesimin e tyre se pse nuk publikohen “të dhënat
tronditëse”.

Ish lideri opozitar më 07 maj 2015, pati folur edhe për “dyshimet
mbi vrasjen e Mlladenovit”. Mirëpo, gjithçka kishte ngelur në sua-
za të deklaratave pompoze, ndërkohë që familjarët dhe kolegët e
gazetarit të vrarë presin të ndriçohen rrethanat e kësaj vrasjeje mi-
sterioze. 

Askush sot nuk do të donte të ishte në lëkurën e Zaevit. Aq më pak
të jetë në rolin e njeriut që kishte premtuar zbardhjen e disa afe-
rave, ndonëse rasti “Monstra”, bie fjala, asnjëherë nuk ka humbur
nga aktualiteti ditor, kurse spekulimet për këtë vrasje kanë qenë
nga më të ndryshimet. Përmendja e shpeshtë e ish-kryeparla-
mentarit Trajko Veljanovski, si një prej politikanëve që ka njohu-
ri për vrasjen në Liqenin e Smilkovës, deri më sot fare nuk është he-
tuar nga organet e drejtësisë, përfshi edhe PSP-në. Përveç
Veljanovskit, si politikan tjetër i cili mendohej se posedonte të
dhëna për këtë rast vite me radhe përmendej edhe ish-ministri i
Transportit dhe Lidhjeve, Mile Janakievski. Mediat kishin speku-
luar se vrasja e pesë të rinjve maqedonas, po ashtu është përfolur
se ka pasur lidhje me aksionin policor “Detonator” i realizuar disa
javë para 12 prillit të vitit 2012.

Arsyeja pse përmenden gjithë këto afera, nuk ka të bëjë vetëm me
peshën e (pa)përgjegjësisë që ka Zoran Zaevi në (mos)zbardhjen
e tyre, por edhe me tendencën që këto afera të mjegullohen dhe
në vend të tyre të fillojnë hetime të reja kundër akcilit funksionar
shqiptar, i cili në të kaluarën ka mundur të jetë i implikuar në
ndonjë aferë korruptive.

Sa ka të drejtë Zaevi të inicojë hetime të reja, nëqoftëse nuk i ka
mbyllur hetimet e mëhershme, të cilat shumë qartë detektojnë im-
plikime të ish pushtetarëve maqedonas?

Sa këto hetimet e reja shkojnë në favor të proceseve pozitive, që do
të hapnin një faqe të re në barazinë e vërtetë kushtetuese të të
gjitha etnive, apo ndoshta me këto hetime sikur synohet t’i mbyl-
let goja dikujt para se të ndodhë ndonjë kthesë më radikale (vetë-
dijësuese) në shoqërinë shqiptare?

Këto dhe pyetja të tjera marrin peshë sidomos në rrethanat kur
Maqedonia ende ndodhet në një fazë të paqartësive dhe ruajtja e
paqes së brendshme kushton më shtrenjtë se çfarëdo lloj e vërte-
te që del jashtë kornizave zyrtare. Por, në anën tjetër ka indicie që
çmimi i kësaj paqeje të ketë edhe kompromiset e veta, që jo gjith-
monë mund të përkthehen si e mirë publike. 

Hetimet e reja 
nën mjegullat 
e aferave të
vjetra!

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

Emin AZEMI

TË SHKARKOHEN PREPOTENTË TË CILËT KANË
NGRËNË LEKËT E STUDENTËVE 
“Zoti Kryeministër!
Shkarkoni drejtorët dhe bordet e agjencive që ka
mbarsur ligji për arsimin e lartë! Kështu niset
mirëbesimi jo për monolog (llogje me vetveten) Jo për
dialog (llogje mes dy palësh)
Por për konsensus (gjetje e rrugëve për të cilët
gradualisht janë dakord të gjitha palët dhe aktorët e
vendimmarrjes për arsimin e lartë) Shtatë
xhuxhmaxhuxhat e mbytën Borëbardhën!
Kurrë arsimi i lartë shqiptar nuk do të ngrejë kokë kur
universitetet i survejojnë, kontrollojnë, torturojnë,
duke u bërë palë me korrupsionin, mediokritetin,
banalitetin, mbi kurrizin e studentëve agjencitë që
parashikon ligji i sotëm idiot i arsimit të lartë!
Kakshi
Kakfalshi
As-cali
Qesha
e me rradhë!
Shkarkojini me shkelma në prapanicë z. Kryeministër
drejtorët e tyre, kryetarët e bordeve të tyre,
shpërndajini sepse për vite me radhë kanë ngrënë
lekët e studentëve, të buxhetit dhe nuk kanë bërë
asnjë punë, kanë gënjyer, mashtruar publikun, kanë
qenë prepotentë dhe janë hequr si feudalë kinezë të
perandorisë Han! Këta burokratë të veckël që hiqen si
Zeusa!
Me këta mbi krye ne jemi si neurotikët që i torturon
mbiuni autoritar shtrirë nën një divan psikanalisti!
O sot o kurrë! Kanë certifikuar mediokritetin, kanë
torturuar dhe burokratizuar trupat e shëndosha të
pedagogëve, nuk kanë përpunuar strategji dhe kanë
luajtur e-ka-kush-e-ka me publikun, prindërit,
studentët! Falenderojini, pastaj lehtësisht dhe
butësisht jepuni një shkelm në prapanicë,
simbolikisht, të ikin dhe të dalin në auditore para
studentëve dhe do të shihni se do t’i marrin me
huahua sepse nuk janë në gjendje të përballojnë
auditoret! Edhe ligjin e kanë bërë duke menduar për
postet që do të zinin më pas! Trafiku i influencave,
korrupsioni psikologjik dhe jo vetëm, konflikti i
interesit në këto agjenci të kalbura, gënjeshtra dhe
hipokrizia profesionale është e padurueshme! Ata
kanë marrë jetë studentësh! I kanë duart me jetët e
tyre! Na e hiqni këtë syndyk nga qafa dhe le të
krijojmë mekanizma që masin, nxisin dhe krijojnë
cilësinë e vërtetë, sepse përndryshe nuk do të
dëgjojnë studentët në auditore veçse folklor,
historirat e një shkence të harruar dhe budallalliqe
ideologjike!”, përmes një postimi në rrjetin social
Facebook, Artan Fuga i ka bërë thirrje Kryeminisit Edi
Rama të shkarkojë nga detyra drejtorët dhe kryetarët
e bordeve që ka mbarsur ligji për arsimin e lartë.
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Shkup, 13 dhjetor - Ashtu siç dita
ditës rritet optimizmi i Qeverisë
së Maqedonisë se deri kah mesi i
muajit janar të vitit të ardhshëm
në Parlamentin e Maqedonisë do
të mbyllet çështja e emrit me Gre-
qinë dhe Marrëveshja e Prespës,
në anën tjetër në Greqi po rritet
pesimizmi sa i përket ratifikimit
të kësaj marrëveshjeje. Partitë
opozitare në Greqi kundërshtojnë
ashpër kryeministrin grek Aleksis
Cipras, sipas të cilave “nënshkrimi
i marrëveshjes së Prespës më së
shumti iu konvenon interesave të
huaja”. Prandaj lideri i Demokraci-
së së re Micotakis i kërkoi kryemi-
nistrit Cipras që ratifikimi i marrë-
veshjes të bëhet vetëm pas
mbajtjes eventuale së zgjedhjeve
të parakohshme në Greqi. 

REKA: PROCESI MUND TË
DËSHTOJË NËSE NUK MBYLLET

NË JANAR
Mbi këto dhe dilemat tjera,

profesori universitar Blerim Reka
thotë se nëse ndodhë që në Greqi
te këtë zgjedhje të parakohshme

dhe Parlamenti i ri grek nuk e rati-
fikon Marrëveshjen e Prespës
edhe përkundër faktit se Maqe-
donia e mbyll fazën finale për
ndryshimet kushtetuese, do të ish-
te dëm që i tërë ky proces i rëndë-
sishëm, në finishin e tij të dësh-
tonte, sepse kjo do të kishte
reperkusione për vendin dhe për
rajonin. 

“Përfituesi më i madh i dështi-
mit eventual, do ishin forcat që
nuk e duan Maqedoninë as në
NATO dhe as në BE”, thotë Reka.
Maqedonia sipas profesorit Reka
po hyn në fazën finale të ndryshi-
meve kushtetuese, në të cilën
Marrëveshja e Prespës është
vetëm akt juridik, ndërkaq proce-
si është kryesisht politik. 

”Procesi është bilateral dhe ka
të bëj me Greqinë, e cila siç e dimë,
kërkon implementimin në plotë
të marrëveshjes së Prespës. Vetëm
pas përmbylljes së ndryshimeve
kushtetuese tek ne, Greqia do ta
nxjerr atë për ratifikim në parla-
mentin e saj. Nga kjo del se koha
punon për Greqinë dhe çfarëdo
ngecje apo vonesë në votimin e
ndryshimeve kushtetuese nga Ku-
vendi i Maqedonisë, do të fuqizon-
te forcat në shtetin fqinjë, që janë

kundër kësaj marrëveshje. Nëse
ky proces nuk përmbyllet më së
voni në janar të vitit tjetër, ai rre-
zikon të dështojë. Sepse në maj
janë zgjedhjet për PE, kurse në sh-
tator zgjedhjet në Greqi, të cilat
mund të mbahen edhe më herët.
Qeveria aktuale e Ciprasit ende
është faktori i vetëm pro marrë-
veshjes, mirëpo jo edhe partneri i
tij i koalicionit- Kamenos, i cili jo
më larg se dje deklaroi se “Marrë-
veshja e Prespës është e vdekur”. 

IMPLIKIMET GJEOPOLITIKE
“Ndërrimi eventual i qeverisë

në Athinë, do mund ta stoponte
tërë procesin”, thotë prof. Reka.
Faktori i dytë i jashtëm sipas Rekës
është multilateral dhe ka të bëj
me Këshillin e Sigurimit dhe Ru-
sinë. “Pas tentimit të pasukses-
shëm për ta bllokuar Marrëve-
shjen e Prespës - dhe me të edhe
bllokimin e anëtarësimit të Ma-
qedonisë në NATO, Rusia së voni
filloi ti nxjerr një tjetër pengesë
këtij procesi. Me deklarimet se për
ndryshimin e emrit, megjithatë në
fund do të vendoset në Këshillin e
Sigurimit të OKB-së, duke aluduar
në të drejtën e saj të vetos si anë-
tare e përhershme. Zhvendosja

eventuale e procesit në KS të OKB,
do të nënkuptonte bllokadë te re
shumëvjeçare këtij procesit”, thotë
profesori Reka. 

Faktori i tretë, sipas tij, që
ndikon të finishohet Marrëveshja
e Prespës deri më 15 janar nga Par-
lamenti i Maqedonisë, është ai in-
tra-etnik, dhe ka të bëjë me qën-
drimin e qytetarëve maqedonas
ndaj këtyre ndryshimeve. 

“Shumica është pro, por mbe-
tet opozita maqedonase VMRO-
DPMNE, që kundërshton ende
marrëveshjen dhe ndryshimet ku-
shtetuese. Brenda këtij faktori
fatkeqësisht është rreshtuar edhe
Presidenti Ivanov, i cili dy herë re-
fuzoi të nënshkruaj ligjin për rati-
fikimin e Marrëveshjes së Prespës.
Ndërkaq, tetë deputetët opozitar
edhe pse, në raundin e parë vo-
tuan pro, tash me qëndrimin e tyre
të përmbajtur, sikur paralajmë-
rojnë edhe mundësinë e votimit
kundër- në fazën finale- kur do
vendoset me 2/3, edhe atë, jo për
arsye “patriotike”- por thjeshtë për
të shpëtuar nga ndjekja penale,
duke kushtëzuar votën me amni-
stinë- kundër sundimit te ligjit”,
nënvizon profesori universitar Ble-
rim Reka. 

Athinë, 13 dhjetor - Partneri i koalicio-
nit në Qeverinë greke, ministër i
Mbrojtjes dhe lider i Grekëve të Pa-
varur, Panos Kamenos nuk do të
presë që Marrëveshja e Prespës të
arrijë në Parlamentin grek, po sapo
të kalojë dhe do të përfundojë pro-
cedurat në Parlamentin e Maqedo-
nisë, do të japë dorëheqje dhe do të
tërhiqet nga Qeveria. “Nëse vazh-
don dhe votohet Marrëveshja e
Prespës  në Ish Republikën Jugosl-
lave të Maqedonisë, unë do të jap
dorëheqje nga Ministria e
Mbrojtjes, duke e ndërmarrë të

gjithë barrën të kësaj përgjegjësie.
Do të tërhiqem nga Qeveria”, tha
Kamenos nga qyteti grek Larisa, në
fjalimin e tij në selinë e forcave aj-
rore dhe sqaroi se si shef politik i
Armatës është i obliguar të ndër-
marrë përgjegjësi edhe lidhur me
çështjet kombëtare. Deri më tani
qëndrimi i Kamenosit ishte se do
të tërhiqet nga Qeveria, kur Marrë-
veshja e Prespës do të arrijë për ra-
tifikimin në Parlamentin grek, e jo
sapo të kalojë në Kuvendin e Maqe-
donisë. Pas takimeve dhe aktivite-
teve  në selinë e forcave ajrore, Ka-

menos dja deklaratë për mediat
dhe zbuloi  se gjatë vizitës së djesh-
me të karrakollet u ka thënë pjesë-
tarëve të ushtrisë greke se kjo ndo-
shta është edhe vizita e tij e fundit.
Në pyetjen e gazetarëve, Kamenos
i ka komentuar edhe deklaratat e
fundit të politikanëve të Maqedoni-
së. “Më vjen mirë për këto provoki-
me, sepse janë pikërisht karakteri i
udhëheqjes së IRJM. Deklaratat e
tyre provokuese vazhdueshme ir-
redentiste  i konfirmojnë ato për të
vilat kemi thënë se nuk mund të
mbulohen me vellon e një marrë-

veshje, ndaj të cilës nuk mund të
përmbahen”, tha Kamenos dhe për-
sëriti se pozicioni i tij i fortë  është se

nuk mund të pranoj kurrfarë
marrëveshje që e përmban termin
Maqedoni.

Nimic:
Marrëveshja 
e Prespës e
rëndësishme 
për rajonin
Athinë, 13 dhjetor - Marrëveshja e
Prespës është hap mjaft i rëndë-
sishëm për stabilitetin e rajonit
dhe për marrëdhëniet mes Ma-
qedonisë dhe Greqisë, deklaroi
përfaqësuesi i posaçëm i KB-së,
Methju Nimic, pas takimit në
Nju-Jork me shefin alternativ të
diplomacisë greke, Jorgos Katru-
gallos, lajmëroi korrespondenti i
MIA-s nga Athina. “Dukshëm se
procesi politik në të dy vendet po
përparon, ndërsa unë si përfaqë-
sues i KB-së mbetem i gatshëm
të ndihmoj. Nëse të dyja palëve u
nevojitet ndihma ime, Kombet e
Bashkuara janë të gatshme të
ndihmojnë”, tha Nimic. Katrugal-
los theksoi se në takimin me Ni-
mic e ka përsëritur “përkushti-
min e Greqisë ndaj frymës dhe
përmbajtjes së Marrëveshjes së
Prespës, me parakushtin që
nënkuptohet, se ky përkushtim
është i ndërsjelltë edhe për palën
tjetër. “Biseduam për përparimin
dhe për probleme të caktuara që
u krijuan gjatë periudhës së ka-
luar dhe iu falënderova për kon-
tributin e rëndësishëm që e ka
bërë deri më tani, shpresoj për-
fundimisht në zgjidhje të kësaj
çështje”, tha Katrugallos. Ministri
alternativ i diplomacisë greke, në
Nju-Jork u takua edhe me përfa-
qësuesen e posaçme të KB-së për
çështjen qipriote, përderisa
ndërkaq sot është në Uashing-
ton, ku fillon dialogu strategjik
Greqi-SHBA. Në orën 16:00 sipas
kohës lokale, Katrugallos do të
takohet me sekretarin amerikan
të Shtetit, Majk Pompeo, ndërsa
paraprakisht do të ketë takim me
Xhon Bollton, këshilltarin për si-
guri nacionale të presidentit të
SHBA-së.

Kamenos dorëhiqet nëse Marrëveshja e Prespës kalon në Maqedoni
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

E ARDHMJA E MARRËVESHJES SË PRESPËS

Vonesat e Shkupit fuqizojnë
radikalizmin e Athinës

Çfarëdo ngecje apo
vonesë në votimin e
ndryshimeve
kushtetuese nga Kuvendi
i Maqedonisë, do të
fuqizonte forcat në
shtetin fqinjë, që janë
kundër kësaj
marrëveshje, ndërkaq
zhvendosja eventuale e
procesit në KS të OKB, do
të nënkuptonte bllokadë
te re shumëvjeçare këtij
procesit

Koha
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Shkup, 13 dhjetor - Dënimet për ba-
shkësinë e biznesit prej tani do të
jenë të drejta dhe proporcionale,
do të ketë shkallë midis kompanive
të vogla, të mesme dhe të mëdha.
Qëllimi është që të stimulohen ba-
razia dhe respektimi i ligjeve. Shtyl-
la e politikës ndëshkuese do të jetë
parandalimi, vërejtje para dënimit.
Shërbimet inspektuese përmes qa-
sjes edukative dhe bashkëpunimit
do të bëjnë kontroll detajues dhe
të drejtë, porositi kryeministri Zoran
Zaev para promovimit të 100 kom-
panive më të mira anëtare të Odës
Ekonomike të Maqedonisë Veri-
perëndimore (OEMVP).

Zaevi potencoi se dënimet për
kompanitë e vogla me Ligjin e ri do
të ulen për 60 për qind dhe gjobat
maksimale do të jenë prej 50 deri
në 2000 euro për dallim prej gjoba-

ve të rregulluara me ligjin paraprak
të cilat arrinin deri në 5000 euro.
“Qeveria do t’u përgjigjet kërkesave
të bashkësisë së biznesit për uljen e
gjobave shumë të larta të cilat janë
keqpërdorur në të kaluarën për
mbylljen dhe shkatërrimin e kom-
panive si edhe për shantazhe, kom-
panitë që tani do të duhet ta dinë se
shtylla e politikës ndëshkuese do të
jetë parandalimi”, nënvizoi kryemi-
nistri.

Sipas tij, me vendimet e reja
ligjore kompanitë e vogla do të pa-
guajnë dënime më të ulëta në ra-
port me kompanitë më të mëdha.
Gjatë përcaktimit të gjobës, siç tha,
do të mbahet llogari për të ardhurat
e realizuara, numrin e të punësuar-
ve dhe sanksionimet eventuale pa-
raprake. “Në vitin 2019, Buxheti sh-
tetëror i parasheh 37 për qind më
shumë mbështetje për bizneset
apo 4,1 miliardë denarë për investi-

me, punësime të reja, pagesën e pa-
gave më të larta, eksport më të
madh, produkte të reja,… Më pas,
kriteret do të jenë të njëjta për të
gjithë edhe për kompanitë vendore
edhe për të huajat”, përmendi Zaev.

Pronarët porositën se edhe më
tej do të mbeten kritikë të ashpër të
politikave ekonomike qeveritare,
por gjithashtu do të vazhdojnë me
bashkëpunimin, duke propozuar
zgjidhje sa më të mira për klimë

afariste akoma më konkurrente dhe
më të suksesshme në vend. Kom-
panitë njëherësh kërkuan qeveri-
sjen e të drejtës dhe administratë
efikase pasi kjo, sipas tyre, është
kyçe për zhvillimin e ekonomisë. E
përsëritën edhe kërkesën për rre-
gullimin infrastrukturor të zonës in-
dustriale Vizbeg e cila në vit, thek-
suan, gjeneron të ardhura të
mëdha. “Do të vazhdojë të jemi kor-
rigjuesi i politikave ekonomike, do
të jemi kritik ndaj lëshimeve të pu-
shtetit dhe do të kërkojmë
përgjegjësi. Por do të japim edhe
propozime, do të jemi stimulues
dhe mbështetës të bizneseve”, tha
kryetari i OEMVP, Nebi Hoxha.

Hoxha nënkuptoi se kompanitë
realizuan sukses edhe krahas kush-
teve të këqija në Maqedoni të cilat
veçanërisht u shprehën gjatë dy vi-
teve të fundit. “Jo gjithmonë e kemi
mbështetjen e shtetit, por me pro-
fesionalizëm dhe etiketë në punë,
suksesi është i pashmangshëm”,
theksoi Hoxha. Vlerësimi i tij se ta-
shmë janë duke u krijuar kushte për
biznes klimë të suksesshme, por për
rezultate akoma më të mira nevoji-
tet bashkëpunim me Qeverinë, para
së gjithash respekt dhe besim. Në
promovimin e Katalogut “TOP 100”,
krahas kryeministrit Zaev, morën
pjesë edhe kryetari i Parlamentit,
Talat Xhaferi, zëvendëskryeministri
Bujar Osmani si edhe përfaqësues
të tjerë të lartë të pushtetit, amba-
sadorë, pronarë dhe përfaqësues të
tjerë të bashkësisë ndërkombëtare
si edhe lideri i VMRO-DPMNE-së,
Hristian Mickoski.

Shkup, 13 dhjetor - Ballkanit Perën-
dimor do t’i nevojiten 50 vjet që
ta arrijë standardin mesatar të
Bashkimit Evropian. Me shkallën
e tanishme mesatare të rritjes në
ekonomitë e shteteve nga Ballka-
ni Perëndimor, standardi do të rri-
tej dyfish për mbi 20 vite. Këtë e
tregon hulumtimi që e prezan-
ton kryetari i Lidhjes së ekonomi-
stëve të Serbisë, Aleksandar Vl-
lahoviq, në debatin e djeshëm
“Sfidat e bashkëpunimit ekono-
mik rajonal”, që e organizon Oda
Ekonomike e Maqedonisë.

“Problem kyç për zhvillim të
ekonomive është mungesa e in-
stitucioneve të zhvilluara, duhet
të braktisen politikat populiste
dhe të mundësohet punësimi i të
rinjve”, vlerëson Vllahoviq. Ai pa-
ralajmëron se borxhi publik i sh-
teteve nga rajoni duhet të
mbahet në nivel nën 50 për qind
të BPV, si masë të kujdesit, duke
marrë parasysh paralajmërimet

se gjendemi në prag të krizës së
re ekonomike. Brengosëse është
lëvizja e aktivitetit kreditor, i cili
po rritet, por te popullata, e jo te
kompanitë.

Shkalla e papunësisë nuk e
ndjek rritjen e përgjithshme të
aktiviteteve ekonomike dhe kjo
ka të bëjë me zhvendosjet demo-
grafike, e jo me ekonominë. Pro-
blem kyç është papunësia e të
rinjve, e cila posaçërisht është e
shprehur në Maqedoni dhe ne-

vojiten aksione për ndryshime të
rëndësishme”, tha Vllahoviq.
Duke iu përgjigjur pyetjes së
kryetarit të Odës Ekonomike të
Maqedonisë, Branko Azeski se
çka duhet të ndërmerret, Vllaho-
viq tha se duhet të përfundojë
tranzicioni ekonomik  dhe të mos
udhëhiqet politikë populiste, por
vizionare shtetërore. 

“Nuk ka ekonomi të sukses-
shme të tregut nëse nuk keni
ndërtuar institucione të pavarura

dhe reforma të përfunduara
strukturore”, tha Vllahoviq, duke
përmendur edhe se investimet e
huaja janë të rëndësishme, por
se nuk ka prosperitet të ekono-
misë vendore nëse anashkalohen
investuesit e vendit. Debati në
Odën ekonomike të Maqedonisë
iu kushtua sfidave të bashkëpuni-
mit ekonomik rajonal, si paraku-
sht të domosdoshëm për të ardh-
men e rajonit të Ballkanit
Perëndimor si tërësi.

Çadikovski dhe
Naumov në garë
për kryetar të
SHGM-së
Shkup, 13 dhjetor - Të mërkurën deri
në mesnatë ishte afati i fundit për
t’u kandiduar për një nga pozitat në
organet e Shoqatës së Gazetarëve të
Maqedonisë. Kandidatët patën
mundësi të aplikojnë deri në me-
snatë duke dërguar kandidaturat e
tyre në zyrën e SHGM-së ose me
anë të postës elektronike. Gjithsej
kanë arritur 41 aplikime, prej të cilë-
ve 2 për kryetar të Shoqatës, 29 për
anëtarë të Këshillit drejtues, 6 për
anëtarë të Këshillit mbikëqyrës dhe
4 për anëtarë në Këshillin e nderit.
Për kryetar të SHGM-së në këto
zgjedhje kandiduan gazetarët Mlla-
den Çadikovski dhe Stojançe Nau-
mov. Kuvendi zgjedhor i SHGM-së
do të mbahet më 15 dhjetor, në ora
10 në Qendrën Sportive  “Boris
Trajkovski”. Deri më tani, funksionin
kryetar në dy mandate e ka kryer
Naser Selmani.

SFIDAT E BASHKËPUNIMIT EKONOMIK RAJONAL

Standard dyfish më i lartë në rajon për 20 vite

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

PROMOVOHEN 100 KOMPANITË MË TË MIRA NË OEMVP

Gjoba më të vogla për 60 për qind
Zaevi potencoi se
dënimet për
kompanitë e vogla me
Ligjin e ri do të ulen për
60 për qind dhe gjobat
maksimale do të jenë
prej 50 deri në 2000
euro për dallim prej
gjobave të rregulluara
me ligjin paraprak të
cilat arrinin deri në
5000 euro

NEPTUN FITUESE E ÇMIMIT TË PARË  
Kompania që këtë vit morri çmimin e parë dhe u
shpall kompania më e suksesshme për vitin 2017
është kompania NEPTUN. Si kompani e dytë më e
suksesshme u shpall KIPPER dhe në vendin e tretë
u radhit kompania BAS TUTI FRUTI. Kompania
POFIX këtë vit u radhit si kompania e katërt më e
suksesshme në Maqedoni, kurse çmimin e pestë e
morri kompania VARDAR DOLOMIT nga Gostivari.

Këtë vit, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-
Perëndimore gjatë manifestimit ndau çmime edhe
në tre kategoritë: për kompaninë me rritje më të
shpejtë gjatë tre viteve të fundit - kompania ALLA
nga Struga, kompaninë për transformim të
suksesshëm të biznesit - ADEL HOLDING nga
Tetova dhe kompaninë me zgjerim më të shpejtë
në tregjet globale Quantum nga Shkupi.  

Koha
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Arrestohen dy shtetas
të Shqipërisë
Pjesëtarët e policisë së Tetovës dje
rreth orës 14 e 45 minuta, në fshatin
Bogovinë të Tetovës. kanë privuar nga
liria dy shtetas të Shqipërisë edhe atë
L.T 45 vjeçar dhe F.M 25-vjeçar, të cilët
në mënyrë ilegale kanë qëndruar në
vendin tonë .Dy shtetasit e Shqipërisë,
janë ndaluar me veturën “Subaru” me
targa të Tetovës, të cilën e ka drejtuar
personi A.M. 45 vjeçar nga fshati Gër-
gurnicë. Shtetasit e Shqipërisë pas
dokumentimit të rastit, janë ndaluar
dhe dorëzuar në njësinë për kriminali-
tet ndërkufitar , migracion, të huaj dhe
riatdhesim, për procedurë të mëtutje-
shme.

Arrestohet 22 vjeçari, 
u kap me marihuanë
Të mërkurën mbrëma dhjetë minuta
pas mesnate, në rrugën “Borçe Jovanov-
ski” në Gostivar, është privuar nga liria
personi B.D 22 vjeçar nga Gostivari, tek
i cili gjatë kontrollit është gjetur dhe
konfiskuar marihuanë. Pas zbardhjes
së plotë të rastit, ndaj personit B.D. do
të pasojë edhe padi adekuate.

Babai denoncon djalin
për dhunë 
67 vjeçari nga Tetova, të mërkurën ka
denoncuar dhunë familjare, të cilën
rreth orës 20 e 30 minuta, në shtëpinë
e përbashkët ndaj tij e ka kryer djali i tij
38 vjeçar. Pas një zënke të shkurtër ver-
bale, djali i tij e ka sulmuara fizikisht,
por i njëjti më vonë është privuar nga
liria, dhe punohet në zbardhjen e plotë
të rastit, ku edhe do të pasoj padi
adekuate.

50-vjeçari kafshohet
nga një qen endacak
50 vjeçari B.Sh. nga Tetova të mërkurën
ka denoncuar se rreth orës 08 e 30 mi-
nuta, duke lëvizur në rrugën “Blagoja
Toska” në Tetovë, ka qenë i sulmuar nga
një qen i pa strehë, i cili e ka kafshuar
në këmbën e majtë, dhe më pas është
larguar. I lënduari B.Sh. menjëherë
ndihmë mjekësore ka kërkuar në Spi-
talin klinik të Tetovës.

Tetovarja aksidentohet
në mes të qytetit 
Të enjten mbrëma pas mesnate , në
bulevardin e “Ilindenit” në Tetovë, vetu-
ra e tipit “Opel Korsa” me targa të Te-
tovës të cilën e ka drejtuar 25 vjeçarja
M.L. nga Tetova, ka humbur kontrollin
dhe ka dalur nga rruga, ku është aksi-
dentuar me një shtyllë metalike të
ndriçimit publik. Gjatë aksidentit M.L.
ka marrë lëndime trupore dhe është
transferuar në Spitalin Kllinik të Te-
tovës. Janë kryer hetimet në vendin e
ngjarjes, dhe punohet në përcaktimin
e shkakut të daljes nga rruga dhe
rrethanat në të cilat ka ndodhur. 

(U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 13 dhjetor - Brenda tre vite-
ve duke filluar nga 2010 e deri në
2013, Gjorgji Llazarevski, pjesë-
tari i Drejtorisë për Siguri dhe
Kundërzbulim, së bashku me ko-
legun e tij, Zvonko Kostovski,
kanë arritur të nxjerrin mbi 200
dosje (material prej 800 gigabaj-
ti) dhe të njëjtat ia kanë dorëzuar
Zoran Verushevskit, ish shefit të
Drejtorisë në fjalë. Me të filluar
publikimi i “bombave” në shkurt
të vitit 2015, MPB duke e reali-
zuar aksionin “Puç”, e kishte arre-
stuar Verushevskin. Për dëshmi-
tarin kryesor se si janë realizuar
përgjimet e jashtëligjshme, Lla-
zarevskin, kjo ka qenë arsye krye-
sore që ai rastin ta denoncoi në
polici.

“Rasti e denoncova te një
epror i forenzikës, Marjan Stano-
vevski. Ndërkohë në zyre qën-
dronte edhe një Mile nga DSK.
Ndonëse nuk pata ndonjë si-
tuatë të palakueshme këtu, për
shkak se brenda kohës hynte dhe
dilte, Goran Grujoski i Drejtorisë
së Pestë, ishte e qartë se nuk
mund të kem trajtim objektiv.
Për një momente në zyre hyri Go-
rançe Savevski, (drejtori i atëher-
shëm i Byrosë për Siguri Publike)
i cili më dha një listë me biseda të
përgjuara ( të cilët i kisha të
njohura nga më herët e që i ki-
shin siguruar nga bastisja te Ve-
rushevski) dhe më tha që ti shë-

noj të gjitha dosjet që kanë qenë
në sistem. Unë ashtu edhe vepro-
va, deri sa nuk u paraqit Grujoski
(në arrati) i cili tha se e pamundur
është që të kenë qenë të përgjuar
vëllai dhe gruaja e drejtorit të
DSK, (Vllatko dhe Aleksandra
Mijallkova). Kështu ai në pre-
zencë të Savevskti, theksoi se
asnjëherë nuk do ta kishte
përgjuar familjen e drejtorit (Sa-
sho Mijallkov) dhe se për këtë ka
10 dëshmitar që mund të vërte-
tojnë. Kuptohet unë e demanto-
va dhe i thashë që ti sjell ato dë-
shmitar”, tha Llazarevski.

Për aferën e përgjimeve të ja-
shtëligjshme, nga viti 2008-2015,
para Gjykatës Penale të Shkupit,
një kohë të gjatë po zhvillohen
një sërë procesesh gjyqësore. Kë-

shtu që në mesin e të akuzuarve
gjenden edhe ish epror e funk-
sionar të lartë të MPB-së, siç
është rastin me Gordana Jankul-
lovskën dhe Sasho Mijallkovin.
Megjithatë, opinioni deri më tani
nuk ka pasur rasti të shoh se
Prokuroria Speciale Publike, të
iniciojë procedurë penale ndaj
ndonjë gjykatësi apo prokurori.
Rrëfimi i fundit informatorit të
DSK-së, që i zbuloi përgjimet e
jashtëligjshme masive, Gjorgji
Llazarevski, u përqendrua pikëri-
sht në veprimin jo ligjore dhe
tejet tendencioz të prokurorit Zl-
latko Bikovski, i cili në vitin 2015,
kishte shkuar në MPB, gjatë
kohës kur ai e kishte denoncuar
rastin në fjalë.

“Pas një natë të gjatë dhe të

lodhshme, në mëngjes më tre-
guan se jam i arrestuar. Njëherit
më thanë se duhet të kryhet ba-
stisje në shtëpinë tim. Ndërkohë,
para se të shkoja në MPB, unë i
shkatërrova të gjitha kopjet e
“bombave” që ia kisha dorëzuar
Verushevskit. Në atë moment
erdhe prokurori Zllatko Bikovski.
Më tha se i pëlqen se jam shumë
kooperativ dhe se duhet ti besoj
se ai do ta zbardh rastin. Sinqeri-
sht kisha besim te ai prokuror,
por ndodhi e kundërta. Akuza
për dhunë ndaj funksionarëve të
lartë dhe spiunazhe për mua
ishin habi. Ndryshe, deklaratat e
mia të dhëna në MPB e që ishin
përfshi në procesverbal prokuro-
ri Bikovski as që i shënoi në pro-
cesverbalin e tij”, tha Llazarevski.
Ndryshe, fakti se e i gjithë ske-
nari po zhvillohet në bazë të po-
rosive politike, i është bërë e
qartë kur prokurori Zllatko Bikov-
ski, ia ka treguar dëshminë se ko-
legu i tij Zvonko Kostovski e ka
pranuar fajin dhe ka arritur
marrëveshje me Gjykatën.

Shkup, 13 dhjetor - Tre persona të
mitur nga Shkupi kanë marrë
kallëzim penale nën dyshimin
se kanë kryer plaçkitje dhe
vjedhje në zonën qendrore të
qytetit. “Sektori për Punë të
Brendshme në Shkup do të
ngrit kallëzim penal deri te

Prokuroria Themelore Publike-
Shkup kundër tre të miturve

nga Shkupi (të moshës 15, 16
dhe 17 vjeç) për shkak të dyshi-
mit për vepra të kryera plaçkitje
dhe vjedhje në zonën qendrore
të qytetit”, thonë në MPB. Të dy-
shuarit siç thuhet në komu-

nikatë, nën kërcënim serioz,
përdorim të forcës fizike dhe
thikë ndaj të miturve në orët e
mbrëmjes në periudhën prej
orës 18:00 deri 21:00 kanë
marrë para, telefona celularë,
ora dore etj. Në bisedën e kryer,
të dyshuarit i kanë pranuar ve-

prat dhe e kanë qartësuar
mënyrën e kryerjes së veprës.
Me urdhër të Prokurorit publik
është bërë edhe njohja nga ana
e dhjetëra personave të dëm-
tuar të cilët kanë njohur mino-
renët si kryerës të veprave pena-
le. (O.Xh)

Paditen tre të mitur për vjedhje të rënda
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PRAPASKENAT E AFERËS “PUÇ“

Edhe prokurorët 
në role të dyshimta

Opinioni deri më tani
nuk ka pasur rasti të
shoh se Prokuroria
Speciale Publike, të
iniciojë procedurë
penale ndaj ndonjë
gjykatësi apo
prokurori. Rrëfimi i
fundit informatorit të
DSK-së, që i zbuloi
përgjimet e
jashtëligjshme masive,
Gjorgji Llazarevski, u
përqendrua pikërisht
në veprimin jo ligjore
dhe tejet tendencioz të
prokurorit Zllatko
Bikovski

NUK U PËRGJUA VETËM VËLLAI DHE GRUAJA E MIJALLKOVIT 

Me marrjen në pyetje të dëshmitarit Gjorgji
Llazarevski, dje në Gjykatën Penale vazhdoi
seanca gjyqësore për lëndën e PSP-së “Target-
Fortesa”. Në pyetjen e prokurorit të PSP-së, Artan
Ajro, se kush ishte target i ndjeshëm,
konkretisht kush nuk u përgjua, Llazarevski tha
se ishin dy caqe, njëri ishte Vllatko Mijalkov -
vëlla i Sasho Mijallkovit, ndërsa e dyta ishte
Aleksandra Mijallkova bashkëshorte e Sasho

Mijallkovit. Ajro e pyeti dëshmitarin se kush i
kishte transformuar fajllet nga formati i cili ishte
i pakuptueshëm në format që mund të hapet në
secilin kompjuter, për çka ai tha se ka bërë
softuer që i lexon Meta të dhënat në format “X-
ML” që përmban etiketime, të cilat përcaktojnë
përmbajtje të rëndësishme për komunikim të
caktuar. Me këtë aktivitet ishte fituar numri i
targetit dhe kohëzgjatja e komunikimit. 

MIJALLKOV OFRON NJË MILIONË EURO QË TË DALË NGA SHUTKA 
Ish drejtori i Drejtorisë për Siguri dhe
Kundërzbulim, Sasho Mijallkov, ofron garanci
prej një milionë eurosh që të dalë nga burgu
“Shkupi” në Shutkë, konfirmoi avokati i tij
Lupço Shvergovski. Për garancinë e ofruar
duhet që të vendosë gjykatësi për procedurën

paraprake. Më 20 nëntor Mijalkovit iu caktua
masë arresti për lëndën “Target-Fortesa”.
Prokuroria Publike Speciale  pas dhjetë ditësh
kërkoi heqjen e masës së arrestit dhe kërkoi
masë të re arresti për hetimin për rastin
“Perandoria”. 

Koha
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 13 dhjetor - Në shtetet e rajo-
nit në përgjithësi ekzistojnë ligje
solide për të luftuar korrupsionit,
por mbetet çështja e hapur sa të
njëjtat respektohen deri në fund
për të zbutur këtë problem të
madh shoqëror dhe ekonomik. Në
këtë drejtim krahas llogaridhënies
më të madhe se si harxhohen pa-
ratë publike në prokurimet e ndry-
shme, nevojitet edhe vullnet më i
madh politik, por edhe presion
dhe vëmendje më e madhe opi-
nionit publik në drejtim të luftimit
të mitmarrjes, për shkak se kjo be-
tejë nuk i takon vetëm institucio-
neve përkatëse por edhe opinionit
publik. Kjo ndër të tjerash u thek-
sua të enjten në Shkup në konfe-
rencën rajonale kushtuar meka-
nizmave të antikorrupsionit dhe
palëve të prekura në këtë proces. 

“Problemi kryesor tek korru-
psioni është se ai paraqet një çë-
shtje serioze që shkatërron besimin
tek institucionet dhe tërë sistemin e
një shteti. Sprova që të kyçemi në
korrupsion është e njëjtë tek të
gjitha shtetet pa dallim, a ekzi-
stojnë legjislacioni, vullneti politik
apo mjaftueshëm presion publik
që ta pengoni atë. Një nga pasojat e
korrupsionit në furnizimet publike
është edhe rritja e kostos së harxhi-
meve është dhe humbja e mjeteve
publike në interes të individëve si
dhe ulja e cilësisë së shërbimeve”,
thotë ambasadori i BE-së në Shkup,
Samuel Zhbogar. 

Sipas tij, furnizimet publike pa-
raqesin edhe kapitujt e parë të fil-
limit të negociatave me BE-në për
anëtarësim , duke marrë parasysh
se me Serbinë dhe Malin e zi ishte
pikërisht kapitulli pesë që u hap
ndër të parët, ndërsa edhe me Ma-
qedoninë në procesin e skriningut,
ndër të parët ishte kapitulli pesë.

Zhbogar shtoi se investimi në
projektet publike ka një rëndësi të
madhe për zhvillimin ekonomik
dhe social të çdo shoqërie, por
vetëm me kusht që të hollat e qyte-
tarëve të investohen në projekte
infrastrukturore që do ti shërbejnë
popullit si shkolla, spitale apo
rrugë.

“ Nëse shëtisni nëpër Shkup do
shikoni se kjo ishte rasti në vitet e
fundit. Këto projekte kanë buxhe-
te të mëdha dhe nënkuptojnë
edhe plane komplekse për ti për-
funduar. Nga ana tjetër këto
projekte, duke pasur parasysh
buxhetet e mëdha sigurojnë edhe
mundësi të mëdha për korrupsion,
andaj hetimet e Prokurorisë Spe-
cial ofrojnë shembuj të shumtë se
si janë ndarë marrëveshje për
shkak të lidhjeve të afërta me par-
tinë në pushtet, ose se si disa kom-
pani midis tyre kanë aranzhuar
konkurrencën që të ndajnë ku-
laçin”, shtoi më tej Zhbogar.

Nga ana tjetër ministri i Finan-
cave, Dragan Tevdovski, tha se kjo
qeveri angazhohet për transpa-
rencë maksimale me qëllim që
opinion të jetë kontrollor i furni-
zimeve publike. Në këtë drejtim
janë hapur tërësisht edhe të dhë-
nat për buxhetin dhe realizimin e
tij, ndërsa planifikohet edhe rritja
e llogaridhënies lidhur me “trezo-
rin”, apo arkën e shtetit. 

“Në këtë betejë, një rëndësi të
madhe kanë njohuritë financiare
dhe edukimi financiar i opinionit
publik ku ekziston nevoja që po-
pulli sa më shumë të fitojë njohu-
ri së paku elementare financiare
që të mund të ndjekë harxhimin e
të hollave publike. Në këtë drejtim
do të ndihmojnë edhe zgjidhjet
softuerike për rritjen e transpa-
rencës “ shtoi më tej Tevdovski. Si-
pas tij, edhe Ligji i ri për furnizime
publike po miratohet me pjesë-
marrjen e madhe të sektori civil ku
janë pranuar një pjesë e madhe e
vërejtjeve të tyre. 

Nga ana tjetër edhe organiza-
tat e ndryshme joqeveritare nga

rajoni thonë se ekziston nevoja e
madhe që shtetet në Ballkanin
perëndimor ti kushtojnë rëndësi
më të madhe harxhimit të parave
publike.

“Falë angazhimit të qeverisë së
Kosovës, ne si shtet i kemi ligjet
më të avançuara për të luftuar kor-
rupsionin në rajon , megjithatë
mbetet çështje e hapur dhe e de-
batueshme se sa tek ne por edhe
në rajon zbatohen në praktikë
ligjet e ndryshme për të luftuar
korrupsionit. Edhe pse në Kosovë
kemi edhe procedura të ndryshme
të ngritura lidhur me keqpërdori-
min e parave publike, megjithatë
në këtë drejtim nevojitet një an-
gazhim më i madh”, thotë Diana
Metushi-Krasniqi, nga KDI. Nga
ana tjetër, Jasna Filipoviq, nga koa-
licioni “Balkan tender voç”, thotë
se në vitet e kaluara në fqinjësinë
tonë përmes anekseve është rritur
çmimi i tenderëve për pesë herë,
kur ka filluar të zbehet kjo prak-
tikë korrupsioni ka gjetur teren
tjetër, andaj shtetet në rajon çdo
herë duhet të jenë disa hapa para,
keqpërdoruesve të parave publike.

Ndryshe vlera e tenderave në
vitin e kaluar në Serbi ishte 2.8 mi-
liardë euro, në Bosnje e Hercego-
vinë ishte 1.1 miliardë euro, në Ma-
qedoni ishte 625 milion euro, në
Mal të zi ishte 52 milion euro dhe
në Kosovë ishte 460 milion euro.

Shkup, 13 dhjetor - Ka filluar aplikimi
për subvencione për të gjitha
subjektet të cilët kanë prodhuar
ose shitur peshk nga prodhimtaria
e tyre në tregje. Aplikimet mund të
dorëzohen deri më datën 27 të kë-
tij muaji, ndërsa ato kërkesa të cilat
do të dorëzohen pas këtij afati, nuk
do të shqyrtohen.

Nga Agjencia për Mbështetje
Financiare të Bujqësisë dhe Zhvilli-
mit Rural informojnë se mjete nga
ky program mund të marrin
subjekte të cilët kanë blerë material

për pllenim të peshqve në pe-
riudhën prej 1 shkurtit deri më 30
shtator të këtij viti ose peshkun e
prodhuar në basenet e peshqve e
kanë shitur në periudhën prej 1
nëntorit të vitit 2017 deri më 31 te-
tor të këtij viti.

Drejtori  i Agjencisë për Mbësh-
tetje Financiare në Bujqësi dhe Zh-
villim Rural, Nikollçe Babovski
thotë se deri në 300 mijë denarë
për shfrytëzues mund të marrin ata
subjekte të cilët kanë blerë peshq të
rinj ose vetë e kanë prodhuar dhe

pllenuar.  Mbështetje financiare iu
takon edhe subjekteve të cilët kanë
prodhuar dhe shitur peshq në
tregjet, ndërsa në periudhën prej
dhjetorit të vitit 2017 deri në dhje-
tor të këtij viti nuk kanë importuar
peshk të gjallë. Subvencionet do të
ndahen në mënyrë të përshkallë-
zuar varësisht nga kapaciteti i base-
nit të peshkut.

“Basenet e peshkut të cilët kanë
prodhuar dhe pllenuar  deri 25 mijë
kilogramë do të fitojnë 100 për
qind subvencione nga 20 denarë

për një kilogram peshk të
prodhuar. Ato subjekte të cilat kanë
pllenuar ose prodhuar nga 25.000
deri 50.000 kilogramë  do të fitojnë
75 për qind subvencione për 20 de-
narë peshk të shitur, përderisa për
subjektet deri në 100.000 kilo-
gramë subvencion  është 50 për
qind prej 20 denarë për peshk të
shitur. Më të vogël, gjegjësisht 25
për qind subvencion do të marrin
subjektet të cilët kanë mbi 100.000
kilogramë peshk të pllenuar ose të
prodhuar”, sqaron Babovski.

Gjoba për 23
shoferë që kanë
folur në celular
Shkup, 13 dhjetor - Një shofer
është lënduar rëndë, ndërsa
një tjetër është lënduar lehtë
në gjithsej shtatë fatkeqësi ko-
munikacioni të cilat kishin
ndodhur natën e kaluar në
rajonin e Qytetit të Shkupit.
Në pesë fatkeqësi komunika-
cioni ishin shkaktuar dëme
materiale. Nga komunikacioni
janë përjashtuar 43 shoferë të
cilët kishin vozitur më shpejtë
se sa që është e lejuar, dy sho-
ferë të cilët e kanë drejtuar au-
tomjetin nën ndikimin e
alkoolit, 11 para se të pajisen
me patentë shoferi dhe një fil-
lestar. Nga komunikacioni
janë përjashtuar edhe nëntë
automjete të cilave iu kishte
skaduar afati i patentës së
shoferit. Janë sanksionuar
edhe 24 shoferë për parkim
joadekuat, tetë shoferë të cilët
kanë kaluar në udhëkryq në
dritë të kuqe, një shofer i cili
nuk u ka dhënë të drejtë kali-
mi këmbësorëve në vendkali-
met për këmbësorë, tre sho-
ferë për mos posedim të
pajisjeve dimërore në au-
tomjete, 12 shoferë për mos
mbajtjen e rripit të sigurimit
dhe 23 shoferë për shfrytëzim
të telefonit celular gjatë drejti-
mit të automjetit motorik. Po-
licia e komunikacionit ka
dhënë 92 dënime për parkim
jo të drejtë, ndërsa me au-
tomjetin special “karotrec”
janë larguar 66 automjete.

Papa më 7 maj
viziton
Maqedoninë
Shkup, 13 dhjetor - Kryetari i
Kishës Katolike të Romës,
papa Françesku më 7 maj të vi-
tit të ardhshëm do të vizitojë
Republikën e Maqedonisë, ka
bërë të ditur pres shërbimi qe-
veritar. “Shenjëtaria e tij, papa
Françesku duke pranuar fte-
sën e autoriteteve më të larta
të shtetit dhe të Kishës kato-
like do të realizojë vizitë në Re-
publikën e Maqedonisë më 7
maj të vitit 2019, me çka do të
vizitojë Shkupin, vendlindjen
e Nënë Terezës së shenjtë”,
thuhet në kumtesën e pres
shërbimit qeveritar. Para Ma-
qedonisë, papa Françesku prej
5 deri më 7 maj do të qëndrojë
në Bullgari ku do t’i vizitojë
qytetet Sofje dhe Rakovski.

Fillon aplikimi për subvencione për peshkim
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT PA EFEKTE 

Vullneti politik dhe transpa-
renca, të pamjaftueshme 

Në shtetet e rajonit në
përgjithësi ekzistojnë
ligje solide për të luftuar
korrupsionit, por mbetet
çështja e hapur se të
njëjtat respektohen deri
në fund për të zbutur
këtë problem të madh
shoqëror dhe ekonomik

EDUKIMI FINANCIAR
I OPINIONIT  
“Në këtë betejë një rëndësi
të madhe kanë njohuritë
financiare dhe edukimi
financiar i opinionit publik
ku ekziston nevoja që
populli sa më shumë të
fitojë njohuri së paku
elementare financiare që
të mund të ndjekë
harxhimin e të hollave
publike. Në këtë drejtim
do të ndihmojnë edhe
zgjidhjet softuerike për
rritjen e transparencës “,
nënvizoi ministri i
Financave, Tevdovski 

Koha
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Remzije BILALLI

Shkup, 13 dhjetor - Me anë të një fil-
mi të metrazhit të shkurtë të quaj-
tur “Porta ime” nga regjisorja Ma-
rija Xhixheva, të përgatitur nga
nxënësit e shkollës fillore nga mo-
sha 10-14 vjeç u dha mesazhi për
rëndësinë e komunikimit në mes
prindërve dhe fëmijëve si mjet
kryesor për tejkalimin e probleme-
ve dhe dhunës. Në organizim të fe-
stivalit të filmit Kinenova me mbë-
shtetje të UNICEF dhe BE sot u
mbajt edhe tribuna publike me
temë “Dialogu si mjet i fuqishëm i
prindërve, fëmijëve dhe shoqërisë
në tejkalimin e sjelljes së dhunsh-
me”, ku nxënësit e shkollave
nëpërmjet të psikologëve treguan
përvojat dhe komunikimin që
kanë me prindërit.

Sipas psikologëve prind i kuj-
desshëm dhe përgjegjës është ai i
cili fëmijëve i kushton vëmendje
të madhe duke gjetur mundësi për
ti dëgjuar se për çka kanë nevojë
fëmijët e tyre. Përfaqësuesi i UNI-
CEF, Benxhamin Perks theksoi se
është pyetje e vështiri se i përket
asaj se si duhet të jetë komunikimi
mes prindërve dhe fëmijëve sepse
gjithmonë prindërit duken më të
fuqishëm. “Shpesh prindërit i
bëjnë fëmijëve atë që e kanë përje-
tuar ata nga prindërit e vet, ndërsa
tani për herë të parë në histori
prindërit mund të marrin informa-

cione se si mund ti ndihmojnë fë-
mijëve të tyre nëpërmjet progra-
meve të ndryshme. Por prindërit
gjithmonë duhet ta vendosin
vetën në vendin e fëmijëve që ti
kuptojnë më mirë”, tha Perks. 

Ministrja e Punës dhe Politikës
Sociale, Milla Carovska, vlerëson
se kjo analizë është bazë e mirë
për krijimin e politikave të ardh-
shme, por edhe rritjen e vetëdijes
për atë se si janë shpenzuar paratë,
veçanërisht në mbrojtjen sociale,
pasi, siç tha, buxheti për këtë qël-
lim është i lartë në krahasim me
rajonin, por, nëse shihet se si janë

targetuar paratë për uljen e varfë-
risë, do të shqyrtohet se vetëm 19,3
për qind prej të varfërve janë përf-
shirë me programet për mbrojte
sociale. “Kjo tregon se sistemi nuk
i ka dhënë efektet të cilat janë të
nevojshme pasi që në buxhetin për
mbrojtje sociale të MPPS ka tran-
sfere ndaj fondit pensional të cilat
janë të mëdha, mjete për masa si
“fëmija i tretë” për të cilat mjetet fi-
nanciare shpenzohen ndaj një
diçkaje që nuk lidhet me gjendjen
materiale të familjes. Me këtë shte-
ret buxheti ndërsa nuk jep efektet
të uljes së varfërisë apo pasurimit

të fëmijëve dhe dhënien e mundë-
sive të barabarta të gjithë fëmijëve
prej të gjitha familjeve”, tha Carov-
ska. Prandaj, tha ajo, ndërmerren
reforma të cilat japin bazë për ven-
dosjen e shtesës arsimore fëmijë-
rore si transfero, i cili drejtpërdrejt
kujdeset për uljen e varfërisë dhe
përfshirjen në procesin arsimor.
Nuk mund të kujdeseni për fëmijë
nëse kujdeseni për familjen, tha
ajo dhe shtoi se prandaj shtesës së
garantuar minimale i shtohet shte-
sa për fëmijë dhe shtesa e arsimi-
mit. Psikologja Marija Raleva
shpjegoi se i gjithë komunikimi

dhe sjellja e fëmijëve varet nga
mosha dhe kushtet në të cilat zh-
villohet ai fëmijë. “Varësisht nga
mosha duhet të krijohet edhe ra-
porti prind - fëmijë, por ndikim
kanë edhe shumë elemente të tje-
ra në këtë raport. Problemi më i
madh besoj se qëndron tek me-
diat siç janë rrjetet sociale të cilat
janë pengesë për një komunikim
direkt jo vetëm mes prindërve dhe
fëmijëve por edhe për fëmijët në
mes vete. Personalisht nuk e kup-
toj këtë ndjesi por besoj që gjene-
ratat e reja shohin diçka më shumë
se unë”, tha Raleva.

Për psikiatren Radmila Zhiva-
noviq rëndësi të madhe për këtë
raport ka gjetja e mënyrës së ko-
munikimit në mënyrë që të kemi
një relacion të vazhdueshëm mes
të dyja palëve. Ajo shtoi se rëndë-
si të veçantë duhet ti kushtohet
edukimit dhe mirëkuptimit sepse
gjithkush ka qenë fëmijë dhe
mund ta kujtoj ndjesinë e të qe-
nurit i lënë pas dore nga prindërit.
Ndërkaq fëmijët e pranishëm
theksuan se për shkak të moshës
së ndryshme nuk janë të lirshëm
në komunikim me prindërit e tyre,
kjo vjen si rezultat i konfliktit që
kanë dy gjeneratë dhe përjetime-
ve të tyre të ndryshme.

Urim HASIPI

Tetovë, 13 dhjetor - Me afrimin e fe-
stave të fundvitit, Sektori për Punë
të Brendshme në Tetovë ka ape-
luar deri te qytetarët e Tetovës dhe
Gostivarit që të përmbahen dhe të
mos gjuajnë me armë zjarri, të

mos blejnë apo përdorin fi-
shekzjarrë dhe lloje të ndryshme
të mjeteve piroteknike. Nga policia
e Tetovës rikujtojnë se përdorimi i
fishekzjarrëve dhe gjuajtja me
armë zjarri paraqet kundërvajtje,
ndërsa kundërvajtësit do të balla-
faqohen me gjoba adekuate, të ci-
lat lëvizin prej 200 deri 500 euro në
kundërvlerë të denarit. Krahas kë-
saj, varësisht nga rrethanat tjera

dhe pasojat përfundimtare, një
sjellje e papërgjegjshme e këtillë
do të sanksionohet penalisht.

Edhe nga Njësia territoriale
kundër zjarrit në Tetovë apelojnë
që qytetarët të jenë të kujdesshëm
nga përdorimi i fishekzjarrëve dhe
mjeteve të tjera piroteknike, për
shkak se bazuar në eksperiencat
nga e kaluara të zjarrfikësve,
shumë zjarre janë shkaktuar pikë-

risht nga përdorimi i papërgjegj-
shëm i fishekzjarrëve për festat e
fundvitit, zjarre këto që me shumë
gjasë edhe mund të përsëriten dhe
pasojat të jenë të paparashikue-
shme.

Policia edhe një herë rikujton
se, krismat me armë zjarri dhe për-
dorimi i pakujdesshëm i mjeteve
piroteknike, para së gjithash nga
personat e mitur, lehtë mund të
sjellin në pikëpyetje jo vetëm si-
gurinë e tyre personale, por edhe
sigurinë e qytetarëve tjerë. Vozitë-
sit nga Pollogu, para dhe gjatë
kohës së festave, këshillohen që
maksimalisht ti respektojnë rre-
gullat në trafikun rrugor, të mos
ulen përpara timonit nën ndikim
të alkoolit, dhe detyrimisht të po-
sedojnë pajisjet dimërore, kryesi-
sht kur udhëtojnë në drejtim të Ko-
drës së Diellit, Strazhës dhe
Mavrovës. Ndërkaq, kohëve të fun-
dit janë shtuar intervenimet e

zjarrfikësve të Tetovës nëpër
objekte banimi dhe shtëpi pasi
pronarët kanë hezituar që të pa-
strojnë oxhaqet. Vetëm gjatë ditës
së martë ka patur tre intervenime
në rajonin më të gjerë të Tetovës, si
pasojë e shpërthimit të zjarrit në
oxhaqet e këtyre objekteve bani-
mi. 

“Shkaktimi i rrezikut të
përgjithshëm paraqet vepër pena-
le, për të cilën parashihet dënim
me burg, në afat prej një deri më
pesë vjet, por nëse një gjë e tillë
është shkaktuar nga pakujdesia,
dënimi është deri tre vite burg. Për
këtë shkak, nga qytetarët kërkohet
që me seriozitetin më të lartë të
respektohen këto apele dhe para-
lajmërime që të mund të paran-
dalohen këto zjarre, dhe të pen-
gohen pasojat më serioze, ndaj
jetës dhe pronës së tyre”, thotë
zëdhënësi i SPB-së në Tetovë, Fat-
mir Rexhepi.

INSTITUCIONET NË KËMBË KUNDËR ZJARREVE

Kujdes me mjetet piroteknike
Edhe nga Njësia
territoriale kundër zjarrit
në Tetovë apelojnë që
qytetarët të jenë të
kujdesshëm nga
përdorimi i
fishekzjarrëve dhe
mjeteve të tjera
piroteknike, për shkak se
bazuar në eksperiencat
nga e kaluara të
zjarrfikësve, shumë
zjarre janë shkaktuar
pikërisht nga përdorimi i
papërgjegjshëm i
fishekzjarrëve për festat
e fundvitit

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

Koha

EDUKATA NË EPOKËN E DIGJITALIZIMIT

Rrjetet sociale po i
zëvendësojnë prindërit!

Rrjetet sociale janë
bërë pengesë për një
komunikim direkt jo
vetëm mes prindërve
dhe fëmijëve, por
edhe për fëmijët në
mes vete 

Koha
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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 – 325/2018 
     për punësimin e  15  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Qeverinë e Republikës së Maqedonisë – Sekretariati gjeneral “për vendet e punës në vijim:  

 

1. UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i lartë për 
përkrahje nga sfera e drejtësisë, Njësia për 
përkrahje profesionale-operative dhe logjistike të 
sekretarit gjeneral të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, Sektori për përkrahje profesionale-
operative dhe logjistike të sekretarit gjeneral dhe 
zëvendësit të sekretarit gjeneral të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë dhe ministrave pa 
resor 

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 ose Shkencat Politike  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 23.257,00 denarë 

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

 

2. 0101 04000 Bashkëpunëtor më i ri për 
përkrahje operative, Njësia për përkrahje 
profesionale-operative dhe logjistike të sekretarit 
gjeneral të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, Sektori për përkrahje profesionale-
operative dhe logjistike të sekretarit gjeneral dhe 
zëvendësit të sekretarit gjeneral të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë dhe ministrave pa 
resor 

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, Siguri, 
Shkencat Juridike ose Shkencat Politike  

-   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: 20.987,00 denarë 

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

 

3. UPR0101V01000 Këshilltar për përkrahje të 
sekretarit gjeneral të Qeverisë, Njësia për 
përkrahje profesionale-operative dhe logjistike të 
sekretarit gjeneral të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, Sektori për përkrahje profesionale-

1 realizues(ë) 

operative dhe logjistike të sekretarit gjeneral dhe 
zëvendësit të sekretarit gjeneral të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë dhe ministrave pa 
resor 

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, Filozofi, 
Arsim ose Shkencat Juridike  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 25.023,00 denarë 

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

 

4. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri për 
përkrahje logjistike për implementimin e 
rekomandimeve të Entit Shtetëror për Revizion, 
Njësia për përcjellje të rekomandimeve të Entit 
Shtetëror për Revizion, Sektori për revizion të 
brendshëm 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve 
dhe së paku 180 kredi sipas SETK ose të kryer shkallën VII/1, Shkencat 
Ekonomike, Shkencat Juridike ose Shkencat e Organizimit dhe 
administrim (menaxhment)  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 20.987,00 denarë 

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

 

5. UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i lartë për 
përkrahje organizative, Njësia për përkrahje 
profesionale-operative dhe logjistike të ministrit pa 
resor, i obliguar për investime të huaja dhe 
vendore, Sektori për përkrahje profesionale-
operative dhe logjistike të sekretarit gjeneral dhe 
zëvendësit të sekretarit gjeneral të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë dhe ministrave pa 
resor 

1 realizues(ë) 

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

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve 
dhe së paku 180 kredi sipas SETK ose të kryer shkallën VII/1, Shkencat 
Ekonomike, Shkencat e Organizimit, administrim (menaxhment) ose 
Shkencat Juridike  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

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

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

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

Rroga neto: 23.257,00 denarë 

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

 

6. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri për 
baza të të dhënave dhe multimedia , Njësia për 
përkrahje profesionale-operative dhe logjistike të 
ministrit pa resor, i obliguar për investime të huaja 
dhe vendore, Sektori për përkrahje profesionale-
operative dhe logjistike të sekretarit gjeneral dhe 
zëvendësit të sekretarit gjeneral të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë dhe ministrave pa 
resor 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve 
dhe së paku 180 kredi sipas SETK ose të kryer shkallën VII/1, Shkencat 
Ekonomike, Shkencat e Organizimit, administrim (menaxhment) ose 
Shkencat Juridike  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

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

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

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

Rroga neto: 20.987,00 denarë 

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

 

7. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri për 
ndihmë gjatë trajtimit të parashtesave dhe 
propozimeve, Njësia për parashtesa dhe 
propozime dhe informacione të karakterit publik, 
Sektori për punë juridike 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   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  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  

Vazhdon



9MARKETING
Koha, e premte, 14 dhjetor 2018 

   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: 20.987,00 denarë 

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

 

8. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri për 
përkrahje operative-logjistike, Njësia për komisione 
të posaçme, Sektori për punë juridike 

2 realizues(ë) 

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

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

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 20.987,00 denarë 

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

 

9. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri për 
përkrahje operative, Njësia për përkrahje 
profesionale-operative të Komisionit për sistem 
ekonomik dhe politikë ekonomike në vazhdim, 
Sektori për punë normative-juridike lidhur me 
seancat në Qeveri dhe trupat punues në Qeveri 

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 
Politike, Shkencat Ekonomike ose Shkencat Juridike  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 20.987,00 denarë 

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

 

10. UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i lartë për 
përkrahje të punëve protokollare, Njësia për 
protokoll, Sektori për protokoll dhe përkthim 

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 
e Letërsisë, Arsim ose Shkenca e Gjuhës (Linguistikë)  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 23.257,00 denarë 

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

 

11. UPR0101V01000 Këshilltar për përkrahje 
profesionale-operative të sekretarit gjeneral të 
Qeverisë, Njësia për përkrahje profesionale-
operative dhe logjistike të sekretarit gjeneral të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Sektori 
për përkrahje profesionale-operative dhe logjistike 
të sekretarit gjeneral dhe zëvendësit të sekretarit 
gjeneral të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
dhe ministrave pa resor 

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, Siguri, 
Shkencat Juridike ose 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, frengjisht, 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: 25.023,00 denarë 

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

 

12. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri për 
punë administrative-teknike, Njësia për punë të 
tjera profesionale nga sfera e punës së 
Sekretariatit Gjeneral, Sektori për koordinim me 
projekte dhe punë të tjera profesionale 

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 ose Shkencat Ekonomike  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 

- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 20.987,00 denarë 

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

 

13. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri për 
përkrahje logjistike, Njësia për përkrahje 
profesionale-operative dhe logjistike të ministrit pa 
resor, Sektori për përkrahje profesionale-operative 
dhe logjistike të sekretarit gjeneral dhe zëvendësit 
të sekretarit gjeneral të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë dhe ministrave pa resor 

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, Arsim, 
Shkencat Juridike ose Shkencat Ekonomike  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

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

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

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

Rroga neto: 20.987,00 denarë 

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

 

14. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më i ri për 
përkrahje të zëvendësit të sekretarit gjeneral, 
Njësia për përkrahje profesionale-operative dhe 
logjistike të sekretarit gjeneral, Sektori për 
përkrahje profesionale-operative dhe logjistike të 
sekretarit gjeneral dhe zëvendësit të sekretarit 
gjeneral të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
dhe ministrave pa resor 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve 
dhe së paku 180 kredi sipas SETK ose të kryer shkallën VII/1, Shkencat 
Ekonomike, Shkencat e Organizimit dhe administrim (menaxhment) ose 
Shkencat  Juridike  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 20.987,00 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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M
aqedonia po hyn në
fazën finale të ndryshi-
meve kushtetuese, në
të cilën Marrëveshja e

Prespës është vetëm akt juridik,
ndërkaq procesi i Prespës është
kryesisht politik. Ky proces në fun-
din e tij mund të sfidohet nga 4 fak-
torë, prej të cilëve dy janë të ja-
shtëm dhe dy të brendshëm. 

I pari, i jashtëm, është bilateral
dhe ka të bëj me Greqinë, e cila siç
e dimë, kërkon implementimin në
plotni të marrëveshjes së Prespës.
Vetëm pas përmbylljes së ndryshi-
meve kushtetuese tek ne, ajo do e
nxjerr atë për ratifikim në parla-
mentin e saj. Nga kjo del se koha
punon për Greqinë dhe çfardo
ngecje apo vonesë në votimin e
ndryshimeve kushtetuese nga Ku-
vendi i Maqedonisë, do fuqizonte
forcat në shtetin fqinjë, që janë
kundër kësaj marrëveshje. Nëse ky
proces nuk përmbyllet më së voni
në janar të vitit tjetër, ai rrezikon
të dështojë. Sepse: në maj janë
zgjedhjet për PE, kurse në shtator
zgjedhjet në Greqi, të cilat mund
të mbahen edhe më herët. Qeveria
aktuale e Ciprasit ende është fakto-
ri i vetëm pro marrëveshjes. Mirëpo
jo edhe partneri i tij i koalicionit-
Kamenos, i cili jo më larg se dje
deklaroi se “Marrëveshja e Prespës
është e vdekur”. Ndërrimi eventual
i qeverisë në Athinë, do mund ta
stoponte tërë procesin. 

Faktori i dytë i jashtëm është
multilateral dhe ka të bëj me Kë-
shillin e Sigurimit dhe Rusinë. Pas
tentimit të pasuksesshëm për ta bl-
lokuar Marrëveshjen e Prespës -
dhe me te edhe bllokimin e anë-
tarësimit të Maqedonisë në NATO,
Rusia së voni filloi ti nxjerr një
tjetër pengesë këtij procesi; me
deklarimet se për “ndryshimin e
emrit, megjithatë në fund do të
vendoset në Këshillin e Sigurimit
të OKB-s”; duke aluduar në të
drejtën e saj të vetos si anëtare e
përhershme. Ç’ vendosja eventuale
e procesit në KS të OKB, do nënkup-
tonte bllokadë te re shumëvjeçare
vetë procesit.

Faktori i tretë - dhe i pari i
brendshëm - është intra-etnik, dhe
ka të bëjë me qëndrimin e qyte-
tarëve maqedonas ndaj këtyre
ndryshimeve. Shumica është pro,
por mbetet opozita maqedonase
VMRO-DPMNE, që kundërshton
ende marrëveshjen dhe ndryshi-
met kushtetuese. Brenda këtij fak-
tori fatëkeqësisht është rreshtuar

edhe Presidenti Ivanov, i cili dy herë
refuzoi të nënshkruaj ligjin për ra-
tifikimin e marrëveshjes së Pre-
spës. Ndërkaq, tetë deputetët opo-
zitar edhepse, në raundin e parë
votuan pro, tash me qëndrimin e
tyre të përmbajtur, sikur para-
lajmërojnë edhe mundësinë e voti-
mit kundër në fazën finale, kur do
vendoset me 2/3. Dhe atë - jo për
arsye “patriotike”, por thjeshtë për
të shpëtuar nga ndjekja penale,
duke kushtëzuar votën me amni-
stinë, kundër sundimit te ligjit.

Faktori i dytë i brendshëm është
ai inter-etnik, apo kompleksi i
marrëdhënieve shqiptaro-maqe-
donase. Gjatë tërë këtyre 27 viteve
të kësaj maratone negociuese për
emrin, Shqiptarët, ishin dhe
mbetën te matur dhe mbështetës;
së fundi edhe në referendumin e
fundit, duke dhënë prova se janë
forca konstruktive në favor të
përmbylljes së procesit, si rrugë për
integrimet euroatlantike të vendit. 

Brenda bllokut shqiptar: pozi-
ta (BDI) vendosi Marrëveshjen e
Ohrit në Preambulën e Kushte-
tutës,(A.34), ndërkaq, Opozita sh-
qiptare (ADSH dhe Besa) kërkojnë
riformulim të kësaj preambule dhe
zyrtarizimin e gjuhës shqipe, si ka-

tegori kushteuese në dispozitat
normative, duke fshirë përcaktimin
statistikor 20% për të drejtat e sh-
qiptarëve në Maqedoni. Pra, duket
se faza finale e ndryshimeve kush-
tetuese do të jetë betejë me: kohën
(në raport me Greqinë); dhe betejë
për numrat (në Kuvend). Apo: si të
binden 8 opozitarët maqedonas
dhe si ata 4 opozitar shqiptarë për
tu përmbyllur ndryshimet kushte-
tuese; dhe kjo të përmbyllet- deri
në janar 2019?

Kërkesa e opozitarëve maqedo-
nas, del jashtë sferës Kushtetuese-
sepse ata nuk merren me amen-

damentet, por me kushtëzimin e
tyre me amnistinë; pra thjeshtë im-
ponojnë një tregti kushtetuese.
Ndërkaq, opozita shqiptare mbe-
tet pro ndryshimeve kushtetuese
dhe me te edhe anëtarësimit të
vendit në NATO dhe BE, por
kërkojnë që në këtë proces, të
mbyllet edhe çështja e hapur tash
17 vite - ajo e zyrtarizimit të gjuhës
shqipe.

Sa i përket kushtëzimit me am-
nistinë, kjo mbetet një çështje juri-
dike; që bie ndesh me sundimin e
ligjit, për çka vendi tashmë filloi sk-
riningun me BE-në, pikërisht për
kaptinat 23 dhe 24 që mbulojnë mu

këtë fushë; Kërkesa e opozitës sh-
qiptare, ndërkaq është politike dhe
me një marrëveshje politike, ajo
edhe mund të tejkalohet në
mënyrë që më vonë, të mos ketë
probleme politike të natyrës ndër-
etnike, të cilat do mund ta blloko-
nin procesin integrues. Fundja,
asgjë nuk është e pamundur kur
ekziston vullneti politik. Me fjalë
të tjera, faza finale e ndryshimive
kushtetuese kërkon nga poli-
tikanët, më shumë vullnet politik
për ti adresuar sfidat thelbësore,
përballë këtij procesi historik. Poli-
tikanët edhe mund të preferojnë
marrjen e vendimeve të lehta dhe
afat-shkurta. Mirëpo, vetëm shte-
tarët e mëdhenj, marrin vendime
të rënda dhe afatgjate. 

Para Maqedonisë, vërtet është
beteja me kohën dhe beteja për vo-
tat; por para se gjithash është be-
teja për ardhmërinë e saj. Do të ish-
te dëm që i tërë ky proces i
rëndësishëm, në finishin e tij të dë-
shtonte, sepse kjo do të kishte re-
perkusione për vendin dhe për
rajonin. 

Përfituesi më i madh i dështi-
mit eventual, do ishin forcat që nuk
e duan Maqedoninë as në NATO
dhe as në BE.

Para
Maqedonisë,
vërtet është
beteja me
kohën dhe
beteja për votat;
por para se
gjithash është
beteja për
ardhmërinë e
saj. Do të ishte
dëm që i tërë ky
proces i
rëndësishëm, në
finishin e tij të
dështonte,
sepse kjo do të
kishte
reperkusione
për vendin dhe
për rajonin

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Katër sfidat e Procesit të Prespës Nga
Blerim REKA
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Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 alineja 1 dhe nenit 23 paragrafi 1 nga Ligji për marrëdhënie pune (“Gazetë zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18) Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele shpall: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

 
1. Për punësim në shërbimin profesional të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për këto vende të 

punës: 
I. Bashkëpunëtor për çështje juridike dhe resurse njerëzore në Departamentin për çështje juridiko-administrative pranë 

Sektorit për çështje juridike, 1 (një) realizues, për kohë të caktuar prej 1 (një) vjet;  
II. Bashkëpunëtor për Integrime evropiane dhe bashkëpunim ndërkombëtar në Departamentin për bashkëpunim 

ndërkombëtare pranë Sektorit për mbështetje të punës së drejtorit dhe të Këshillit, 1 (një) realizues, për kohë të 
caktuar prej 1 (një) vjet; dhe 

III. Vozitës, dërgues në Departamentin për punë të përgjithshme pranë Sektorit për mbështetje informatike dhe punë të 
përgjithshme, 1 (një) realizues, për kohë të caktuar prej 1 (një) vjet 

2. Krahas kushteve të përgjithshme, te parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët për punësim në këto vende të 
punës nga pika 1 e këtij vendimi, duhet të plotësojnë kushtet në vijim: 

2.1 Për vendin e punës me numër rendor I dhe për vendin e punës me numër rendor II.:  
-  PLP, së paku 180 kredi të fituara sipas SETK ose shkallën VII/1 

të arsimimit, nga sfera e drejtësisë për vendin e punës me numër rendor I, gjegjësisht nga sfera e shkencave 
shoqërore për vendin e punës me numër rendor II; 

-  së paku 1 (një) vit përvojë pune në këtë lëmi; 
-  njohje aktive të gjuhës angleze ose franceze ose asaj gjermane; 
-  aftësi pune me kompjuter; 
-  aftësi për punë në presion dhe kryerje të detyrave të punës 
me afat; 
- përmbushje, vetiniciativë; 
-  ndershmëri dhe lojalitet; 
-  komunikim efektiv verbal dhe të shkruar; 

 - aftësi për punë ekipore;  
2.2 Për vendin e punës me numër rendor III:  
- shkalla e IV ose III e arsimit të mesëm; 
- së paku 1 (një) vit përvojë pune në këtë lëmi; 
- përmbushje, vetiniciativë; 
- leje të vozitjes të kategorisë B 
- ndershmëri dhe lojalitet; 
- aftësi për punë ekipore; 

3. Orari ditor i punës:Nga ora 07:30/08:30 e deri në ora 15:30/16:30. 
4. Orari javor i punës:40 orë. 
5. Ndarja e orarit të punës:Nga e hëna e deri të premten.  
6. Paga bazë neto për vendet e punës të caktuar në pikën I dhe për vendin e punës nën pikën II për të cilin kërkohen 

punëtor është 31.886,00 denarë, ndërsa paga bazë neto për vendin e punës me numër rendor III, për të cilin kërkohet punëtor 
është 23.257,00 denarë.  
7.  Kandidatët, përveç lutjes, duhet të dorëzojnë edhe dokumentet në vijim: 

- letër motivuese; 
- biografi të shkurtë (CV); 
- diplomë për arsimin e lartë ose vërtetim për provime të kryera për vendin e punës me numër rendor I dhe për vendin 

e punës me numër rendor II;  
- diplomë për shkallë të IV ose III të arsimit të mesëm për vendin e punës me numër rendor III;  
- vërtetim të shtetësisë; 
- vërtetim/dëshmi për përvojë pune për vendin e punës; 
- vërtetim/dëshmi për aftësi pune me kompjuter për vendin e punës me numër rendor I dhe për vendin e punës me 

numër rendor II; 
- vërtetim/dëshmi për njohje aktive të gjuhës angleze ose franceze ose asaj   gjermane për vendin e punës me numër 

rendor I dhe për vendin e punës me numër rendor II. 
8. Dokumentacionin e nevojshëm, kandidatët duhet ta dorëzojnë në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. Secili 

pjesëmarrës në këtë shpallje publike ka të drejtë 
Që të dorëzojë edhe dokumente tjera për prezantim personal.  

9. Afati i paraqitjes së kandidatëve është 3 (tri) ditë punë llogaritur nga dita e shpalljes. 
Përzgjedhja e kandidatëve do të kryhet në afat prej 45 (dyzetepesë) ditëve, pas skadimit të afatit për paraqitjen e 

kandidatëve.  
Dokumentet e pakompletuara  dhe ato që nuk janë parashtruar në kohë, si dhe dokumentet që nuk janë dorëzuar në 

origjinal ose si kopje e vërtetuar në noter nuk do të shqyrtohen. 
Dokumentet të dorëzohen në adresën Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Pallati Panko 

Brashnarov, rr."Maqedonia" nr. 38, 1000 Shkup ose në arkivin e Agjencisë nga ora 08:00 deri në orën 16:00. Informata shtesë, 
në lidhje me këtë konkurs mund të merren nga këto persona: d-r Andriana Skerlev Çakar tel:02/3103-411 dhe m-r Ivona 
Mufisheva Aleksovska tel:02/3103-413 

  Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 167/2015 27/2016 dhe 120/18) dhe pëlqimeve nga MASH nr. 
12-12344/5 dhe nr. 12-12344/6 dhe të dyja nga data 26.11.2018, SHSHRFRDD Dimitar Vllahov – Shkup publikon:  
 

SHPALLJE 
 

Për plotësim të vendeve të lira të punës për mësimin në gjuhën maqedonase për vitin shkollor 2018/2019 për kohë 
të caktuar të punës deri më 31.08.2019 dhe për kohë të pacaktuar. 
 

1. Një mësimdhënës të biznesit për 2 orë mësimore me orar të punës prej ora 7:30 deri 13:30, nga e hëna deri 
të premten për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019, neto pagesa bazë 2.447,00 denarë. 

2. Një mësimdhënës të lëndëve grafike për 12 orë mësimore me orar të punës prej ora 7:30 deri 13:30, nga e 
hëna deri të premten për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019, neto pagesa bazë 14.555,00 denarë. 

3. Një mësimdhënës të gjuhës latine për 2 orë mësimore me orar të punës prej ora 7:30 deri 13:30, nga e hëna 
deri të premten për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019, neto pagesa bazë 2.447,00 denarë. 

4. Një mësimdhënës të lëndëve profesionale nga drejtimi shëndetësor për 9 orë mësimore me orar të punës 
prej ora 7:30 deri 13:30, nga e hëna deri të premten për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019, neto 
pagesa bazë 10.100,00 denarë. 

5. Një Edukator (defektolog) për 40 orë të punës, me punë në ndërrime nga e hëna deri të dielën, për kohë të 
caktuar të punës deri më 31.08.2019, neto pagesa bazë 23.600,00 denarë. 

6. Një edukator për 20 orë të punës, me punë në ndërrime nga e hëna deri të dielën, për kohë të caktuar të 
punës deri më 31.08.2019, neto pagesa bazë 11.829,00 denarë. 

7. Një përkëdhelës (motër medicinale) për 40 orë të punës, me punë në ndërrime nga e hëna deri të dielën, 
neto pagesa bazë 16.500,00 denarë për kohë të pacaktuar të punës. 

 
KUSHTET 

Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me LMP kandidatët të cilët do të marrin pjesë duhet të përmbushin 
edhe kushtet e posaçme në pajtim me nenin 80 nga Ligji për arsim fillor  dhe në pajtim me nenin 59 nga Ligji për 
arsim të mesëm. 
Kandidatët nga numri rendor 1 deri te 6 duhet ta zotërojnë gjuhën letrare dhe shkrimin në të cilën realizohet 
mësimi, gjatë së cilës Komisioni do të bën kontrollë në shkollë për ata kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet e 
theksuara në shpallje, ndërsa për terminin e kontrollës do të njoftohen më tej.  
 
Kandidati nën numrin rendor: 

1. Të ketë të mbaruar Fakultetin ekonomik 7/1, arsim njëvjeçar të defektologjisë  
2. Të ketë të mbaruar Fakultetin grafik 7/1, arsim njëvjeçar të defektologjisë 
3. Të ketë të mbaruar Fakultetin filozofik 7/1, studime klasike, arsim njëvjeçar të defektologjisë  
4. Të ketë të mbaruar Fakultetin e mjekësisë, Doktor i medicinës, arsim njëvjeçar të defektologjisë dhe 

përgatitje pedagogo-psikologjike-metodike në fakultet adekuat.  
5. Të ketë të mbaruar Fakultetin filozofik defektologjia 7/1 
6. Të ketë të mbaruar Fakultetin filozofik 7/1 defektologjia ose ti plotësojë kushtet për mësimdhënës në arsim 

të mesëm dhe arsim njëvjeçar të defektologjisë 
7. Të ketë të mbaruar arsim të mesëm profesional me kohëzgjatje prej 4 viteve nga shkolla e mjekësisë me 

drejtimin - motër medicinale 
 
Kandidatët duhet t’i parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- Diplomë për studime të mbaruara ose certifikatë me provime të dhëna, dëftesë (të dorëzohen në origjinal 

ose kopje të vërtetuar anë noter)  
- Lutje  
- Certifikatë të shtetësisë (origjinal ose kopje të vërtetuar anë noter) 
- Certifikatë për arsim njëvjeçar nga defektologjia 
- Certifikatë për përgatitjen pedagogo-psikologjike-metodike  
 

Afati për parashtrimin e dokumenteve është 3 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. Vendimi për zgjedhje do 
të realizohet në afat prej 45 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje. 
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të mbikëqyret. 
 
Dokumentet të parashtrohen në adresën rr. Narodni heroi nr. 8 Shkup deri te SHSHRFRDD Dimitar Vllahov – 
Shkup tel. 022779 537 

        Në bazë të nenit 22, paragrafi 1alinejai 2, paragrafi 3 dhe paragrafi 8 të Ligjit për të punësuaritnë 
sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 
dhe 198/2018), nenit 11-b paragrafi 14 të Ligjit për zjarrfikësit ("Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015, 39/2016), neni 22, paragrafi 1, pika 1, 
paragrafi 2, paragrafi 3 dhe paragrafi 4 dhe nenit 23 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie 
pune ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 62/2005, 3/2006, 3/2006, 44/2006, 66/2006, 
16/2007, 57/2007, 77/2007, 106/2008, 161/2008, 63/2009, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 10/2010, 
50/2010, 52/2010, 58 / 2010 124/2010, 132/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 
170/2013, 187/2013, 106/2014, 113 / 2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 134/2016, 
120/2018), Kryetari i Komunës së Kumanovës publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim për një kohë të caktuar prej një (1) ekzekutes, person i autorizuar zyrtar në fushën e 
sigurisë Zjarrfikës-shpëtimtar 

 
      Kandidati duhet t'i plotësojë kushtet e mëposhtme: 

Për vendin e punës nga kategoria B, nivelit V04, person i autorizuar zyrtarnë fushën e 
sigurisë, me titull zjarrfikës-shpëtimtar me shifër të vendit të punës - shpëtimtar POZH 02V04 02 10 
000, me emërtim të vendit të punës - Zjarrfikës shpëtimtar - një (1) realizues 

Kushtet e përgjithshme: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë 
- në mënyrë aktive ta përdorë gjuhën maqedonase; 
- të jetë i moshës madhore; 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës (kandidatët për punësim duhet 

të jenë të aftë në aspekt shëndetësor dhe psikologjik, vërtetuar nga  një institucion i autorizuar mjekësor 
në përputhje me ligjin) 

- me atkvendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë dënim - ndalesë për ushtrim të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 

Kushtet e posaçme: 
-kualifikime professionale, edhe atë: të gjitha nivelet nga kualifikim të nivelit të kualifikimeve V - 

kualifikimet IV sipas kornizës së kualifikimeve të Maqedonisë dhe të 180 ose 240 kredi  fituara sipas 
ECVET ose MKSOO ose të paktën shkollë të lartë ose mesme  

-përvojë pune, edhe atë: për nivelin V4 me ose pa përvojë pune në profesion, të regjistruar në 
Agjencinë e punësimit të Republikës së Maqedonisë, si përvojë pune.. 
      Marrëdhënia e punës do të themelohet për kohë  të caktuar me kohëzgjatje deri në një (1) vit. 

Afati i fundit për paraqitjen e kandidatëve është tre (3) ditë punë nga dita e publikimit të shpalljes 
publike (duke mos e llogaritur ditën e shpalljes). 

Orari i punës është duke filluar nga 07:00 deri në ora 19:00 dhe nga ora 19:00 deri në ora07:00, 
dhe është 40 orë në javë i organizuar me ndërrime. 

Vlera monetare e pagës bazë neto për zjarrfikës-shpëtimtar është: 15.612,00 denarë 
Zgjedhja e kandidatit do të bëhet në përputhje me nenin 23, paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie 

pune ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 62/2005, 3/2006, 3/2006, 44/2006, 66/2006, 16/2007, 57/2007, 77/2007, 
106/2008, 161/2008, 63/2009, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 10/2010, 50/2010, 52/2010, 58/2010, 
124/2010, 132/2010, 47 / 2011 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 106/2014, 
113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 134/2016, 120/2018) 
     VËREJTJE: Kushtet e përcaktuara në shpallje, kandidatët duhet t'i plotësojnë në momentin e 
aplikimit.  

Kandidati që ka ofruar të dhëna të rrejshme në aplikacion diskualifikohet procedura e mëtejshme. 
Aplikacioni për punësim me shenjën "Për shpalljen për pranim të personit të autorizuar zyrtar në 

fushën e sigurisë Zjarrfikës-shpëtimtar" me dëshmitë ob 
ligative për plotësim të kushteve të parashtrohet në formë letre në këtë adresë: 
Komuna e Kumanovës 
Njësia për menaxhime me resurset njerëzore.  
Rr. "11 Tetori" pn, Kumanovë, Kontakt tel.: 031 475 800 
Personi për kontakt: Jovica Dimkovski 

Komuna e Kumanovës 
Kryetari i Komunës 

Maksim Dimitrievski 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

MINISTRIA E DREJTËSISË 
 
 INP - Shtëpia ndëshkuese përmirësuese Shtip, në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 nga Ligji për marrëdhënie pune, nenit 20-g nga Ligji për të 
punësuarit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18), ndërsa sipas nenit 54-zh, nenit 54-
z, nenit 58 paragrafi 1 alineja 1, nenit 58-a dhe nenit 58-v nga Ligji për realizimin e sanksioneve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 
2/06, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15 dhe 11/16 dhe 209/18) dhe Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Shtëpinë 
ndëshkuese përmirësuese Shtip nr. 01-243/1 të datës 23.02.2016 me të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e saj, publikon:  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
për punësim për kohë të pacaktuar në INP SHNP Shtip 

 
Shtëpia ndëshkuese përmirësuese Shtip-Shtip publikon shpallje publike 
për punësim për kohë të pacaktuar në vendet e punës në vijim: 
1. Mbikëqyrës më i ri për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm - 
anëtar ndihmës profesional i policisë së burgut i nivelit të katërt - 2 (dy) 
realizues; 
2. Mbikëqyrës i lartë për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm - 
anëtar ndihmës profesional i policisë së burgut i nivelit të parë - 3 (tre) 
realizues; 
3. Bashkëpunëtor më i ri për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm - 
anëtar ndihmës profesional i policisë së burgut i nivelit të tretë - 1 (një) 
realizues; 
4. Bashkëpunëtor për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm - anëtar 
profesional i policisë së burgut i nivelit të dytë - 1 (një) realizues; 
5. Bashkëpunëtor i lartë për sigurim të brendshëm dhe të jashtëm - 
anëtar profesional i policisë së burgut i nivelit të parë - 1 (një) realizues; 
Kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara në 
Ligjin për realizim të sanksioneve: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- në mënyrë aktive ta përdorë gjuhën maqedonase, 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- me vendim gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
Krahas kushteve të përgjithshme përcaktuara me ligj kandidatët duhet `ti 
plotësojnë edhe kushtet e veçanta në vijim: 
Për vendin e punës me numrin rendor 1: 
- niveli i kualifikimeve V A ose niveli IV sipas kornizës kualifikuese të 
Maqedonisë dhe 180 ose 240 kredi të arritura sipas ECVET ose 
MKSOO ose së paku arsim të lartë ose të mesëm; 
- përvoja e punës: me ose pa përvojë pune në profesion; 
VËREJTJE: sipas planit vjetor të institucionit punësimet të parapara për 
vitin 2018 janë: maqedon(e) - 2 
  Për vendin e punës me numrin rendor 2: 
- niveli i kualifikimeve V A ose niveli IV sipas kornizës kualifikuese të 
Maqedonisë dhe 180 ose 240 kredi të arritura sipas ECVET ose 
MKSOO ose së paku arsim të lartë ose të mesëm; 
- përvoja e punës: më së paku 3 vite përvojë pune në profesion; 
VËREJTJE: sipas planit vjetor të institucionit punësimet të parapara për 
vitin 2018 janë: maqedon(e) - 3 
  Për vendin e punës me numrin rendor 3: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës kualifikuese të Maqedonisë 
dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë VII/ të 
mbaruar, Shkenca juridike, Siguri dhe Xehetari dhe gjeologji dhe 
gjeofizikë të zbatuar; 
- përvoja e punës: me ose pa përvojë pune në profesion; 
VËREJTJE: sipas planit vjetor të institucionit punësimet të parapara për 
vitin 2018 janë: maqedon(e) - 1 
  Për vendin e punës me numrin rendor 4: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës kualifikuese të Maqedonisë 
dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë VII/ të 
mbaruar, Shkenca juridike, Pedagogji (Arsim), Xehetari; 
- përvoja e punës: së paku 1 vit përvojë pune në profesion; 

VËREJTJE: sipas planit vjetor të institucionit punësimet të parapara për 
vitin 2018 janë: maqedon(e) - 1 
  Për vendin e punës me numrin rendor 5: 
- niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës kualifikuese të Maqedonisë 
dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë VII/ të 
mbaruar, Gjeografi, Shkenca bioteknike ose Shkenca juridike; 
- përvoja e punës: së paku 2 vite përvojë pune në profesion; 
VËREJTJE: sipas planit vjetor të institucionit punësimet të parapara për 
vitin 2018 janë: romë(e) - 1 
Orari i punës: 40 orë në javë dhe punë me ndërrime. 
Shuma neto e rrogës: për vendin e punës me numrin rendor 1: 
13.166,00 denarë, për vendin e punës me nr.rend. 2: 15.689,00 denarë, 
për vendin e punës me nr.rend. 3: 20.987,00 denarë, për vendin e 
punës me nr.rend. 4: 22.501,00 dhe për vendin e punës me nr.rend. 
5: 23.257,00 denarë. 
Dokumentet e nevojshme: 
   -Fletëparaqitje për punë me CV të shkurtë dhe të dhëna të sakta për 
kontakt - numër telefoni, e-mail       adresën, vendbanimi, 
 - Certifikatë të shtetësisë,  
  - Diplomë/dëftesë për arsim të mbaruar, 
  - Dëshmi për përvojën e punës nga Agjencia për punësim, 
  - Certifikatë për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për vendin e 
punës, 
  - Dëshmi që nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 
Të gjitha dokumentet që kërkohen për shpallje të parashtrohen në 
origjinal ose kopje e vërtetuar në noter. Afati për parashtrim të ofertave 
është 15 ditë llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes në gazetat 
ditore. 
Fletëparaqitjet me të dhënat e sakta për kontakt dhe dokumentet e 
duhura të parashtrohen përmes postës në zarf të mbyllur me shenjën për 
shpallje për punësim dhe të dorëzohen në arkivin e Shtëpisë 
përmirësuese ndëshkuese Shtip me seli në Shtip, kilometri i 6-të në 
rrugën Shtip-Radovish. 
Procedura për selektim të anëtarit të policisë së burgut do të bëhet në dy 
faza në pajtim me nenin 58-d nga Ligji për realizim të sanksioneve edhe 
atë: 
       Faza 1: Selektimi administrativ dhe 
       Faza 2: Intervista.  
Fletëparaqitjet e parashtruara përmes e-mail nuk do të shqyrtohen. 
Kandidatët e paraqitur do të njoftohen për kohën dhe vendin e mbajtjes 
të secilës fazë për selektim të anëtarit të policisë së burgut, përmes e-
mail adresës së tyre ose telefonit.  
Pas skadimit të afatit për paraqitje do të bëhet zgjedhja e kandidatëve për 
shpalljen sipas ligjit dhe afateve të përcaktuara me ligj,ndërsa kandidatët 
të cilët janë të përzgjedhur me shkrim do të njoftohen për zgjedhjen e 
realizuar.  
Fletëparaqitjet të cilat nuk do të parashtrohen brenda afatit të caktuar dhe 
ato të cilat nuk i përmbajnë dokumentet e nevojshme do të llogariten si 
të vonuara dhe të pakompletuara dhe të njëjtat nuk do të shqyrtohen. 

Shtëpia ndëshkuese përmirësuese Shtip 
UD. Drejtor, 

Miki Todorov
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Si ndiheni tash kur dikur keni
qenë një nga aktoret më të famshme në ki-
nematografinë shqiptare? 

Të them të drejtën nuk e mendoj se dikur
kam qenë njëra ndër aktoret më të famshme
të kinematografisë, ndjehem mirë kurdo që
unë punoj punën time dhe jam gjithmonë e
kënaqur me rezultatet e punës sepse e di se
gjatë punës kam dhënë maksimumin nga
vetja ime, është gjë e mirë sepse puna ime
është punë ekipore dhe kur bashkohen të
gjitha ato energji gjithsesi se nuk mungon
rezultati dhe kur ka rezultat sigurisht se
ndihesh mirë në çdo fazë të punës dhe çdo
fazë të jetës.

KOHA: Periudha e paraluftës dhe gjatë
luftës ka qenë e përmbushur me shumë
projekte, ke xhiruar edhe nëpër kohëra të
vështira, megjithatë ia ke dal me shumë
sukses?

Sigurisht, ato kohëra kanë qenë shumë të
vështira e kam thënë disa herë, por që ajo
kohë nën okupim mendoj se na ka dhënë
edhe më shumë vullnet e dashuri për punën,
kemi qenë më të bashkuara në mendime e
në veprime, me gjithë rreziqet që kemi pasur
në atë kohë besoj se ne kemi qenë fitimtarë
me gjithë ato projekte që i kemi bërë fshehu-
razi, janë disa projekte që njerëzit nuk i kanë
harruar edhe që ende i përmendin sapo më
shohin në rrugë apo kudo tjetër, njëra ndër
ato ka qenë edhe drama televizive Qëndresa,
por mendoj se rreziqet më të mëdha kanë
qenë kur para luftës kur rrugët ishin të mbu-
shura me ushtarë e paramilitarë serb neve na
duhej të vazhdonim jetën artistike dhe çdo
natë luanim komedi në teatrin Dodona, ajo
ishte lufta jonë e dëshira për të mbajtur
njerëzit në disponimin më të mirë dhe për të
hequr sado pak mendjen nga gjendja tejet e
rënduar në Kosovë.

KOHA: Mban ende kontaktet me njerë-
zit që të kanë dashur atë kohë, që të kuj-
tojnë atë vajzën me sytë e bukur që luante
rolin e Qëndresës?

Kontakte jo …por që njerëzit nuk përtojnë
të më shkruajnë ndonjëherë dhe të më nda-
lin në rrugë për të më dhënë komplimente
për atë projekt që është xhiruar mes viteve
1996-1997 pra ajo periudha që e përmenda
pak më parë kur Kosova ishte nën okupim
dhe po lëngonte tej mase.

KOHA: Fëmijërinë e ke kaluar në Ko-
sovë ndërkohë që je zhvendosur për të je-

tuar në Francë, si ka ndikuar ky vend në for-
mimin e karakterit dhe identitetit tënd?

Po është e vërtetë…sado që fëmijëria ime
ka qenë e mirë dhe e lumtur mendoj se këto
situata të rënda që e kanë përcjellur fëmijë-
rinë time dhe adoleshencën time do të mbe-
sin në kokë përgjithmonë. Sa i përket Francës,
jeta atje më ka ndryshuar shumë si në
mënyrën e të menduarit si në mënyrën e të
punuarit mendoj se jam pasuruar më shumë
shpirtërisht dhe jam formuar pak më ndry-
she.

KOHA: Të gjithë kujtojnë se jeni një be-
qare e llastuar, duke pasur parasysh atë
vajzën kapriçoze, por në fakt ti je shumë e
thjeshtë dhe e dashur?

Mendoj se çdo femre i shkon pak të jetë
kapriçoze, mendoj se jam vajzë modeste (që
ndonjëherë ka shkuar në dëmin tim) dhe e
dashur shumë sepse nuk e imagjinoj jetën as
botën pa dashuri. Duhet të japim shumë da-
shuri sepse do të marrim edhe më shumë
nga të tjerët. Duhet të mundohemi të
përçojmë energji pozitive tek njerëzit sepse
tek e fundit, ne nuk bëjmë asgjë tjetër përveç
se shkëmbejmë energjitë tona tek njëri tje-
tri.

KOHA: Cila ishte profesioni i ëndërruar
para se të bëhesh aktore?

Ehh, gjithmonë biseda po lidhet me
kohërat e paraluftës fatkeqësisht nuk kam
arritur të shkollohem për profesionin që e
kisha ëndërruar kisha filluar shkollën si e
vogël por që na e mbyllën serbët, për neve si
fëmijë ishte e pakuptimtë pse ne nuk mun-
deshim të vazhdonim shkollën, nuk e dinim
pse na është mbyllur shkolla, çdo gjë po
bëhej e pakuptimtë për ne fëmijët e asaj mo-
she. Nuk dinim se çka donin të thoshin më të
rriturit kur na e përsërisnin se situata është
shumë e keqe në Kosovë. Atë ëndërr e kam
peng në zemër edhe sot, unë nuk arrita pra të
bëhem balerinë por mendoj se u bëra një
njeri i thjeshtë dhe i dashur, mendoj se u
bëra aktore dhe nuk ishte rastësi, tek e fundit
është e vetmja punë që më përmbush sh-
pirtërisht.

KOHA: Rolet që keni luajtur e reflek-
tojnë personalitetin tënd?

Jo unë mendoj se personazhet që kam
luajtur nuk kanë reflektuar në mua, është e
kundërta. Unë personalitetin tim mun-
dohem ta përçoj tek publiku duke e shkrirë
në personazhet që luaj, dhe besoj se kur
bëhet një përzierje e të dyjave është më e
fuqishme dhe më e natyrshme.

KOHA: Për mendimin tënd, çfarë i bën
gratë të bukura dhe të veçanta?

Thjeshtësia dhe sinqeriteti që del nga sh-
pirti.

KOHA: Cili është çelësi i lumturisë për
ty?

Rehatia shpirtërore s’ka çmim edhe pse
ndonjëherë është vështirë të punosh me ve-
ten për të qenë gjithmonë në qetësi shpirtë-
rorë dhe të mbash urtësinë brenda vetes
duhet të mundohemi të jemi.

KOHA: Cila është këshilla më e mirë që
keni marrë nga nëna juaj?

Shumë këshilla kam marrë si nga gjyshja
si nga mami, por po e them njërën Të jem
gjithmonë vetvetja.

KOHA: Cili është sekreti i bukurisë suaj?
Nuk e di, të them sinqerisht kurrë nuk

kam menduar se jam e bukur e as që mun-
dohem të bëhem e bukur, as me grim e as pa
grim apo me ndonjë stil të veshjes. Sapo e
thash këshillën e mamit jam gjithmonë vetja
ime dhe jap atë që e ndjej në shpirt dhe ndo-
shta sekreti tek secili nga ne, është brendësia
jonë, shpirti, mënyra e të menduarit thje-
shtë ajo çka ne e shfaqim në sytë tanë.

KOHA: Çfarë veshjesh mbizotërojnë në
gardërobën tënde?

Nuk jam shumë e dhënë pas rrobave, në
gardërobën time ka gjera që i kam pasur
edhe para 10 apo edhe 20 viteve bëj përmirë-
sime, ndërroj ndonjë detaj të vogël dhe i për-
dor sot e kësaj dite kryesisht kam gjëra kla-
sike. I dua rrobat me ngjyra të hapura, kam
shumë pak ngjyra të errëta në dollapin tim.

KOHA: Një ditë e jotja pushim si është?
Asnjëherë nuk është njësoj, ndonjëherë

mundohem t’i kaloj me familjen ndonjëherë
me  miket e mia, shpeshherë udhëtoj, apo dal
në shëtitje me biçiklete nuk e di varet nga di-
sponimi. Tani që jam kthyer në Kosovë nga
marsi i këtij viti të them të drejtën nuk kam
pasur shumë kohë për pushim. Kemi rifil-
luar Tre gjermanët e trashë gjë të cilën ndo-
shta lexuesit e gazetës tuaj nuk e dinë, kësh-
tu që mes provave, xhirimeve, familjes dhe
njerëzve të zemrës nuk po kam shumë kohe
të pushoj.

KOHA: Planet për të ardhmen?
Nuk e kam shumë zakon të bëj plane,

kam dëshirë të jetoj jetën si të më vijë, tani
për tani jam në Prishtinë në qytetin tim të
lindjes, po punoj me kolegët e mi që më kanë
munguar shumë gjatë nëntë viteve që isha
në Francë, për më vonë nuk e di duke parë e
duke bërë.

FLUTURA ZENELI 
Më kanë mësuar gjithmonë 
të jem vetvetja

Një prej emrave më të njohur të skenës kinematografike në Kosovë e më gjerë është dhe Flurua Zeneli. Vajza me sytë e shkruar që
bëri revolucion në skenën filmike tek shqiptarët, ajo që me rolet e saja theu zemrat e shqiptarëve e që dikur ekrani shkëlqente nga
bukura dhe talenti i saj sot vjen në një rrëfim për InfraRed të gazetës KOHA. Ndonëse shumë kohë nuk keni lexuar gjëra të bukura
për të, sot keni mundësinë të njihni më afër. Ku është, çfarë bën e ku ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe

Koha
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KOHA: Popullariteti yt ka
shpërthyer gjithandej në shumë
vende europiane, je spikatur edhe
nga mediat rumune pas duetit
me këngëtarin e famshëm atje?
Sa të ka ndihmuar ky projekt në
hapjen e tregut me koncerte?

Bashkëpunimi me këngëtarin
e njohur Adrian Minune më dha
një tjetër shtyrje në tregun e dia-
sporës pasi ai pëlqehet jashtë
mase dhe kjo këngë ka dy vjet që
më ka sjellë shumë koncerte që
vazhdojnë akoma. Mendojmë të
bëjmë një tjetër projekt bashkë
verën e ardhshme e uroj të reali-
zohet.

KOHA: Nga gjithë këtë
energji Alida?

O Zot të gjithë më thonë këtë
kur më shohin nga afër që si ka

mundësi të jem 24 orë në aksion
me një adrenalinë të papërshkruar
që as vet nuk e di nga vjen.

KOHA: Je bërë pishman që ke
hyrë në muzikë?

Kurrë. Muzika është pasioni im
dhe ajo që më zgjatë jetën, anti-
stresi im pa të cilën nuk do isha
Alida që jam por një tjetër.

KOHA: Je e fokusuar kryesisht
në muzikë apo merresh edhe me
ndonjë punë tjetër?

Unë punoj si zëvendësme-
naxhere në një hotel aty ku jetoj në
Hannover dhe java më ikën duke u
marrë me organizimin e tij por
fokusi im ka të bëj me muzikën.

KOHA: Po përfitimet i ke nga
muzika janë të mëdha?

Përfitime kam nga të dy anët
edhe më mjaftojnë por teprojnë
për të mbuluar shpenzimet e
projekteve në vazhdim kështu që

ne nga njëra anë marrim e nga tje-
tra nxjerrim.

KOHA: Udhëton shpesh nëpër
botë, ku bën më së shumti shop-
ping?

Më kanë thënë duke më parë
secilin vikend në aeroport pse nuk
marr një shtëpi aty më rehat
(qesh), secilën javë ja diku dhe për
momentin më pëlqen të blej në
Angli e Holandë.

KOHA: Cilat janë gjërat në të
cilat je fiksuar më shumë gjatë
blerjeve?

Ato për skenë dhe klip janë
gjëja e parë që e mendoj.

KOHA: Je bërë nënë shumë e
re, djali tashmë është rritur, nuk
ke menduar për ndonjë fëmijë
tjetër?

Edhe kam menduar para disa
viteve të kem jë vajzë si unë
energjike por tani jo më sepse jam

mësuar të jem në lëvizje tërë kohës
dhe nuk mbyllem dot në shtëpi me
një bebë të vogël (qesh).

KOHA: Ke thënë se nuk e men-
don veten të martuar përsëri, pse
nga kush ke frikë?

Frikë? Jo aspak, thjeshtë kanë
ndryshuar kohët meshkujt nuk
kërkojnë më femra të pavarura që
janë zonja të vetes për gjithçka dhe
kam vendosur të rri vetëm e të ku-
shtoj kohën time të paktë që më
mbetet gjatë javës për familjen
time.

KOHA: Cilat janë planet deri
në fundvit dhe si do e fillosh vitin
e ri?

Kisha vendosur këtë fundvit të
mbyll festat  në SHBA por mendoj
më mirë të mbyll një datë këtu në
Gjermani ku mund të festoj afër
familjes deri në ora 00:00 e më pas
me kolegët në ndonjë event derisa

festat e nëntorit i mbylla në Londër
Birmingham, Bruksel.

KOHA: E ke menduar depër-
timin në ndonjë treg tjetër me
ndonjë projekt të ri?

Projekti i radhës që sapo e
mbylla me një klip do të prezan-
tohet tek Sony Music në Gjermani,
më tej të shohim nëse mund të
bëjmë ndonjë gjë do shkojmë ash-
tu siç është e shkruar.

KOHA: Je rritur me muzikë?
Kujtimet e mia me këngën

janë, familja që jam rritur në
frymën e muzikës së mirëfilltë sh-
qipe.

KOHA: Cili është mesazhi juaj
për festivalet?

Mesazhi im është që festivalet
duhet të organizohen për arsye që
të nxjerrim këngë me mesazhe të
mira dhe jo siç jemi mësuar sot të
dëgjojmë këngë pa asnjë mesazh
apo diçka më të keqe se mesazhi.

KOHA: Ke bërë ndonjëherë
bashkëpunim jashtë zhanrit që
këndon?

Bashkëpunimet janë gjithherë
të mira në momentet që duhet të

lançohen dhe nuk e përjashtoj
mundësinë e ndonjë bashkëpuni-
mi jo të zhanrit të njëjtë, por që
besoj se do pritet mirë.

KOHA: Sot më shumë pa-
guhet dukja apo muzika?

Mendoj se sot paguhet dukja
më shumë se sa muzika.

KOHA: Sa bashkëpunime ke
deri më tani?

Bashkëpunimi im i parë dhe i
fundit me videoklip është me Sha-
qir Cërvadikun, kurse nëpër pot-
puri të këngëve festive kam edhe

me tjerë, në të ardhmen pritet të
shihet.

KOHA: Muzikën e ke profe-
sion apo hobi?

Në fakt muzikën e kam profe-
sion e jo hobi, jam anëtarë i Filar-
monisë së Kosovës, ja në gardën e
FSK-së si instrumentist.

KOHA: Si është një ditë e
zakonshme e juaja?

Një ditë e imja është e stërn-
garkuar, zgjohem vajzën e dërgoj
në kopsht, shkoj në prova pastaj
gjatë javës jo çdo ditë në FSK po

kohë pas kohe pasi aty jemi re-
zervë aktive, kam një lokal në Pri-
shtinë ku edhe aty jam prezent me
mbrëmje dhe kohën e lirë ia ku-
shtoj familjes.

KOHA: Po jeta private?
Jeta ime private nuk është dhe

shumë private sa e bëjnë disa arti-
stë të tjerë a në fakt jemi gjithë të
njëjtë, unë edhe pak pres të
bëhem baba për herë të dytë dhe
kjo është e reja më e fundit.

KOHA: Je i pranishëm dhe në
emisione rozë?

Në emisionet rozë jam aty ku
duhet me qenë nuk jam këngëtarë
i skandaleve se e kam kaluar këtë
kohë.

KOHA: Dhurata juaj më e
mirë?

Dhurata ime më e mirë ka
qenë lindja e vajzës Parsa, e çmoj
shumë këtë dhuratë.

KOHA: Projektet për vitin e
ardhshëm?

Projektet që do sjellë besoj që
do jenë shumë ndoshta më së
shumti që kam pasur deri më tani. 

(B.R)

Një këngëtarë i muzikës live, nën tingujt e tij gjithmonë argëtohet publiku
shqiptarë, Asim Gashi vjen duke treguar eksperiencën e tij në karrierë dhe
jetën private duke mos harruar dhe projektet që i ka në plan të realizojë të
gjitha këto në një intervistë dhënë për InfraRed të gazetës KOHA

ASIM GASHI
Ju tregoj të rejat e mia në muzikë 
dhe jetën private

Muzika, 
pasioni që më

zgjat jetën
Një këngëtare shumë e njohur
shqiptare që jeton e vepron në

Gjermani, Alida ndryshe e njohur edhe
si motra e Stine vendos të rrëfehet për

InfraRed të gazetës KOHA duke treguar
të rejat e saja mbi muzikën e jetën në

gjermani. Këngëtarja thotë se thuajse
çdo vikend e kalon duke kënduar,

ndërsa punon edhe si zv.menaxhere në
një hotel në Hannover
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Në bazë të Programit për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim të kushteve për qëndrim 
të turistëve në qytetin e Shkupit për vitin 2018 (“Fleta Zyrtare” e Qytetit të Shkupit nr. 2, 3/2011), Qyteti i 
Shkupit publikon: 
 

KONKURS PËR BLERJEN E FOTOGRAFIVE  
ME TEMËN: VINTERLEND NË QYTETIN E SHKUPIT  

 
Të drejtë për pjesëmarrje në Konkurs kanë të gjithë subjektet e interesuara fizike, në pajtim me kërkesat 
e caktuara:  

1. Fotografitë e parashtruara duhet të jenë të përpunuara nga amator/hobi fotograf, 
2. Fotografitë nuk duhet të jenë të përpunuara në format digjital, me rezolucion të lartë (min 

1200x1800), 
3. Fotografitë nuk duhet të jenë paraprakisht të publikuara në gazeta, katalogë, revista ose të 

kishin marrë pjesë në ndonjë konkurs tjetër, 
 

Kriteret teknike-artistike       
 -    Të piketohet atmosfera dhe energjia e festës së Vitit të Ri  
           -    Estetika e fotografisë. (Fotografia do të vlerësohet sipas kompozimit. Mënyra se si janë të 
ndërthurura elementet e fotografuara, që duhet të bëjnë tërësi të suksesshme të kuptimit artistik). 

    -  Drita në fotografi .(Fotografia nuk duhet të jetë tepër e errët, as tepër e ndritshme. Fotografia 
duhet të ketë detaje mjaft të dukshme). 
    -   Detajet e përparme estetike - (tonalitet, formë, ritëm, balancë, lëvizje dhe të ngjashme). 

 
Do të blihen 3 (tri) fotografi, edhe atë me shumat në vijim:  

- 6.000 denarë 
- 4.000 denarë 
- 2.000 denarë 

Qyteti i Shkupit do të lidhë marrëveshje në barrë të vet me pjesëmarrësit në Konkurs prej të cilëve 
do të blihen fotografitë, me të cilët do të rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjella në pajtim 
me dispozitat valide në Republikën e Maqedonisë ndërsa posaçërisht çështjet për rregullimin e të 
drejtave autoriale. 

Të gjitha fotografitë e parashtruara do të ekspozohen në mini ekspozitë të organizuar në 
Vinterlend në fillim të vitit 2019. 

Fotografitë e dorëzuara që nuk do të blihen do të mund të merren në afat prej një muaji pas 
publikimit të rezultateve të Konkursit. 

Zgjedhjen e fotografive do ta realizojë Komisioni i formuar nga Qyteti i Shkupit, sipas kritereve të 
përcaktuara në Konkurs  

Secili kandidat fotografitë e veta duhet t’i parashtrojë në CD, në zarf të mbyllur në të cilin në këndin e 
epërm të majtë duhet të qëndrojë mbishkrimi “mos hap”, ndërsa në mes duhet të theksohet adresa e 
saktë e pranuesit. Pjesa e jashtme e zarfit nuk duhet të përmbajë asnjë shenjë për dërguesin. Në zarfin 
e mbyllur duhet të ketë edhe dy zarfe të mbyllura dhe të vulosura, prej të cilëve njëri me shifër, ndërsa 
tjetri me dokumentacionin me të njëjtën shifër të përmbajë dokumentacionin dhe identifikimin e 
dërguesit.  
Adresa që duhet të parashtrohen propozim fotografitë është: 
Qyteti i Shkupit  
Sektori për zhvillim lokal ekonomik  
Bul. “Ilinden” nr. 82, 1000 Shkup  
Me shenjë “për Konkursin për blerje të fotografive”  
Ose personalisht, në Arkivin e Qytetit të Shkupit. 
Për informacione shtesë të interesuarit mund të drejtohen në numrin e telefonit (02) 3297-218, çdo ditë 
pune prej ora 8.30 deri në ora 16.30, ose në lokalet e Qytetit të Shkupit, baraka nr. 6, zyra nr. 1 – 
Departamenti për turizëm. 

 Konkursi zgjatë 5 ditë pune, duke filluar nga dita e publikimit. 
 Fletëparaqitjet për Konkursin që nuk do të parashtrohen në afatin e theksuar nuk do të merren 

parasysh gjatë shqyrtimit. 
                                                                                  QYTETI I SHKUPIT   

SHTËPIA E SHËNDETIT 
      Nr. 03-150/4 
      B E R O V Ë 
 

Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159, 160 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” 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 me nr. 18-17104/2 të datës 05.12.2018, UD Drejtori i IPSH Shtëpia e shëndetit Berovë – Todorço 
Kacarski publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim të 3 (tre) personave 
për kohë të pacaktuar edhe atë 

 
1. IPSH Shtëpia e shëndetit Berovë ka nevojë për punësim të 3 (tre) realizuesve për kohë të pacaktuar për vendet e punës 

në vijim:  
2. Bashkëpunëtor profesional i pavarur – Logoped i diplomuar 
3. Motër medicinale - akushere 
4. Motër medicinale  
5. Kandidatët duhet të plotësojnë 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 ketë të shquar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
6. Krahas kushteve të përgjithshme nga pika 5 kandidatët duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e veçanta në vijim: 
Për vendin e punës bashkëpunëtor profesional i pavarur - Logoped i diplomuar 
- arsim të lartë të mbaruar (VI) ose 240 kredi sipas SETK - Fakulteti i mjekësisë - drejtimi logopedi  
- provim profesional të dhënë 
- licencë për punë 
- me dhe pa përvojë pune 
- njohje të një nga gjuhët e huaja (anglisht, gjermanisht ose frëngjisht) 
Puna do të realizohet në një ndërrim, ndërsa orari javor i punës është 40 orë. Pagesa neto themelore është 24.321,00 denarë 
7. Për vendin e punës motër medicinale- akushere kandidatët duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e veçanta në vijim: 
- niveli i kualifikimeve profesionale V A ose niveli i kualifikimeve IV sipas kornizës kualifikuese të Maqedonisë dhe 240 ose 
180 kredi të arritura sipas ECVET ose MKSOO, gjegjësisht arsim të lartë ose të mesëm 
- provim profesional të dhënë 
- certifikatë për punën me programet kompjuterike për punë në zyrë 
- licencë 
- përvojë pune së paku një vit 
Puna do të realizohet në tre ndërrime, ndërsa orari javor është 40 orë. Neto pagesa themelore është 17.669,00 denarë 
8. Për vendin e punës motër medicinale kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e veçanta në vijim: 
- niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës kualifikuese të Maqedonisë dhe së paku 180 kredi të arritura sipas SETK 
- provim profesional të dhënë 
- certifikatë për punën me programet kompjuterike për punë në zyrë  
- të posedojë certifikatë për njohjen e një prej tre gjuhëve më të përdorura në BE (frëngjisht, anglisht, gjermanisht) 
- licencë 
Puna do të realizohet në tre ndërrime, ndërsa orari javor i punës është 40 orë. Neto pagesa themelore është 23.596,00 denarë 
9. Të bashkëngjitur me fletëparaqitjen kandidatët obligohen që të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhëna për kontakt  
- biografi të shkurtë (CV) 
- Diplomë ose certifikatë për sukses mesatar për arsim të mbaruar, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- 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 i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter   
- certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter   
- licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter dhe 
- deklaratë për njohje të gjuhës së huaj (angleze, frënge ose gjermane). 
10. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 
11. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i parregulluar nuk do të jetë lëndë shqyrtimi nga ana e komisionit për 
përzgjedhje të kandidatëve.  
12. Pas përzgjedhjes së realizuar të kandidatëve të paraqitur që i përmbushin kushtet në pajtim me shpalljen publike, do të 
realizohet provim kualifikues në pajtim me nenin 160 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore. 
13. Fletëparaqitja së bashku me tërë dokumentacionin e nevojshëm dhe telefonin për kontakt, të parashtrohen deri në IPSH 
Shtëpia e shëndetit Berovë rr. Zadarska nr. 38 – 2330 Berovë përmes postës ose në arkivin e IPSH Shtëpia e shëndetit Berovë, 
me shenjë për Shpallje publike për punësim. 

 IPSH Shtëpia e shëndetit Berovë 
              U.D Drejtor 
          Todorço Kacarski  

Në bazë të nenit 22 pika 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/15 – tekst i pastruar) nenit 
143 pika 3 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 
163/17 dhe 11/18)  pëlqimit të Ministrisë së financave nr. 18-2384/2 të datës 22.02.2018, pëlqimit të Ministrisë së financave nr. 18-8665/2 të 
datës 16.08.2018, pëlqimit të Ministrisë së financave nr. 18-11567/2 të datës 04.10.2018, pëlqimit të Ministrisë së financave nr. 18-12747/2  
të datës 24.10.2018; pëlqimit të Ministrisë së financave nr. 18-17035/2 të datës 26.11.2018;UD Drejtori i IPKÇF “11 Oktomvri” Butel – Shkup 
publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim për kohë të pacaktuar të punës 
 

1. 3 (tre) – përkëdhelës me arsim të mesëm të mbaruar katërvjeçar dhe licencë valide për përkëdhelës, me dhe pa përvojë pune  
2. 1 (një) – pedagog muzikor, i diplomuar në akademinë muzikore, instrumente muzikore, me 240 kredi të arritura sipas SETK ose arsim 

sipëror të mbaruar shkalla e VII/1, licencë valide për pedagogë, me dhe pa përvojë pune 
3. 1 (një) – gjellëbërës, me PMP të mbaruar shkalla III/IV – shkolla e hotelerisë, me dhe pa përvojë pune 
4. 1 (një) – defektolog me arsim sipëror të mbaruar shkalla VII/1, me dhe pa përvojë pune  

  
Kushtet e përgjithshme që vlejnë për të gjithë kandidatët: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
-Të jetë i aftë fizikisht dhe psiqikisht;  
- Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik; 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
-Të mos i jetë shqiptuar dënim me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor që dënohet për vepër penale për dhunë familjare, marrje të 
personit të mitur, moskujdese dhe keqtrajtim me person të mitur dhe abuzim farefisnor, për vepër penale nga grupi i veprave kundër 
lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese. 
-të përmbushë edhe kushte të tjera të përcaktuara në aktin për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës  
Përveç kushteve të përgjithshme që vlejnë për të gjithë kandidatët, për secilin vend pune duhet të përmbushen edhe kushtet e 
posaçme në vijim edhe atë:  

1. Për vendin e punës - përkëdhelës  
 Arsim të mesëm të mbaruar katërvjeçar 
 Licencë valide për përkëdhelës 
 Me ose pa përvojë pune 
 Marrëdhënia e punës themelohet për kohë të pacaktuar të punës. 
 Orari ditor i punës është i shkallëzuar prej 08:00-16:00 dhe prej 10:00-18:00 prej të cilave 7 orë punë me fëmijë. 
 Neto pagesa fillestare për vendin e punës: 15.477,00 denarë 

2. Për vendin e punës – pedagog muzikor  
 PSP të mbaruar me 240 kredi të arritura sipas SETK – arsimi: akademia muzikore – instrumente muzikore 
 Licencë valide për punëtor profesional 
 Me ose pa përvojë pune 
 Marrëdhënia e punës themelohet për kohë të pacaktuar të punës. 
 Orari ditor i punës prej ora 07:30-15:30 prej të cilave 5 orë punë me fëmijë ndërsa koha e mbetur parashihet për aktivitete tjera dhe 

përgatitje 
 Neto pagesa fillestare për vendin e punës: 21.026,00 denarë 

3.   Për vendin e punës: gjellëbërës  
 Arsim të mesëm të mbaruar të hotelerisë; 
 Me ose pa përvojë pune  
 Marrëdhënia e punës themelohet për kohë të pacaktuar të punës 
 Orari ditor i punës është prej ora 06:00 deri në ora 14:00 
 Neto pagesa fillestare për vendin e punës: 14.368,00 denarë 

4. Për vendin e punës: defektolog 
 Arsim sipëror të mbaruar – Fakultet filozofik – Institut për defektolog VII1 
 Licencë valide për punëtor profesional 
 Me ose pa përvojë pune 
 Marrëdhënia e punës themelohet për kohë të pacaktuar të punës 
 Orari ditor i punës është prej ora 07:30-15:30 prej të cilave 5 or punë me fëmijë ndërsa koha e mbetur parashihet për 

aktivitete tjera 
 Neto pagesa fillestare për vendin e punës 21.026,00 denarë 

 
Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. Kandidatët duhet të parashtrojnë lutje së bashku me dokumentet për aplikim. Dokumentet 

e nevojshme për aplikim në shpallje duhet të jenë në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. Dokumentet e arritura si të paplotësuara nuk 
do të shqyrtohen nga ana e komisionit për punësim. Zgjedhja do të realizohet në afat prej 10 ditëve.  

Kandidatët e interesuar aplikacionet mund t’i parashtrojnë në arkivin e IPKÇF “11 Oktomvri” Butel në rr. 2-rr. Makedonska Brigada pn, 
objekti amë Çair, ose përmes postës me shenjë “për shpallje publike për punësim”, rr. Makedonska Brigada pn, Butel – Shkup. 

 
IPKÇF “11 Oktomvri” Butel – Shkup

Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë numër 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16 dhe 120/18), 
ndërsa në pajtim me Lajmërimin për mjetet e siguruara financiare për punësim për kohë të pacaktuar në shkollat e 
mesme të Qytetit të Shkupit në bazë të financimit të ri me numër të veprës 18-12647/2 të datës 16.11.2018 të 
Ministrisë së financave të Republikës së Maqedonisë, Lajmërimit për pëlqimin valid për realizim në vitin fiskal 
2018 dhe Lajmërimit me pëlqim për punësim në shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit për kohë të pacaktuar të 
punës në bazë të financimit tëri për vitin shkollor 2018/2019 me numër të veprës 12-8689/5 të datës 03.12.2018 
të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë, drejtori i SHMQSH “Saraj” – Shkup, 
publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për punësim të personave ndihmës teknik për kohë të pacaktuar të punës  
 

Për plotësimin e vendeve të punës për personelin ndihmës-teknik për realizimin e detyrave të punës në shkollë 
për kohë të pacaktuar të punës.  
Kandidatët duhet të kenë të mbaruar Shkollë fillore, Teknik ose Gjimnaz.  

1. Roje nate................... 1 (një) realizues me shifrën OBN 04 02 A01 001 për kohë të pacaktuar me orar të plotë 
të punës, me neto pagesë fillestare 12.500,00 denarë plus shtesë për mund të kaluar në shumë prej 0.5% për çdo 
vit stazh pune, orari punës nga ora 19:00 deri 07:00. 

Kandidatët duhet të kenë të mbaruar Shkollë fillore, Teknik ose Gjimnaz.  

2. Mjeshtër i përgjithshëm me shifrën OBN 04 01 A01 006................ 1 (një) realizues me shifrën OBN 04 01 
A01 006 për kohë të pacaktuar me orar të plotë të punës, me neto pagesë fillestare 15.500,00 denarë plus shtesë 
për mund të kaluar në shumën prej 0.5% për çdo vit stazh pune, me punë në dy ndërrime - ndërrimi i parë nga ora 
06:00 deri 13:00 dhe ndërrimi i dytë nga ora 13:00 deri 20:00. 

Kandidatët duhet të kenë të mbaruar Shkollë fillore, Teknik ose Gjimnaz.  

3. Ekonom-nikoqir me shifrën OBN 04 01 A01 004............. 1 (një) realizues me shifrën OBN 04 01 A01 004 
për kohë të pacaktuar me orar të plotë të punës, me neto pagesë fillestare 15.500,00 denarë plus shtesë për mund 
të kaluar në shumën prej 0.5% për çdo vit stazh pune, me punë në dy ndërrime - ndërrimi i parë nga ora 06:00 
deri 13:00 dhe ndërrimi i dytë nga ora 13:00 deri 20:00. 

Kandidatët duhet të kenë të mbaruar Teknik ose Gjimnaz.  

   Kushtet : 

Kandidatët të cilët do të paraqiten në konkurs të jenë shtetas të RM, përveç kushteve të përgjithshme të vërtetuara 
me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët për vendet e punës për persona teknik, duhet t`i plotësojnë edhe 
kushtet nga neni 59 të Ligjit për arsim të mesëm të RM. 

   Përveç paraqitjes në konkurs në të cilin duhet patjetër të kenë lënë kontakt telefon, kandidatët duhet 
gjithashtu të dorëzojnë edhe dokumentet origjinale ose të notarizuara me të cilat i plotësojnë kushtet për 
vendin e punës për të cilin aplikojnë, edhe atë:  

 Dëftesë ose Diplomë për arsimin e mbaruar përkatës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)  
 Certifikatë të shtetësisë së RM në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  

 
     Shpallja do të paraqitet në gazetën ditore dhe do të zgjatë 3 ditë, ndërsa afati fillon të rrjedhë që nga dita e 
paraqitjes në shtypin ditor. 
         Dokumentet në bazë të konkursit të dorëzohen personalisht ose përmes postës në adresën SHMQSH "Saraj" 
Shkup, rr. 2 nr. 20 Saraj. 
    Për informata më të hollësishme në tel. 02/5110127 
    Dokumentet jo të kompletuara dhe të dorëzuara jo në kohë nuk do të shqyrtohen. 

                                                                                    ShMQSh “ Saraj” - Shkup 
Drejtor 

(M-r Bedri Gjureci) 



15KOHA PËR INFRARED
Koha, e premte, 14 dhjetor 2018 

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: A  mund të na bësh një
prezantim për lexuesit e gazetës
KOHA?

Përshëndetje, unë jam Marsi-
da, jam shkodrane dhe e dashuroj
modelimin! Më pëlqen të më thër-
risni Marsi. (Qesh) Çfarë doni të
dini më shumë?!

KOHA: Ke vite që merresh me
modelim?

Kam disa vite, edhe pse dashu-
rinë për të bukurën dhe modën e
kam pasur që e vogël. Ka qenë ën-
drra e fëmijërisë sime dhe më ka
shoqëruar deri këtu ku jam sot.

KOHA: Si kanë qenë fillimet e
tua në fushën e modelimit?

Si në çdo fushë tjetër, edhe në
modelim fillimet janë të vështira.
Nga tentativat e para në këtë fushë
kujtoj përgatitjet e shumta dhe sh-
penzimet e tepërta në blerjen e
rrobave, make-up-eve e aksesorë-
ve, për t’u vlerësuar si duhet në
konkurse.

KOHA: Në cilat vende ke po-
zuar?

Kam punuar si modele dhe fo-
tomodele në Bruksel që ishte edhe
kompeticioni më i madh i “Top Mo-
del International Marttini Project”
nën drejtimin e zonjës së suksessh-
me Drita Martini dhe nën kujdesin
e mikut tim Musa Sulejmanit dhe
“Syri Blue” në Zvicër në të cilin edhe
u prezantua ky spektakël dinjitoz.
Nuk mund të lë pa përmendur
edhe setin e fotove që kam reali-

zuar me fotografen e këtij eventi
Samia Belhadj, e cila është një pro-
fesioniste e vërtetë, ajo bën art me
fotot që realizon. Pastaj për pje-
sën e Shqipërisë jam marrë shumë
pak.

KOHA: Pse shumë pak në Sh-
qipëri?

Sepse, arti në përgjithësi nuk
vlerësohet në Shqipëri, aq më
tepër modelet.

KOHA: U vlerësove me çmim
në këtë spektakël bukurie?

Arrita të jem ndër të paktat fi-
naliste dhe jam shumë e lumtur
për këtë arritje.

KOHA: Çfarë ka Marsi më
shumë se modelet e tjera?

Stili dhe karakteri më bëjnë të
veçantë.

KOHA: Cila është modelja jote
e preferuar në botë?

Më pëlqen të shikoj dhe të
ndjek zhvillimet e modës në botë e
do të thosha që ikonat e mia të
modës janë Adriana Lima dhe Me-
gan Fox.

KOHA: A ka Shqipëria modele
apo model të mirëfilltë?

Shqipëria ka model të mirëfil-

ltë, por mendoj që për momentin,
në Shqipëri nuk ka një treg për mo-
delet.

KOHA: Përshkruaje Marsin
me tre fjalë…

E qeshur, e dashur, e sinqertë.
KOHA: Çfarë është dashuria

për ty dhe a ka një dashuri në
jetën tënde?

Dashuria është gjithçka, pa da-
shuri nuk ka kuptim. E kush nuk e
ka një dashuri në jetën e tij? Gjith-
sesi, për këtë do të zbulojmë më
shumë në intervistën tjetër, por
nuk është model, nëse po mendo-
ni këtë. (Buzëqesh) Gjithsesi unë
dashuroj modelimin, por edhe
gjithçka të bukur!

KOHA: Çfarë mbahet mend
nga një sfilatë?

Gjatë sfilatave ka mjaft mo-
mente të bukura siç mund të jetë
momenti kur të përmendet emri
për të sfiluar, por mund të ketë
edhe momente të këqija, si lodhja
e tepërt gjatë provave të sfilatave
apo seteve të fotove e gjithashtu,
edhe xhelozia dhe inati i tepruar
që kanë disa vajza por jo te gjitha
fatmirësisht (qesh).

KOHA: Moda për ty është sak-
rificë apo privilegj?

Them se është pak nga të dyja
aspektet. Është sakrificë pasi do t’i
kushtosh një kohë të mirë, ndërsa
privilegj pasi jo të gjithë i kanë kri-
teret e duhura për të qenë pjesë e
saj.

KOHA: Ka kohë që ke nisur në
fushën e aktrimit, na thuaj ku e
sheh veten më së miri?

Aktrimin e dua shumë dhe më
pëlqen.

KOHA: Në cilat projekte ke
marrë pjesë deri më tani?

“A long way home”, “Dashuria
s‘mjafton”, “Sunrise”, “Kush je ti”,
dhe seriali “Egjeli”.

KOHA: Si e sheh veten në këtë
drejtim, a e pëlqen aktrimin? Më
shumë sikur të shkojnë zhanret
horror, e vërtetë?

Jo horror nuk i dua, më shumë
më pëlqejnë zhanret aksion,
dramë humoret.

KOHA: Me kë bashkëpunon
dhe kush të ka ndihmuar në këtë
fushë?

Bashkëpunoj me të gjithë, jam
tip shumë i afërt dhe për ata që
më njohin e dinë që kam pamjen

për filma (qesh).
KOHA: Pse pikërisht aktri-

min?
Aktrimi është një gjë shumë

interesante për mua, kur mendoj
se më ka hapur edhe shumë punë
të tjera.

KOHA: A mendon se në Ma-
qedoni mungojnë shumë projek-

tet filmike në shqip?
Jo, përkundrazi këtu kemi

regjisorë të kalibrit të lartë dhe ar-
tistë, por këtu mungon buxheti për
të bërë ndonjë gjë që duan regji-
sorët, por besoj që me kalimin e
kohës, do të rregullohen gjërat.

KOHA: Sa mendoni se mund
të ndihmoni ju që këtu të ketë sa

më shumë kështu projekte?
Aftësitë e mia lidhin shumë

njerëz në bashkëpunim dhe
krijohen projekte të bukura.

KOHA: Të kemi parë me Stup-
cat e me shumë aktorë të fam-
shëm, si i ke krijuar këto lidhje?

Vedati për mua është legjendë
e humorit dhe kishim një takim
rreth një pune tjetër, pasi bëmë
punë, unë i tregova aftësitë e mia
dhe atij i pëlqeu shumë tej mase
dhe erdhi deri tek bashkëpunimi.
Unë marr pjesë në shumë episo-
de të serialit, kemi edhe një projekt
tash pas “Egjelit”.

(B.R)

MARSIDA JUKNI
Dashuroj modelimin, por edhe gjithçka të bukur

Ajo është e re, e bukur, është modele dhe sapo ka mbyllur një konkurs bukurie në Bruksel ku
ka arritur të jetë finaliste e spektaklit “Top Model International” 2018-2019. Marsida Jukni,
shkodrania bukuroshe vjen në këtë intervistë për InfraRed të gazetës Koha për të na treguar
më shumë rreth modelimit, rreth vetes, por edhe rreth premisave të saj!

AFRIM ISMAILI
Si e gjeta veten në aktrim!

Është nga Kumanova, por që viteve të fundit
merret intenzivisht me aktrim. Afrim Ismaili
duke se e ka gjetur veten shumë mirë në këtë

fushë, pasi deri më tani ka marrë pjesë në
shumë projekte, e mes tyre edhe tek seriali

Egjeli ku luan bashkë me Stupcat. Po si erdhi
deri tek bashkëpunimi e si u bë pjesë e aktrimit, ai

tregon në një intervistë për InfraRed të gazetës KOHA

Koha
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

 
IPSH Instituti Universitar për tomografi pozitrone-emisione të Republikës së Maqedonisë - Shkup 

Në bazë të nenit 20-g nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik, Rregullores për elementet e detyrueshme të shpalljes publike 
për plotësimin e vendit të punës në sektorin publike përmes punësimit, si dhe formës, përmbajtjes dhe mënyrës së udhëheqjes së regjistrit të 
personave të cilët kanë parashtruar të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik (Gazeta zyrtare nr. 34/2015), në bazë të nenit 
156, 157, 158, 159 dhe 164-b nga Ligji për mbrojtje shëndetësore (Gz. 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), Pajtimit për punësim nga Ministria e financave nr. 18-9504/2 të datës 16.08.2018, Mendimit pozitiv nga 
Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës nr. 12-6-16/8 të datës 04.12.2018 në planin vjetor për punësime për vitin 2018 në IPSH 
IU TPE nr. 04-1048/01 të datës 21.11.2018, u.d Drejtori i IPSH Institutit Universitar për tomografi pozitrone-emisione të Republikës së 
Maqedonisë - Shkup publikon 

SHPALLJE PUBLIKE nr. 2/2018 
për punësim të 1 (një) realizuesi, person ndihmës teknik, nëngrupi 1 kategoria B niveli B1 

 
IPSH Instituti universitar për tomografi pozitrone – emisione të Republikës së Maqedonisë – Shkup ka nevojë për plotësimin e vendit 
të lirë të punës 1 realizues për vendin e punës në vijim: 

 
1. shifra ZDR 0401B01001 inxhinier përgjegjës për mirëmbajtje teknike të pajisjes - 1 realizues për kohë të pacaktuar 

 
Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për të punësuarit në sektorin publik 
- Të jetë shtetas i RM, 
- Të jetë i moshës së rritur, 
- Në mënyrë aktive ta përdorë gjuhën maqedonase 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
- Të mos i jetë shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
 Përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme: 
- arsim sipëror akademik universitar (VII/A) të mbaruar - inxhinier elektroteknik ose së paku 240 kredi sipas SETK në programin e 

studimit për elektroteknikë.    
- me dhe pa përvojë pune 
- përparësi do të kenë kandidatët doktor të shkencave teknike 

 
   -  Orari i punës :   
Orë punuese në javë: 40 orë 
Ditë punuese: e hëne - e premte 
Orari i punës nga ora 05:00 deri 13:00 gjegjësisht nga ora 08:00 deri 16:00  
Shuma neto e rrogës:  24.321,00 denarë. 
Vërejtje: Sipas planit vjetor për punësime në institutin për vitin 2018 punësime 04-1048/01 
Fletëparaqitje për shpalljen mund të tërhiqet nga arkivi i IPSH Instituti universitar për tomografi pozitrone-emisione të Republikës së 
Maqedonisë - Shkup. Kandidatët janë të detyruar që fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, preciz dhe me të dhëna të sakta. 
 
Në bashkëngjitje me fletëparaqitjen kandidatët janë të detyruar të parashtrojnë këto dokumente: 

-fletëparaqitje me të dhëna për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë me sukses mesatar 
- certifikata nga trajnimet dhe përsosjet dhe diplomën për studime të doktoraturës të mbaruara nëse i posedojnë 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- vërtetim mjekësor jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë që nuk ka të shquar ndalesë të plotfuqishme për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, origjinal ose kopje 
të vërtetuar në noter 
 

Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë llogaritur nga dita e publikimit në shtypin ditor (duke mos e llogaritur ditën e 
publikimit). 

 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. 

 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 

 
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 – 324/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „Institucion publik komunal për fëmijë Çerdhen e 

fëmijëve Goce Delçev - Vinicë “për vendet e punës në vijim:  
 

1. DEZ0102V01002 Këshilltar - Kontabilist, Shërbimi administrativ profesional 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 07:30 - 15:30 

Rroga neto: 21.026,00 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
KOMUNA E BOGOVINËS

nr. 11 2395/22

Në bazë të nenit 35 paragrafi (3) nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (‘’Gazeta Zyrtare e RM.
199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16), dhe Vendimit nr. 11 2395/11 nga 02.04.2018, Kryetari i komunës së
Bogovinës lëshon këtë:

KOMUNIKATË
Për organizimin e prezantimit publik dhe anketës publike për propozim planin për PUJVB në PK nr.249,
250/1, 250/2, 251/1, 252, 253, 254, 254, 255, 256 DHE 257, KK Kamjan jashtë r.n. KOMUNA E BOGOVINËS

Njoftohen qytetarët dhe personat juridik të komunës së Bogovinës që Kryetari I komunës së Bogovinës ka sjell
Vendim për organizimin e prezantimit publik dhe anketës publike për propozim PUJVB në PK nr.249, 250/1, 250/2,
251/1, 252, 253, 254, 254, 255, 256 DHE 257, KK Kamjan jashtë r.n. KOMUNA E BOGOVINËS me nr. Teknik
9 1/16 të përpunuar nga URBANPLAN SHPK –Tetovë me sip. 2.47 ha.

Anketa publike dhe prezantimi publik për propozim PUJVB në PK nr.249, 250/1, 250/2, 251/1, 252, 253, 254, 254, 255,
256 DHE 257, KK Kamjan jashtë r.n. KOMUNA E BOGOVINËS, do të realizohet me komunikatë në sistemin informativ e
urbanizëm dhe në dy gazeta ditore dhe me paraqitje të propozim planit në hapësirat e Komunës së Bogovinës.
Anketa publike do të zgjasë 10 ditë pune dhe atë prej 17.12.2018 deri në 28.12.2018
Prezantimi publik me prezantim profesional të planit do të mbahet në date 24.12.2018 në ora 12:00 në hapësirat e
Komunës së Bogovinës.
Në afatin e përmendur personat e interesuar fizik dhe juridik nga territori i përfshirë me projektin arkitektonik
urbanistik mund të dorëzojnë vërejtje, propozime dhe mendime në fletën anketuese në formë elektronike përmes
sistemit informativ e urbanizëm ose në formë të shkruar.

 
KOMUNA  E  BOGOVINËS 

Kryetari 

Albon Xhemaili d.v.

Në bazë të nenit 22 nga LMP dhe nenit 74 nga Statusi i SHFK "Krste P.Misirkov" Radovish, ndërsa në pajtim me Aktin 
nr. 12- 12136/3  të datës 30.11.2018, Pasqyra e pajtimeve të miratuara për punësime në shkollat fillore për kohë të caktuar 
- financim i vjetër për vitin shkollor 2018/2019 të marra nga MASH dhe Ministria e financave të R. Maqedonisë dhe 
Vendimit për publikim të Shpalljes për punësim, Drejtori i shkollës publikon:      
                                                                        

SHPALLJE 
për plotësimin e vendeve të punës në vijim: 

1. Një mësimdhënës të mësimit klasor, me orar të plotë të punës, zëvendësim të drejtorit, pagesa prej 20.900,00 denarë; 
2. Pesë mësimdhënës të mësimit klasor për mësimin në gjuhën turke, me orar të plotë të punës, deri më 31.08.2019, 
pagesa prej 20.900,00 denarë; 
3. Një mësimdhënës të gjuhës maqedonase, me orar të plotë të punës, për kohë të caktuar deri në kthimin e 
mësimdhënëses nga pushimi i lindjes, pagesa prej 20.900,00 denarë; 
4. Një mësimdhënës të matematikës, me orar të plotë të punës, për kohë të caktuar deri në kthimin e mësimdhënëses nga 
pushimi i lindjes; 
5. Një defektolog, me orar të plotë të punës, deri më 31.08.2019, pagesa prej 20.900,00 denarë; 
6. Një mësimdhënës të biologjisë dhe kimisë në mësimin në gjuhën turke, me 8 orë mësimore biologji dhe 12 mësimore 
kimi, deri më 31.08.2019, pagesa prej 20.900,00 denarë; 
7. Një mësimdhënës të edukimit fizik dhe shëndetësor, me 3 orë mësimore, deri më 31.08.2019, pagesa prej 3.135,00 
denarë; 
8. Një mësimdhënës të edukimit fizik dhe shëndetësor dhe sportit, për mësimin në gjuhën turke, me 7 orë mësimore, deri 
më 31.08.2019, pagesa prej 7.315,00 denarë; 
9. Një mësimdhënës të aftësive jetësore, me 10 orë mësimore, deri më 31.08.2019, pagesa prej 10.450,00 denarë; 
10. Një mësimdhënës të etikës së religjioneve, me 11 orë mësimore, deri më 31.08.2019, pagesa prej 11.495,00 denarë;  
11. Një mësimdhënës të kulturës klasike në civilizimin evropian , me 6 orë mësimore, deri më 31.08.2019, pagesa prej 
6.270,00 denarë;  
12. Një mësimdhënës të gjuhës angleze, me 6 orë mësimore, në SHP në f. Koxhalija, deri më 31.08.2019, pagesa prej 
6.270,00 denarë; 
Shkolla punon me dy ndërrime edhe atë: ndërrimi i parë prej ora 7,00 deri në ora 13,00 dhe ndërrimi i dytë prej ora 13,00 
deri në ora 19,00. 
Kushtet: Krahas kushteve të përgjithshme të parapara në LMP, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e 
parapara në nenin 77 dhe 80 të Ligjit për arsim fillor. 
Përveç lutjes, kandidatët duhet të parashtrojnë: certifikatë – diplomë për arsimin e mbaruar përkatës, certifikatë 
të shtetësisë. 
Fletëparaqitjet e parashtruara pas afatit dhe të pakompletuara sipas shpalljes, nuk do të mbikëqyren. 
Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin ditor.  
Dokumentet e nevojshme parashtrohen në arkivin e shkollës. 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas përfundimit të shpalljes. 
 

                                                                                                      SHFK “Krste P. Misirkov” – Radovish, 
                                                                                                                                                          Drejtor, 

                                                                                                                                            Spasova Lujza 
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Në një votim të caktuar për të
premten, parlamenti 120-vendësh i
Kosovës pritet të miratojë me lehtë-
si projekt-ligjin e paraqitur nga Qe-
veria për të kthyer njësinë ekzistue-
se prej 4,000 vetësh – Forcën e
Sigurisë së Kosovës (FSK) – në një
ushtri të zgjeruar dhe të armatosur
lehtë.

Në këtë drejtim, shkruan ky me-
dium, zyrtarët në Prishtinë kanë
mohuar pretendimet nga Serbia se
qëllimi kryesor i ushtrisë së propo-
zuar do të ishte pastrimi etnik i ve-
riut të Kosovës me serbë.

“Zyrtarët kosovarë thanë se ush-
tria e re do të jetë në thelb një forcë
sigurie që merret me reagimin ndaj
krizave dhe operacionet e mbrojtjes
civile – në thelb ajo që aktualisht
bën FSK-ja. Ata thonë se detyrat
kryesore të saj do të ishin operacio-
net e kërkimit dhe shpëtimit, asgjë-
simin e mjeteve shpërthyese, trajti-
min e zjarreve dhe materialeve të
rrezikshme”, shkruan Euronews.

Ky medium ka cituar nënkolo-
nelin Sylejman Cakaj, një nga ko-

mandantët e Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës (UÇK) gjatë luftës me Ser-
binë në vitin 1999 – tani një koman-
dant i batalionit në FSK, i ngarkuar
me trajnimin e ushtarëve i cili ka
thënë se formimi i një ushtrie të re
kosovare nuk ka për qëllim të dëm-
tojë askënd, sidomos serbët në Ko-
sovë, por më tepër t’i shërbejë të
gjithë qytetarëve të Kosovës dhe të
bashkohet me misionet paqe-
ruajtëse ndërkombëtare.

Cakaj ka bërë të ditur se rreth
4% e FSK-së përbëhen nga serbët
etnikë, të cilët gjithashtu do të tran-
sferoheshin në Ushtrinë e re të Ko-
sovës.

Sipas Euronews, përcjell Tele-
grafi, ushtria e re do të ketë një
buxhet vjetor prej 98 milionë euro-
sh, me 5,000 trupa të armatosur me
armë të lehta të këmbësorisë dhe
3,000 rezervistë.

Mediumi prestigjioz kujton se

një rezolutë e Këshillit të Sigurimit
të OKB-së nga viti 1999 specifikon se
Kosova është nën autoritetin e Mi-
sionit të Administratës së Përkohsh-
me të Kombeve të Bashkuara në
Kosovë, me sigurinë e siguruar nga
paqeruajtësit e udhëhequr nga
NATO.

Ndërsa siç thuhet tutje, NATO
dhe SHBA kanë ndihmuar në trajni-
min e FSK-së aktuale.

“SHBA mbështet formimin e
ushtrisë së re, duke filluar me një
ndryshim në kushtetutën e vendit,
e cila aktualisht nuk bën referencë
për një ushtri. Megjithatë, kjo do të
kërkonte mbështetje nga ligjvënë-
sit etnik serb, të cilët kundërshtojnë
fuqimisht masën”.

Euronews nuk ka lënë pa për-
mendur edhe zhvillimet e fundit në
Kosovë.

“Tensionet u rritën pasi Kosova
vendosi një taksë 100% mbi impor-

tet serbe muajin e kaluar – në hak-
marrje të dukshme pasi lobimi serb
pengoi Kosovën për t’u bashkuar
me organizatën ndërkombëtare të
policisë Interpol. Zyrtarët serbë
thonë se tarifat janë një embargo
virtuale e projektuar për të dety-
ruar serbët etnikë të mbetur të Ko-
sovës, konsumatorët kryesorë të
mallrave të prekura, që të largohen
nga vendi. BE, SHBA dhe Rusia i
kanë kërkuar të gjithë Kosovës të
heqë tarifat”.

Gjithsesi, sipas Euronews,
megjithëse Serbia mund të ketë
“ashpërsuar gjuhën”, nuk ka gjasa
të ndërmarrë veprime ushtarake, të
cilat do të shkaktonin një konfron-
tim të drejtpërdrejtë me rreth 4,600
paqeruajtës të NATO-s, duke përf-
shirë trupat amerikane, të vendo-
sur në Kosovë që nga viti 1999 –
gjithashtu, me siguri do të nxisnin
sanksione perëndimore.

Studentët e Fakultetit të Drejtësisë në Ti-
ranë, kanë denoncuar në redaksinë e Poli-
tiko.al përpjekjet që po bëhen për të krijuar
një përfaqësi të protestuesve. Sipas studentë-
ve, kjo përpjekje po bëhet për të kontrolluar
protestën që vijon prej 10 ditësh.

”Po mundohen të zgjedhin përfaqësues
nëpër Fakultete, në mënyrë që ta kenë më të
lehtë që ta kontrollojnë protestën”, theksojnë

studentët. Në mesazh njoftohet se takimi
me këtë përfaqësues do të zhvillohet sot në
orën 16:00, ndërkohë që pretendohet se për-
faqësia do të jetë jashtë çdo ndikimi partiak.

Studentët në rrugë kanë theksuar disa
herë se protesta nuk do të ketë përfaqësi,
pasi në këtë mënyrë rrezikohet manipulimi.
Ata kërkojnë zbatimin e tetë kërkesave dhe jo
dialog me kryeministrin.

Rama: S’do t’ua
plotësoj kërkesat
studentëve 
pa dialog
Kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, ka ripërsëritur qëndrimin
e tij në lidhje me kërkesat e stu-
dentëve. Rama ka theksuar se
nuk do të plotësojë tetë kërkesat
e studentëve pa dialog, shkruan
gazetametro.net
Rama ka thënë se fajin për pro-
blemet e studentëve e ka auto-
nomia universitare dhe ka alu-
duar se opozita po bllokon
dialogun mes studentëve dhe
qeverisë.
“Studentët mund të vijnë në
seancë plenare për të dialoguar
nga afër. Salla e Kuvendit është e
hapur për të parë nga afër 8
kërkesat e tyre. Jam i gatshëm të
diskutojë me studentët jo për të
mbyllur protestën, por për të
zgjidhur protestën e tyre. Jemi të
gatshëm t’i plotësojmë një për
një të gjitha kërkesat e tyre
madje dhe më shumë se kaq.
Fajin për problemet e studentëve
e ka autonomia e universiteteve.
Opozita nuk ka as një mundësi të
mbështesë protestën sepse nuk
ka bërë asgjë për ta. Studentët e
kanë nxjerrë jashtë opozitën. Por,
nëse unë them që do t’i plotë-
sojmë kërkesat e studentëve,
lind pyetja çfarë fshihet pas bl-
lokimit të dialogut me ta? Opozi-
ta po investon që të mos kemi
dialog me studentët. Refuzoj të
plotësojë 8 pikat pa dialog”, ka
thënë Rama. Tutje, Rama ka
thënë se autonomia që u kanë
dhënë Universiteteve ka qenë e
dëmshme dhe vetëm sa ka thel-
luar problemet. “Autonomia që
ne i dhamë universiteteve nuk i
ka kururar sëmundjet por i ka
mbuluar ato. Opozita nuk ka ku-
rajon t’i thotë popullit që jemi
me studentët pasi e ha mbrapsht
flakërimën. Nga dialogu me stu-
dentët duhet të dal me patjetër
një marrëveshje”, ka thënë Rama,
ka raportuar vizionplus.

Të paktën 251 gazetarë në
mbarë botën janë në burg për
shkak të punës së tyre, pasi “regji-
met autoritare përdorin gjithnjë e
më shumë burgimin për të heshtur
mospajtimin”, thotë Komitetit për
Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ).

Anketa vjetore e gazetarëve në
burg, e botuar më 13 dhjetor nga
mbikëqyrësi i mediave në Nju Jork,
gjeti se Turqia, Kina dhe Egjipti
ishin përgjegjës për burgimin e më
shumë se gjysmës së të gjithë ga-
zetarëve.

Raporti tha se politika ishte
“goditja më e rrezikshme” për ga-
zetarët.

Regjistrimi llogaritë vetëm për
gazetarët në paraburgim deri më 1
dhjetor, jo edhe që janë burgosur
dhe të liruar gjatë gjithë vitit ose
ata që janë zhdukur ose janë mbaj-
tur robër nga grupet jo-shtetërore.

Drejtori Ekzekutiv i organi-
zatës, Joel Simon, tha se “sulmi i
tmerrshëm global ndaj gazetarëve
që është intensifikuar në vitet e
fundit nuk tregon shenja të

zbrapjes”. “Tiranët që përdorin bur-
gimin për të imponuar censurë nuk
mund të lejohen”, tha gjithashtu
Simon.

Vendi me numrin më të madh
të gazetarëve të burgosur në botë,
për të tretin vit radhazi, mbetet
Turqia, me të paktën 68 gazetarë të
burgosur- të gjithë të akuzuar për
veprime kundërshtetërore.

Prej 251 gazetarëve të burgo-
sur në gjithë botën, 70 për qind e
tyre mbahen për shkak të akuzave
për veprime kundër-shtetërore

ndërsa 28 për qind për shkak të
“lajmeve të rreme”.

Raporti thotë se një rritje e
numrit të gazetarëve të burgosur
në Kinë ishte rezultat i pjesës së
“valës së persekutimit” të Pekinit
ndaj minoritetit etnik ujgur në
rajonin veriperëndimor të Xinjiang.

“Të paktën 10 gazetarë në Kinë
u mbajtën pa akuzë, të gjithë në
Xinjiang, ku Kombet e Bashkuara
e kanë akuzuar Pekinin për mbikë-
qyrje masive dhe arrestimin e deri
në një milion njerëz pa gjyq,” tha
Komitetit për Mbrojtjen e Gaze-
tarëve. 

Së paku 251 gazetarë të burgosur në mbarë botën, Turqia kryeson listën
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Studentët: Po gjejnë përfaqësues për të kontrolluar protestën

EURONEWS PËR USHTRINË E KOSOVËS

Do të ketë 98 milionë euro
buxhet në vit

Kuvendi i Kosovës pritet
që të premten të votojë
projektligjet për
transformimin e FSK-së
në Ushtri. Dhe për këtë
ngjarje tanimë janë duke
raportuar edhe mediat
prestigjioze evropiane
dhe botërore. Ndër to,
është edhe rrjeti televiziv
evropian, Euronews,
sipas të cilit lëvizjet nga
Kosova për të ndërtuar
një ushtri kanë zemëruar
Serbinë fqinje, e cila ka
hedhur idenë e
ndërhyrjes ushtarake
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Nga Qerim LITA

(vazhdon nga numri i kaluar)
HYSEN RAMADANI: Disa fjalë

tash do t’i thosha për aktivitetin
tonë të ardhshëm. Ne posedojmë
me një kapital të madh. Ishte i
qartë qëllimi themelor i armikut.
Dëshironte të mbjell përçarje, në të
të përfshijë njerëzit punëtor nga
fshatrat, nga shkollat, dërgonte
misionarë të vetë, e kështu me
radhë. Në të gjitha këto përpjekje,
ai nuk pati sukses. Për ne kjo
përbën një kapital të madh për ak-
tivitetin tonë të ardhshëm. Neve
na janë të njohura kur disa emisar
nëpër fshatra, madje nuk arritën
të vendosin asfare kontakti. Për
këtë armiku shfrytëzohej edhe me
dhjetëra të ndryshme. U kanë folur
njerëzve se duhet të vijnë në shesh
për shkak se gjirohet ndonjë emi-
sion në televizion, se njerëzit është
dashur të dalin në rrugë për të ma-
nifestuar, të vijnë në tubim. Këto
tashmë janë metoda të njohura,
përmes të cilave armiku ka dashur
të grumbullojë masë, e cila është
dashur të jetë impozante dhe e cila
është dashur të paraqiste material
dëshmues për lidhjen e njerëzve
ndaj armikut, por është fakt se në
këtë nuk pati sukses. Prandaj, ne
me këtë kapital mundemi të llo-
garisim shumë. Gjatë kësaj, të sh-
toj, se në kolektivet punuese, pa-
staj nëpër fshatra u pohua
vendosmëria e hapur që të ndër-
merren masa kundër organiza-
torëve e pjesëmarrësve të demon-
stratave, për ata të cilët ekzistojnë
dëshmi të qarta se kanë qenë orga-
nizator të zbatohen të gjitha masat
ligjore, edhe atë sa është e mundur
më urgjentisht, dhe siç u tha në
një fshat, nuk ka vend të përdoret
termi tanët, mendohet për shqip-
tarët, sepse ata që janë armiq të
bashkësisë tonë, nuk mund t’i kon-
siderojmë si tanët. Të ishin tanët
nuk do ta bënin atë. U tha se tërë
opinioni publik maqedonas dhe ai
jugosllav, duhet ta dijë se këto nuk
mund të konsiderohen si të tanët.
Pohime të këtilla e të ngjashme
janë vërejtur edhe në të gjitha
fshatrat më të mëdha, nga ku
mund të arrihet konkluzioni se ek-
ziston vendosmëria e madhe te
njerëzit punëtorë, edhe atë nga të
gjitha kombet e kombësitë, të de-
maskohen iniciatorët e të dënohen
në mënyrë më të ashpër, siç ekzi-
ston edhe kërkesa që ata të përja-
shtohen nga puna, e veçmas kur
bëhet fjalë për kuadrin arsimor,

për të cilët thuhet se nëse janë për-
zier në këtë çështje, nuk guxojnë t’i
mbajnë pozitat e tanishme në
strukturën arsimore, ku do t’i hel-
mojnë gjeneratat me ide naciona-
liste e të tjera. Në favor të kësaj
vendosmërie, gjithsesi se shkojnë
edhe këto disa çështje. Para se të
intervenojnë organet e sigurimit,
tashmë intervenojnë vetë kolekti-
vet punuese, të cilët i suspenduan
ata të cilët kanë qenë pjesëmarrës.
Kjo është një kapital tejet i madh.

Këtu bëhet fjalë për rininë dhe
pjesëmarrjen e sajë në ngjarjet.
Ne vërtetë jetojmë në një kohë jo
të qetë. Mirëpo, në një territor të
këtillë, i cili është tepër i ndjeshëm,
për arsye se për dallim nga vendet
tjera, kemi një strukturë më të
ndryshme sociale, ekonomike, kul-
turore e arsimore të njerëzve, këtu
sipas një farë logjike, armiku e sh-
frytëzon atmosferën për mbjelljen
e urrejtjes ndërnacionale. Jemi të
obliguar të angazhohemi shumë
më tepër në planin e punës së
edukimit ideor te rinia në kupti-
min e zhvillimit e kultivimit e të
sqarimit të asaj që nënkupton po-
litikën e Lidhjes së komunistëve
për çështjen nacionale se si ajo zh-
villohet. Mendoj se është tepër e
rëndësishme që në këtë territor,
krahas programeve të jashtë-
zakonshme, masave të jashtë-
zakonshme, të cilat duhet të ndër-
merren në këtë drejtim, të bëhet
edhe një analizë e detajuar për ve-
primin e punëtorëve të arsimit në
planin e procesit edukativo-ideor,
si është sjellja e tyre në mjediset ku
punojnë, çfarë duhet të ndih-
mohet që të mund të kenë pikë-
pamje më të qarta e kështu me
radhë. Mendoj se përmes pikë-
pamjeve të tilla do të shohim se
çfarë strukture kemi në arsim,
prejardhjen e kështu me radhë.
Kjo është punë tepër e rëndë, por
mendoj se kemi forcë këtë ta reali-
zojmë.

Kur flasim për arsimin, men-
doj se do të ishte iluzore e ndosh-
ta edhe nga pak naive, nëse konsi-
derojmë se në ngjarjet kanë marrë
pjesë vetëm nxënësit dhe se për
këtë nuk janë fajtor punëtorët e
arsimit. Mendoj se kjo do të ishte
një pikëpamje naive. Një masë e
tërë e indikacioneve dëshmojnë
qartë se disa punëtorë të arsimit
kanë marrë pjesë në ngjarjet. Ata
të cilët kanë marrë pjesë, do t’i apo-

strofojmë. Se numri është i vogël,
edhe kjo është e qartë.

Nga kombësia shqiptare kemi
590 punëtorë të arsimit. Kuptohet
se nuk kanë marrë pjesë të gjithë
ata. Por, se disa prej tyre kanë qenë
pjesëmarrës, edhe kjo është më se
e sigurt. Mendoj se ne do të duhet
të shohim edhe për sjelljen e
nxënësve, për ndikimin e punë-
torëve të arsimit ndaj tyre. Konsi-
deroj se do të ishte shumë keq jo
vetëm për vlerësimin konkret të
kësaj situate, por edhe për sjelljen
tonë të mëtutjeshme, për rregulli-
min e mëtutjeshëm nëse ne hesh-
tim nga një fakt të tillë. Megjithatë,
do të jemi të detyruar t’i kush-
tojmë vëmendje.

Më lejoni në fund t’i them edhe
disa fjalë në lidhje me Konkluzio-
net. Duke i pasur parasysh ngjarjet
këtu në Tetovë, duke i pasur para-
sysh disa logjika të dukurive të disa
tendencave të qarta reaksionare
në regjionet tjera ku jeton popull-
sia e përzier, siç ishte rasti me disa
dukuri, sidomos për gjuhën në
Dibër, disa elemente, të sjelljeve
individuale të disa njerëzve të cak-
tuar në Kërçovë, rasti në Strugë me
nxënës në gjimnaz e kështu me
radhë, konsideroj se këto ngjarje
në Tetovë, si shprehje e përgjith-
shme e tërë kësaj lëvizjeje negati-
ve të forcave reaksionare në kohë
të fundit, do të duhet që përmes
Konkluzioneve të marrin një pe-
shë më të gjerë politike në Lidhjen
e komunistëve për çështjen nacio-
nale, dhe

E dyta, për raportin e Lidhjes
së komunistëve ndaj këtyre forca-
ve me orientim armiqësore. Nëse
do të doni të jem më i qartë, men-
doj se kjo konferencë, konsideroj
se nuk do të isha modest se, duke i
sjell konkluzionet, gjithsesi se
duhet pasur në konsideratë se ata
do të kenë rëndësi më të gjerë, e do
u përkasin jo vetëm  rajonit të Te-
tovës, por edhe në rajonin më të
gjerë në Maqedoni.

Këtë unë e theksoj se dëshira e
ime e shpresoj se diskutimet do të
sqarohen edhe së afërmi. Përndry-
she, mendoj se është e qartë se ne
duhet të jemi të vetëdijshëm se
çdo aksion ka edhe kundër-aksion
e kundër-reaksion. Konsideroj se
ajo çfarë flitet për shovinizmin ma-
qedonas, për mosdurimin te një
pjesë e caktuar e njerëzve, gjitha-
shtu ta kemi parasysh. Pajtohem

me mendimin e shokut Mellko dhe
duke e pasur parasysh tërë këtë,
konsideron se komunistët maqe-
donas, të cilët janë anëtarë të kësaj
Konference, do të duhet të an-
gazhohen shumë më tepër në sqa-
rimin që mos ta identifikojmë tërë
inteligjencën shqiptare me
ngjarjet nga njëra anë dhe nga ana
tjetër, të pohohet qartë e zëshëm
se në këto 25 vite të ndërtimit të
përbashkët, këto rezultate kolosa-
le, të cilat i kemi arritur, përbëjnë
bazën për zhvillimin e mëtutje-
shëm të marrëdhënieve, siç duhet
t’u thuhet qartë e zëshëm të gjithë
maqedonasve e kombeve tjera, se
janë të rrallë e të këqij vetëm ata
shqiptarë, të cilët tërë këtë dëshi-
rojnë ta minojnë dhe se njerëzit
tanë punëtorë, shqiptarët e
kombësitë tjera, dëshirojnë të jenë
me maqedonasit për arsye se jenë
të vetëdijshëm se tërë atë që e
kemi arritur deri më tash, është ar-
ritur vetëm me luftën e përba-
shkët, duke u nisur nga qëllimet
internacionaliste, me dëshirat e
pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të
mbarë kombeve e kombësive të
cilët jetojnë te ne.

ANGELL ÇEMERSKI: I mbësh-
tes në tërësi konkluzionet, të cilat i
solli Konferenca Komunale e
Lidhjes së Komunistëve në Tetovë,
menjëherë pas ngjarjeve të cilat
ndodhën në qytet. Gjithashtu e
mbështes edhe aktivitetin e
Lidhjes së Komunistëve që e ndër-
mori pas konferencës që u ofroi
edhe besim të plotë komunistëve
nga të gjitha nacionalitetet, të cilët
u përfshinë në mënyrë aktive, si
forcë progresive në frymën e poli-
tikës tonë, të ndërmarrin gjithçka
që është e domosdoshme për t’u
sanuar gjendja, të trasohet një
kurs i cili të çon kah zgjidhja e
kundërthënieve të krijuara e të
problemeve politike, të cilat në
këtë terren edhe në periudhën e
kaluar kanë qenë aktuale.

Njëherit dua të nënvizoj se paj-
tohem plotësisht edhe me qëndri-
met që janë marrë, pastaj masat e
ndërmarra nga të gjitha struktu-
rat shoqërore-politike në këtë ter-
ren si dhe me kualifikimin e vlerë-
simeve që janë dhënë pas
ngjarjeve. Në atë drejtim konside-
roj se nuk ekziston asçfarë dileme
tjetër, nuk ekziston kualifikim
tjetër, nuk ekziston shkas tjetër në
vlerësimin e karakterit të ngjarjeve

nga ajo që është thënë.
Në referatin e shokut Xhemail

Veseli, janë përfshirë problemet
kryesore dhe arritjet e njerëzve
punëtor nga kjo pjesë në pe-
riudhën e kaluar. Këto të arritura si
në fushën ekonomike, po ashtu
edhe në atë kulturor-arsimore e të
fushave tjera vërtetë janë impro-
sionuese dhe nuk do të duhej
asnjëherë të harrohen, sepse ata
janë realizuar para së gjithash në
politikën e drejtë që e udhëheq
Lidhja e Komunistëve jo nga sot,
jo nga dje, por në kontinuitet, nga
ekzistimi i saj e këndej, kjo është
rrjedhojë e një aktiviteti të gjerë
të zhvilluar, të përpjekjeve të ja-
shtëzakonshme të njerëzve punë-
tor, të organeve udhëheqëse nga
ky rajon deri te përmasat maksi-
male të mundshme që të shfrytë-
zohet faktori material dhe ai njeri.
Mendoj se realizimi në këtë drej-
tim është më se i qartë dhe askush
nuk është në gjendje, kuptohet
nëse është qëllimmirë t’i mohojë
ato. Por, njëkohësisht, menjëherë
dua të vë në pah se ne nuk munde-
mi që të vetëkënaqemi me këto të
arritura. Ne, asnjëherë nuk do të
vijmë në një situatë të tillë, sido-
mos jo Lidhja e Komunistëve si lë-
vizje progresive, e cila dëshiron
vazhdimisht të përfitojë hapësira
të reja, të arrijë rezultate të reja,
që të na zë gjumi, të biem në një
vetëkënaqësi, prandaj me këto të
arritura t’u kundërvihemi të gjitha
problemeve, të cilat qëndrojnë për
çdo ditë, të cilat vazhdimisht i
krijon zhvillimi ynë e t’i fusim në
rend dite. Tërë kjo, kuptohet, se
nga ana tjetër nuk mund neve të
na demobilizojë për aksione të
mëtutjeshme, për rezultate edhe
më të mëdha që të bëjmë
përpjekje ende më të mëdha, që
të mundemi ato kundërthëniet
shoqërore, të cilat mbështeten në
prapambetjen e përgjithshme
ekonomike ose në nivelin e forcave
prodhuese, të cilat sot te ne ekzi-
stojnë të na demobilizojnë,
përkatësisht të mos i mobilizojnë
forcat tona e në të ardhmen të ar-
rijmë rezultate gjithnjë e më të
mira, gjithnjë e më të mëdha në
të gjitha poret e jetës tonë shoqë-
rore-ekonomike, kulturore-arsi-
more e të tjera, në të gjitha sferat
të zhvillimit shoqëror.

(vazhdon në numrin 
e ardhshëm)

ME RASTIN E 50 VJETORIT TË DEMONSTRATAVE TË TETOVËS (5)

Kërkesa për dënimin e tetovarëve
Me rastin e këtij përvjetori me peshë historike, e pashë të arsyeshme që përmes gazetës shqiptare KOHA - Shkup, të bëjmë
shpalosjen e një pjesë të stenogramit nga mbledhja e jashtëzakonshme të Konferencës 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, anëtar i Sekretariatit të KQ të LKM-së,
Hixhet Ramadani, nënkryetar i Kuvendit të RSM-së, Qamuran Tahir, nënkryetar i Këshillit Ekzekutiv (Qeverisë) së
Maqedonisë etj. Shpalosja e pjesërishme të dokumentit bëhet për shkaqe teknike (i njëjti numëron rreth 100 faqe), ku
përparësi u dhamë fjalimeve të tre funksionarëve të lartë komunistë shqiptar: Xhemali Veseli, kryetar i Konferencës
komunale të LKM të Tetovës, Hysen e Hixhet Ramadani.
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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”

Shkup, 13 dhjetor - Drejtori për Asosia-
cione Nacionale, Zoran Lakoviq po-
tencoi me shkresë zyrtare drejt FFM-
së ka potencuar mbështetjen e
UEFA-së në drejtim të organizimit
dhe mbajtjes së Kuvendit të Përgjith-
shëm të FFM-së, duke cekur rolin dhe
mesazhet e përcjella nga Denis Ba-
stari i cili si përfaqësues i rëndësi-
shëm nga administrata e UEFA-së
ishte i pranishëm në Ohër në Kuven-
din e FFM-së. Gjatë Kuvendit të
Përgjithshëm të Jashtëzakonshëm të
FFM-së, para delegatëve foli përfa-
qëuesi i UEFA-së, Denis Bastari, i cili
potencoi se FFM është anëtare e
rëndësishme e UEFA-së dhe gjith-
monë do të mbetet si e tillë. “UEFA
është e lumtur që në Federatën e fut-
bollit të Maqedonisë ka partner të
shkëlqyeshëm. Duke falënderuar
përkushtimin tuaj ndërtohet fede-
ratë e fortë me strukturë të mirë dhe
marrëdhënie të shkëlqyeshme me
asosiacionet tjera nacionale. Ne jemi

shumë të kënaqur që respektoni qën-
drimet bazë të UEFA-së, duke u foku-
suar në programet për zhvillim të fut-
bollit të moshave, projektet grasrut,
përpjekjet për përmirësimin e infra-
strukturës në futboll dhe përkushti-
min e madh për avansimin e ekipeve
të reja nacionale përmes investimeve
në ato kategori dhe akademitë na-
cionale. Mbështetja e UEFA-së për-
mes programeve ‘het-trik’ do të rritet
viteve të ardhshme dhe kjo është
vetëm shtytje shtesë për federatat që
duan të përforcojnë angazhimet për
realizimin e projekteve aktuale dhe
atyre që do të realizohen në të ardh-
me të afërt. Federata e futbollit të
Maqedonisë ka merituar respketin
nga familja evropiane e futbollit dhe
jemi të bindur se marrëdhëniet me
UEFA-në do të jenë në nivel të njejtë.
U.D. Presidenti i FFM-së, Muhamed
Sejdini bashkë me administratën
kanë bërë punë të shkëlqyeshme pe-
riudhën që lëmë pas, jo vetëm kur
është në pyetje Kuvendi i Jashtë-

zakonshëm i Përgjithshëm, por edhe
në përgatitjen e zgjedhjes që pason
për kryetar të FFM-së. UEFA gjith-
monë, në kohë të mira dhe të këqija,
në momente gëzimi apo vështirësie,
do të jetë me federatën tuaj, pasi që
FFM është anëtare e rëndësishme e
familjes së UEFA-së dhe gjithmonë
do të mbetet si e tillë. Jemi të bindur
se vendimet tuaja do të jenë me
rëndësi të madhe për zhvillimin dhe
avansimin e futbollit në Maqedoni”,
tha Bastari para delegatëve në Ku-
vendin e 9 dhjetorit në Ohër. Në shk-
resën e UEFA-së thuhet se në Kuven-
det e Përgjithshme të federatave,
UEFA gjithmonë dërgon përfaqësues
të saj të cilët japin mbështetjen e
tyre. Davor Shuker si anëtarë i Komi-
tetit Ekzekutiv u përball me proble-
me logjistike për të udhëtuar drejt
Maqedonisë, mirëpo gjithsesi UEFA u
përfaqësua në nivel nga anëtari i ad-
ministratës së saj, Denis Bastari, i cili
ka pozitë menaxheri në repartin e
Asosiacioneve Nacionale. 

Agim Ibraimi
drejt Arabisë
Saudite
Shkup, 13 dhjetor - Skuadra e
Domzhale nuk do të vazhdon
kontratën me futbollistin sh-
qiptar Agim Ibraimi. Drejtue-
sit e klubit slloven kanë vendo-
sur që të mos vazhdojnë
kontratë me Ibraimin dhe kë-
shtu nga muaji janari ai do të
jetë lojtar i ri për të ndërruar
ekip. Ibraimi te Domzhale u
transferuar nga Astana, ndër-
sa deri më tani ka zhvilluar 43
takime ku ka shënuar vetëm 6
gola. Agimi pritej që pas plotë
12 viteve të rikthehet të Shkën-
dija, mirëpo së fundmi mediu-
met sllovene kanë paralajmë-
ruar se Ibraimi mund të
përfundoj në kampionatin
arab. Interes për sulmuesin sh-
qiptar ka shfaqur skuadra e Al-
Itihad, ku trajner është kroati
Slaven Biliq. Trajneri kroat e
dëshiron Agimin si përforcim
për sulmin dhe është i gat-
shëm që ti ofrojë një kontratë
të pasur. Gjatë verës në kam-
pionatin arab nga radhët e
Shkëndijës për shumën e 1 mi-
lion eurove u transferuar
Ferhan Hasani, i cili tani më
gjashtë muaj është pjesë e
skuadrës së Al-Raed.  (F.N)

Bardhi 
në radarin 
e Spartak
Moskës?
Shkup, 13 dhjetor - Mesfu-
shori shkupjan i skua-
drës  së Levantes, Enis
Bardhi ka marrë ofertë
nga skuadra ruse Spar-
tak Moskë. Mediat ruse
shkruajnë se Spartak
Moska është e gatshme
që të paguajë 13 milion
euro për mesfushorin
shqiptar të reprezenta-
cionit të Maqedonisë
edhe pse skuadra
spanjolle kërkon hiq më
pak se 20 milion euro.
Mirëpo në këtë garë,
skuadra ruse do të për-
ballet me ofertat e Va-
lencias dhe Red Bull
Lajpcig, të cilët kanë sh-
faqur poashtu interesim
për Bardhin, por nuk
kanë dërguar asnjë
ofertë zyrtare. Ndryshe,
Bardhi në vitin 2017
erdhi në Levante nga Uj-
pesht dhe me skuadrën
spanjolle ka kontratë
deri në vitin 2022.

Futbollisti i kombëtares, Ar-
mando Sadiku ka filluar të stërvitet
me top, dhe mesa duket e ka lënë
pas dëmtimin e rëndë që e la për
një periudhë të gjatë larg fushave.
Aktualisht Sadiku po stërvitet në
mënyrë të diferencuar nga ekipi.
Sulmuesi i kombëtares shqiptare
rikthehet pas një dëmtimi që e

mbajti gjatë larg fushave të bler-
ta,raporton ATSH. Zërat e fundit
të merkatos flasin për një huazim
të mundshme te “Lugano” në
Zvicër, ku do të aktivizohet për të
rifituar formën. Së fundmi, Sadiku
ka postuar edhe një video në rrje-
tin e tij social për të treguar se
është gati. Sulmuesi madje tregon

se nuk e harruar zakonin e shëni-
mit të golave. Ky është një lajm i
mirë edhe për trajnerin Panuçi,
pasi Sadiku është zgjedhja e parë
në repartin e avancuar për “kuqe-
zinjtë” që në muajin mars të 2019
do të nisin fazën kualifikuese për
një vend në Kampionatin Europian
2020.

Sadiku rikthehet në stërvit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LAKOVIQ ME LETËR DERI TE FFM

UEFA mbështet organizim 
e Kuvendit të përgjithshëm 
“UEFA është e lumtur që në
Federatën e futbollit të
Maqedonisë ka partner të
shkëlqyeshëm. Duke
falënderuar përkushtimin
tuaj ndërtohet federatë e
fortë me strukturë të mirë
dhe marrëdhënie të
shkëlqyeshme me
asosiacionet tjera
nacionale”, deklaroi Bastari
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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 – 321/2018 
     për punësimin e  11  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Karposhit “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101B03000 Ndihmës udhëheqës i 
sektorit për rregullimin e tokës ndërtimore dhe 
punë komunale 

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, 
Arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim ose Ndërtimtari dhe ekonomizim të 
ujërave  

-   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 

 -   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: 31.331,00 denarë 

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

 
2. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për 
punë ndihmëse, Sektori për përkrahje të Prefektit 

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, Mbrojtje  

-   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 

Rroga neto: 28.302,00 denarë 

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

 
3. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për 
zbatimin e planeve urbanistike, Sektori për 
urbanizëm 

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, 
Arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim ose Ndërtimtari dhe ekonomizim të 
ujërave  

-   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 

Rroga neto: 28.302,00 denarë 

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

 
4. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për 
burime njerëzore 

1 realizues(ë) 

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

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

-   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 

Rroga neto: 28.302,00 denarë 

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

 
5. UPR0101V01000 Këshilltar për media 
elektronike dhe të shkruara, Njësia për 
marrëdhënie me publikun, Sektori për marrëdhënie 
me publikun dhe informim të qytetarëve 

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 
Politike  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 25.023,00 denarë 

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

 
6. UPR0101V01000 Këshilltar për analizimin e 
furnizimeve publike me vlerë të madhe të cilat janë 
të realizuara, Njësia për furnizime me vlerë të 
madhe, Sektori për furnizime publike 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   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: 25.023,00 denarë 

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

 
7. UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i lartë për 
punë dhe çështje nga sfera e vetëqeverisjes 
lokale, Njësia për çështje nga sfera e 
vetëqeverisjes lokale, Sektori për përkrahje të 
Prefektit 

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  

-   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 :  
-  

Vazhdon



21MARKETING
Koha, e premte, 14 dhjetor 2018 

Në bazë të nenit 77-a, 77-b dhe 77-g nga Ligji i kulturës ("Gz. zyrtare e RM" nr. 31/98, 49/03, 
82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18), 
nenit 20-g nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik ("Gz. zyrtare e RM" nr. 27/14, 199/14, 
27/16, 35/18, 198/18) dhe Vendimit për publikimin e shpalljes publike nr. 04-134/2 të datës 
05.12.2018 ndërsa sipas Rregullores për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të 
vendeve të punës në Institucionin komunal Shtëpia e kulturës MIRKA GINOVA Demir Kapi nr. 
01-101/1 të datës 13.09.2018, Drejtori i IK Shtëpia e kulturës MIRKA GINOVA Demir Kapi, 
publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

 
Për punësim për kohë të pacaktuar të dy (2) personave në Institutin komunal Shtëpia e 

kulturës MIRKA GINOVA Demir Kapi për kohë të pacaktuar nga kategoria e ofruesve të 
shërbimeve publike në kulturë, për vendet e punës në vijim: 

1. KUL 03 04 G03 003 Bashkëpunëtor në veprimtarinë e dramës, një (1) realizues dhe 
2. KUL 03 04 G03 013 Bashkëpunëtor tjetër në kulturë, një (1) realizues 
 
Kushtet e përgjithshme 
 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
 të jetë i moshës së rritur, 
 të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
 me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës.  

Kushtet e veçanta për vendin e punës nën numrin rendor 1: 
 Arsim i mesëm profesional - gjimnaz, makineri ose drejtimi elektro teknik ose arsim i lartë - 

Artet dramatike 
 me ose pa përvojë pune në profesion 
 shuma neto e rrogës: 14.000,00 denarë 

 
Kushtet e veçanta për vendin e punës nën numrin rendor 2: 
 Arsim i mesëm profesional - gjimnaz, makineri ose drejtimi elektro-teknik ose arsim i lartë - 

Etnologji dhe etnogjenezë  
 me ose pa përvojë pune në profesion 
 shuma neto e rrogës: 14.000,00 denarë 

 
Orari i punës: 
  Orari ditor i punës nga ora  08:00 deri 16:00; Orari javor i punës: 40 orë pune, nga e hëna 

deri të premten. 
Dokumentet e duhura: 
 Çdo kandidat i interesuar është e nevojshme të parashtrojë fletëparaqitje dhe dokumente në 

origjinal ose të vërtetuara në noter, si dëshmi për përmbushjen e kushteve të lartpërmendura. 
Shpallja është e hapur 15 ditë duke llogaritur nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Kandidatët, dokumentet e duhura sipas Shpalljes publike i parashtrojnë deri tek Institucioni 

komunal Shtëpia e kulturës MIRKA GINOVA Demir Kapi në rr. "Marshal Tito" pn, Demir Kapi, 
me shenjën për shpalljen publike. 

Dokumentacioni jo i kompletuar dhe i parashtruar me vonesë nuk do të jetë lëndë për 
mbikëqyrje. 

VËREJTJE: Punësimet sipas planit vjetor të institucionit për vitin 2018 janë të parapara për: 
maqedon/e - 2. 

IK Shtëpia e kulturës MIRKA GINOVA Demir Kapi  

 
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 – 328/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „EN Enti i Mbrojtjes së Monumenteve të Kulturës dhe të 

Muzeut Prilep “për vendet e punës në vijim:  
 

1. KUL0102G01001 Referent i pavarur për punë administrative, Njësia për punë juridike 
dhe  profesionale, Sektori për punë juridike të përgjithshme dhe financiare 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve 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 - Shkencat ekonomike/Gjimnaz, AMP - drejtimi 
bujqësi  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 14.501,00 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.  

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

Rroga neto: 23.258,00 denarë 

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

 
8. UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i lartë për 
eksproprijim të pronës, Njësia për pronë të 
patundshme dhe procedurë të eksproprijimit të 
pronës së patundshme, Sektori për urbanizëm 

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  

-   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 

Rroga neto: 23.258,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës 
për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 
9. UPR0101G01000 Referent i pavarur - 
Gjeodet, Njësia për zbatimin e planeve urbanistike, 
Sektori për urbanizëm 

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 
profesional, Gjeodezi  

-   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 

Rroga neto: 15.688,00 denarë 

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

 
10. UPR0101G01000 Referent i pavarur - 
Sekretar teknik i Prefektit, Njësia për punë 
ndihmëse, Sektori për përkrahje të Prefektit 

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 gjimnaz 
ose arsim të mesëm profesional (drejtimi teknik)  

-   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 

Rroga neto: 15.688,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës 
për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

11. UPR0101G01000 Referent i pavarur për punë 
administrative-teknike, Njësia për punë ndihmëse, 
Sektori për përkrahje të Prefektit 

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 gjimnaz 
ose arsim të mesëm profesional (drejtimi teknik)  

-   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 

Rroga neto: 15.688,00 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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Në bazë të nenit 16, paragrafi 9, alineja 8, nenit 18, paragrafët 1, 2 dhe 3 nga Ligji 

për kornizën kombëtare të kualifikimeve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 
137/2013 dhe 30/2016) dhe nenit 34 të Statutit të konferencës interuniversitare nr. 19-
1010/2 të datës 6.11.2018, Drejtoria interuniversitare rektorale në Republikën e Maqedonisë 
publikon 
 

THIRRJE PUBLIKE 
 
Për zgjedhje të anëtarëve nga Konferenca interuniversitare të Republikës së Maqedonisë:  

 për nominim për person profesional për anëtar të Komisionit sektorial për bujqësi, 
peshkatari pranë Këshillit kombëtar për kornizën kualifikuese të Maqedonisë 

 për nominim për person profesional për anëtar të Komisionit sektorial për tekstil, 
lëkurë dhe prodhime të ngjashme pranë Këshillit kombëtar për kornizën kualifikuese 
të Maqedonisë 
 

Kriteret për zgjedhje 
kualifikime dhe aftësi: 

- kualifikimi i arsimit të lartë (së paku niveli VIA, shkalla VII/2) nga sfera e sektorit; 
- aftësi kompjuterike (  Office);  
- njohje të gjuhës angleze (së paku  niveli B1).  

përvojë e përgjithshme profesionale: 
- së paku 5 vite përvojë pune në sektorin adekuat; 
- njohje të profesioneve në sektorin adekuat; 

përvojë e veçantë profesionale: 
- pjesëmarrje në organe, trupa dhe komisione të ndryshme të sferës së mundit, 

punësimit dhe arsimit; 
- pjesëmarrje në projekte dhe zhvillime të programeve 

kërkesa specifike: 
- i pavarur dhe i liruar nga konflikti i interesit në kompetencat e përcaktuar me 

pjesëmarrje në Komisionin sektorial për kualifikim. 
 
Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: biografi të shkurtë në të cilat do të jenë 
kriteret e lartpërmendura për zgjedhje-të theksuara veçmas, deklarata për konflikt të 
interesave. 
Përzgjedhja e kandidatëve bëhet në seancën e konferencës interuniversitare të Republikës së 
Maqedonisë, në propozim të Drejtorisë interuniversitare rektorale sipas Ligjit për arsim të 
lartë dhe Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, 
shkencor, mësimor-profesional dhe atyre bashkëpunues dhe asistent-doktorantë të 
Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup.  
Konkursi zgjat 5 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentet parashtrohen në Universitetin "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, bul. "Goce 
Dellçev" nr. 9, 1000 Shkup. 
 
Drejtoria interuniversitare rektorale në Republikën e Maqedonisë      

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015, 27/2016) dhe 
nenit 5, 6, 7 dhe 8 të Marrëveshjes kolektive të SHA TEC Negotino, në pronësi të shtetit, Negotinë, në lidhje me 
Vendimin për nevojën për themelim të marrëdhënies së punës nr. 04-877/1 të datës 13.12.2018 

 
SHA për prodhim të energjisë elektrike TEC Negotino, Negotinë  

publikon SHPALLJE PUBLIKE  
 

Për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës në SHA TEC Negotino, Negotinë për realizimin e punëve 
për kohë të pacaktuar, për vendet e punës në vijim: 

- 2 (dy) realizues për vendin e punës “Mirëmbajtës të higjienës”. 
Kandidati krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, duhet të përmbushë edhe kushtet e posaçme në 

vijim: shkalla I e arsimit, arsim fillor. 
Shuma në të holla e pagesës fillestare është 13.169 denarë. 
Java e punës zgjatë 5 ditë pune, prej ditës së hënë deri ditën e premte. Orari i plotë i punës së punëtorit është 

40 orë në javë, ndërsa gjatë ditës së punës është 8 orë edhe atë prej ora 07:00 deri në ora 15:00. 
Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
Së bashku me fletëparaqitjen (fletëparaqitje të shkruar me dorë) ku theksohet se për cilin vend pune 

konkurrohet, kandidatët të parashtrojnë: 
 Dëshmi për arsimin e mbaruar (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter); 
 Certifikatë të shtetësisë (kopje); 
 Biografi të shkurtë; 
 Kontakt telefon 

Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 45 ditëve pas kalimit të afatit për shpallje. 
Fletëparaqitja së bashku me dokumentet e nevojshme, prej ku shihet se kandidati i përmbushë kushtet e 

përgjithshme dhe të posaçme, të parashtrohen në adresën: 
SHA TEC Negotino, F. P. 95, f. Dubrovë, Negotinë (me shenjë “për shpallje publike”). 

SHA TEC NEGOTINO 

Urgjentisht shitet shtëpi në rr. Pere Toshev nr. 30 - Xhon Kenedi, Shkup  me sipërfaqe
prej 140 m2 oborr dhe 116m2 objekt banimi. Kontakt telefoni 072/643 093

U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

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

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

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

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   
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ZGJIDHJET: AF, SKAJ, ESMA, RAUL, V, LLO, EMIR, TB, F, PUSI, K, BËRRYL, KARAKOLL, THO, 
KARAKORUM, Z, PUT, ROMANO, AMORO, BROF, KUVENDIT, I, UNAZAT, INK.

Shumë i lehtë: 829347156, 371965842, 645182973, 184536297, 597214368, 263798415, 
458621739, 732459681, 916873524. Mesatar: 371598462, 459627138, 268314597, 
823476915, 617859324, 594231786, 942165873, 186743259, 735982641.

Mensur
Mamuti

XHAMI A E SHENJTË 
NË JERUSALEM, AL
------------------------------
POLITIKANI SHQIP-

TAR NË FOTO
A

VEPRA (FJALORI) 
I POLITIKANIT 

NË FOTO
------------------------------

GJENDJE 
E FJETUR

F

CEP,
FUND

AKTORJA 
SHQIPTARE,

AGOLLI

FUTBOLLISTI 
\SPANJOLL, 
GONZALES 

BLANKO

VANADIUMI

LL. O.
----------------------------

THEM FJALË 
LAVDËRUESE, 
MBURRJEJE

UDHËHEQËS
I EMIRATEVE

TERABAJT
FLUORI

------------------------------
MUGULL
(DRURI)

BUNARI
------------------------------

SHOKU 
I RAMIZIT 
(NGA LNÇ)

KOHA
MBYLLËSI
I ENËVE

APO SHISHEVE

QYTET
NË MAQEDONI

------------------------------
VLLAH K AKIL

KOCI

PJESË 
E KRAHUT

------------------------------
NJËSIA MONETARE 

BAZË 
E DANIMARKËS

VENDROJË
------------------------------

ISH KRYEQYTETI 
I PERANDORISË 

MONGOLE

QYTET I MADH NË 
VIETNAM, KAN ...

------------------------------
HEROI KUBANEZ, 

HOZE

K
ZORRO

------------------------------
NEGACION

I HUAJ

IDHULL

POLITIKANI 
ITALIAN, ROMANO

------------------------------
REZERVË
(SHKURT.)

ISH FUTBOLLISTI 
FRANCEZ,
MANUEL

NGRIHEM 
MENJËHERË 
MË KËMBË

------------------------------
DEUTSCHE 
TELEKOM

ISH POSTI 
I POLITIKANIT 

NË FOTO, 
KRYETAR I ...

ITALIA
------------------------------

NORVEGJIA

STOLI 
QË VËNDOHET 

NË GISHT
(SH.)

NGJYRË
(ANG.)

N
ë
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ë
t
ë
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a
t
ë
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DASHI 21. mars - 20. prill
Kjo e enjte do të sjellë një sërë të rejash për ju. Megjithatë

yjet parashikojnë që me gjasë do të humbni mendjen, pas një dashu-
rie të pamundur. Për gjithë ata që e kanë eksperiencë të dytë, këshil-
lohet që të mos bëjnë për të dytën herë të njëjtin gabim.

DEMI 21. prill - 21. maj
Gjatë kësaj dite ka shumë mundësi që çdo dëshirë e juaja

të manifestohet me sjellje provokuese. Tregohuni të kujdesshëm si-
domos në vendin e punës. Në sferën e ndjenjave, planetet para-
shikojnë marrjen e vendimeve të papritura.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Gjatë kësaj dite mund të përfshiheni në debate me fa-

miljen tuaj, lidhur me çështje ekonomike. Në fushën e ndjenjave, pa-
rashikohet një zhgënjim i vogël. Ndërsa në sferën profesionale,
duhet të shmangni investimet gjatë kësaj të enjteje.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Nëse jeni në kërkim të partnerit/es ideale, gjatë kësaj

dite mund të nisni një raport me një person të cilin e pëlqeni,
dhe që do e ndjeni mjaft afër. Në sferën profesionale, para-
shikohen përmirësime të ndjeshme! Këshilla për ju është, që të
mirëprisni çdo mundësi që do ju ofrohet.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Nëse jeni në kërkim të partnerit/es ideale, gjatë kësaj

dite mund të nisni një raport me një person të cilin e pëlqeni, dhe
që do e ndjeni mjaft afër. Në sferën profesionale, parashikohen
përmirësime të ndjeshme! Këshilla për ju është, që të mirëprisni çdo
mundësi që do ju ofrohet.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Nëse jeni në kërkim të partnerit/es ideale, gjatë kësaj dite

mund të nisni një raport me një person të cilin e pëlqeni, dhe që do
e ndjeni mjaft afër. Në sferën profesionale, parashikohen përmirësi-
me të ndjeshme! Këshilla për ju është, që të mirëprisni çdo mundë-
si që do ju ofrohet.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Ndjenjat gjatë kësaj dite rrezikojnë që t’iu përhumbin.

Duhet të veproni në momentin e duhur dhe jo në bazë të instink-
teve tuaja, sidomos në vendin e punës. Në dashuri, idetë tuaja do
të përputhen plotësisht me ato të partnerit/es.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Gjatë kësaj dite do të jeni të përfshirë nga shqetësime

lidhur me punën por jo vetëm. Në fushën e ndjenjave do të vendo-
sni ta kaloni mbrëmjen në shtëpi, në shoqërinë e njerëzve tuaj
më të dashur.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Duhet të veproni me diplomaci, nëse doni të bëni për

vete një person që e keni shumë përzemër. Në sferën profesiona-
le do të keni shumë angazhime, të cilat do ju përhumbin.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ndikimet e planetëve gjatë kësaj dite parashikojnë disa

vështirësi për të kaluar në sferën profesionale. Një dinakëri me të
cilën do të përballeni do bëjë që ta keni të vështirë gjetjen e gjuhës
së përbashkët me kolegët, shkruan noa.al. Në sferën profesionale,
temperamenti juaj do ju përfshijë në një reagim impulsiv.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Gjatë kësaj dite parashikohet një menaxhim i detajuar

lidhur me një situatë që ju ka stresuar. Në punë, nuk do të shkël-
qeni. Ndërsa në dashuri duhet të bëni më shumë, për të tërhequr
partnerin/en.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Gjatë kësaj dite parashikohet një menaxhim i detajuar

lidhur me një situatë që ju ka stresuar. Në punë, nuk do të shkëlqe-
ni. Ndërsa në dashuri duhet të bëni më shumë, për të tërhequr part-
nerin/en.
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644 - Osman ibn Affani emërohet
Kalifi i tretë i Islamit.

1542 - Princesha Meri Stjuard sh-
pallet Mbretëresha Meri I e Skocisë.

1825 - Fillon Kryengritja e dhjetorit
në Rusi kundër Car Nikollës I.

1911 - Poli i Jugut për herë të parë
arrihet nga norvegjezi Roald Amund-
sen.

1913 - Greqia formalisht posedon
Kretën.

1927 - Iraku fiton pavarësinë nga
Britania, por trupat britanike mbe-
sin.

1952 - Kryengritje e të zënëve rob
në Pongam Kore të Jugut, vdesin 82
persona.

1960 - Senatorët e Uashingtonit i
bashkohen Lidhjes Amerikane.

1967 - Krijohet ADN në gyp për te-
stim.

1969 - “Xhekson 5” dalin për herë të
parë në skenë në "Ed Sullivan Show".

1971 - Ndalen dritat në Urën Gol-
den Gate gjatë tërë natës në San Fran-
cisko si rezultat i ndaljes së rrymës.

1977 - Përfaqësuesit e Egjiptit dhe
Izraelit takohen për herë të parë në
Kajro për Konferencën e parë forma-
le për paqe.

1993 - Fundamentalistët islamik
vrasin 12 kroat të Bosnjës në Algjeri.

1995 - Luftërat në Jugosllavi: Nën-
shkruhet Marrëveshja e Dejtonit në
Paris nga udhëheqësit e qeverive të
ndryshme.

OPERA 
- Cka është opera, Agron?- e pyeti
mësuesja vogëlushin dhjetëvjecar.
- Kjo është kur njeriut, të cilit i kanë
futur thikën në shpinë këndon në
vend që të vdes.

NJERIU I GABUAR
- Gruas së re ia tërheq vërejtjen një
mikeshë:
- Unazën e fejesës po e mbani në gi-
sht të gabueshëm?
- E di, jam fejuar për njeriun e ga-
buar.

E ardhmja varet në atë se çfarë
bëjmë ne në të tashmen. 

(Mahatma Gandhi)

GJIZA PA KRIPË, 
KURA MË E MIRË PËR
SHËNDETIN E MËLÇISË
Krahas shijes së saj të mirë dhe të
butë, gjiza pa kripë rekomandohet të
konsumohet për personat që kanë
probleme me mëlçinë,
ndërsa ndihmon
në pastrimin e
saj nga helmet
dhe toksinat.
Falë përbërësve
të saj, gjiza ndih-
mon në përmirësimin
e shëndetit të mëlçisë tek personat që
kanë kaluar Hepatitin A dhe B. Por
krahas shëndetit të mëlçisë, gjiza pa
kripë ndihmon në shëndetin e mirë të
gjithë organizmit.
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Një 49 vjeçar kinez po punonte natën
në një fabrikë kur një nga makineritë dësh-
toi, duke ngulur në gjithë gjerësinë e një
nga shpatullave të tij, plot 10 shufra meta-
like me majë dhe përmasa të frikshme. Ko-
legët e tij thanë se gjithkush do të kishte
vdekur në një situatë të tillë, por punëtori i
fabrikës së porcelanit, me mbiemrin Zhou
u dërgua me urgjencë në spitalin e
Zhuzhou, Provinca jugore Hunan dhe 10
shufrat e çelikut nga 30 cm të gjata dhe 1.5
cm të trasha u nxorën me sukses nga trupi

i tij.Ai ishte në ankth ekstrem dhe nuk ish-
te në gjendje të lëvizte dorën e djathtë, por
arriti të shpëtonte. Sipas mjekëve një nga
shufrat metalike depërtoi vetëm 0.1 mm
larg nga arteria subklaviane e tij dhe vena
e saj shoqëruese, e cila, nëse do të ishte sh-
puar, pothuajse do ta kishte vrarë atë. Nga
dhjetë shufra, gjashtë prej tyre i shpuan
shpatullën dhe gjoksin e djathtë ndërsa
katër të tjerët depërtuan në parakrahun e
djathtë dhe dorë. Pas një shqyrtimi fille-
star, ai u transferua në Spitalin Xiangya të

Universitetit Qendror Jugor, i cili speciali-
zohet në kirurgji të komplikuara.

“Pjesët metalike ishin relativisht të
mëdha kështu që nuk kishte asnjë mjet për
të përshtatur pacientin në makinën me rre-
ze X, ndërkohë që vetë shufrat mund të ki-
shin shkaktuar probleme me rrezet X”, tha
Ëu Panfeng, një profesor i asociuar i mik-
rokirurgjisë për median kineze Daily Peo-
ple’s. Një ekip multidisiplinar në spital,
duke përfshirë kirurgjinë kardiotorake dhe
mikrokirurgjinë e dorës filluan të veprojnë
në mëngjesin e 5 dhjetorit, nën drejtimin e
profesorit Tang Juyu. Një nga një, ekipi me
kujdes i hoqi shufrat e çelikut, duke shman-
gur me kujdes kontaktin me çdo enë të
gjakut dhe nervat kryesore. Orari i gjatë i
operacionit ishte një sukses. Zhou rifitoi
disa ndjesi dhe lëvizi dorën e tij të djathtë
dhe tashmë po shërohet.

Mund të quhet një çmenduri e vërtetë,
vepra më e fundit e “Emirates Airline”, kom-
panisë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që
për sezonin e festave ka ngritur në qiell një

avion Boeing 777, të veshur me diamante.
Agjencia postoi në Twitter foton që tregon
avionin, që shkëlqen prej gurëve të çmuar
dhe ka një efekt ndriçues mahnitës. Pas pu-
blikimit të fotos, Twitteri ka shpërthyer, me
disa përdorues që janë kurioz për koston e
projektit, të tjerë që dyshojnë nëse ky avion
do të fluturojë ndonjëherë dhe dhjetëra ko-
mentues që thonë se fotoja është manipu-
luar me programe modifikuese.

Mercedes Benz ka vendosur të shpen-
zojë 20 miliardë euro për makina elektro-
nike me bateri. 1 miliardë euro të tjera do të
investohen në tetë fabrika baterish në Gjer-
mani, Kinë, Tajlandë dhe SHBA. Prodhuesi
gjerman do që ta ofrojë makinën e parë hi-

bride në vitin 2022, dhe të ketë arritur kapa-
citetin për të prodhuar përbërësit bazë deri
në 2030. Pak javë më parë, një tjetër kompa-
ni gjermane, Volkswagen, njoftoi se do të
bënte investime të ngjashme, madje për të
ofruar një version të lirë, ose Golf-in elektrik

7-vjeçarja padit të
atin në polici
Një vajzë 7-vjeçare nga India ka padi-
tur në polici të atin, pasi ai nuk kishte
mbajtur premtimin për t’i ndërtuar
asaj një tualet ku të kryente nevojat e
saj personale. Hanifa Zaara i tha në
një letër policisë se i ati e kishte “ma-
shtruar” dhe për këtë arsye duhej të
arrestohej. Ajo tha se ishte e turpë-
ruar të kryente nevojat e saj jashtë.
Sipas Unicef, shumë indianë nuk
kanë tualete dhe rreth 500 milionë
persona kryejnë nevojat e tyre në
ambiente të hapura. Edhe atje ku
janë ndërtuar tualete, shumë nuk i
përdorin. Hanifa, e cila jeton me
prindërit e saj në Ambur, një qytet në
shtetin jugor të Tamil Nadu në Indi,
tha se nuk ka pasur kurrë një tualet
në shtëpinë e saj. Por, ajo i tha “BBC”-
së se disa fqinj të saj kishin tualete
dhe për këtë arsye i kishte kërkuar të
atit t’ua ndërtonte një edhe në shtë-
pinë e tyre. “Ndihesha e turpëruar të
kryeja nevojat jashtë dhe ndihesha
tepër keq kur më shikonin njerëzit”,
tha Hanifa. Një tjetër motiv për që i
shtoi dëshirën për të pasur një tualet
në shtëpi ishin edhe mësimet që ajo
mori në shkollë në lidhje me proble-
met e shkaktuara në shëndet nga ja-
shtëqitja në ambient të hapur. Anke-
sa e vogëlushes bëri që në lidhje me
këtë çështje të njoftohen edhe zyr-
tarët, të cilët thonë se do të ndërtojnë
500 tualete në lagjen e Hanifas. Pas
10 ditësh zemërimi me të atin, Hani-
fa më në fund u pajtua me të pas
ndërmjetësimit të policisë.

“Burri i çeliktë”, shpëton kinezi pasi i
ngulen 10 shufra hekuri 

Mercedes, 20 miliardë euro 
për makina elektrike

Çmenden arabët, ngrenë në qiell
avionin me diamante


