
Ra Serbia,
Kosova impor-
ton më shumë
mallra nga
Gjermania dhe
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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 14 dhjetor - Rexhep Kaloshi, Blerim
Muhaxheri dhe Qani Toçi ishin dëshmitarët e
fundit të Prokurorisë Speciale Publike, që folën
për parregullsitë në zgjedhjet lokale në Çair të
vitit 2013. Duke i përshkruar detyrat e tyre dhe
veprimet e të akuzuarve Ejup Alimi e Ismet
Guri, dëshmitarët e PSP-së në rastin “Titanik
3”, në detaje i përshkruan parregullsitë që i kanë
bërë të akuzuarit në fjalë. Në cilësinë e kryeta-

rit të Komision Zgjedhor Komunal-Çair, Blerim
Muhaxheri, tha se pas mbylljes së vendvotime,
ka pësuar pranimi i materialeve zgjedhore nga
Këshillat Zgjedhore. “Më kujtohet se pas orës
23, sekretari i Komisionit, Ismet Guri pati një
zënkë me anëtarët e Komisionit. Ndërkohë, në
një çast kur unë u futa në zyrën e Komisionit,
vërejta se si Qani Toçi i nënshkruante proce-
sverbalet, ndërsa Ismet Guri...

Ismet Guri, shënjestër e dëshmitarëve të PSP-së

15 DEN
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Kur e bardha
s’është krejt 
e bardhë...

Është çështje vërtet delikate si t’i
trajtosh forcat me platformë
kombëtare, por që u gjetën në
anë të gabuar. A mund të lejohet
në atë rast glorifikimi i një force
politike kolaboracioniste? Sa
mund të ketë të drejtë, bie fjala
historiani i njohur Muhamet Pir-
raku, t’i japë kosës aq gjerë, sa
një komandant të Ballit (këtu në
Maqedoni më shumë i kanë
quajtur forca vullnetare) siç është
Xhemë Hasa, sa ta...
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Vëllazërim-
bashkimi i
komunistëve
tetovarë

Në këmbim të
amnistisë,

pushteti 
siguron 81 vota
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Forca e Sigurisë së Kosovës u themelua më 2009 në bazë të Planit të Ahtisaarit, dokument që çoi
drejt pavarësimit të Kosovës. Kjo Forcë, është ngritur nën mbikëqyrjen e NATO-s, por misioni dhe
kapacitetet e saj, nuk përkuan me ambicien e institucioneve, që Kosova ta ketë ushtrinë e saj.
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Ministri i ri i Brendshëm, Sandër Lleshaj ka
kërkuar këtë të premte, përmes një shkrese
zyrtare drejtuar drejtorit të përgjithshëm të
Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, dhënien fund të
praktikave të postblloqeve policore në akset
kryesore të vendit, por jo vetëm kaq. Me këtë
nismë, shefi i Rendit ka kërkuar edhe ndalimin
e praktikës së dublimit të semaforëve me
punonjës policie, në kryqëzimet e rrugëve
urbane. Ky është një hap revolucionarizues sa i

përket qarkullimit rrugor, pasi nga ky moment
e në vazhdim pritet që rrugët e Shqipërisë të
marrin një pamje si në vendet e zhvilluara
europiane. Duke e konsideruar qarkullimin
rrugor si një ndër sfidat e rëndësishme të
policisë, ministri Lleshaj ka evidentuar
problemet që lidhen me gjendjen e rrugëve, me
kulturën e përgjithshme të përdoruesve të saj
dhe kualifikimin e pajisjen e punonjësve të
policisë.

IKU EDHE NJË VEPRIMTAR I BUKURESHTIT!
“Bukureshti prej mbrëmë, mbeti edhe pa një
veprimtar te madh te Kombit, pa njeriun që, deri ne
frymen e fundit ishte shtylla kryrsore e Bashkesisë
Kulturore Shqiptare në Bukuresht! Ky ishte Xhelko
Maksuti, rilindasi i fundit qe mbajti gjalle frymen e
shqiptarise, dhe qe vazhdoi deri ne diten e fundit te
jetes se vet, t’i organizoje shqiptaret dhe ta ruaj ne
vazhdimsi moralin kombetar te te gjithe
bashkekombasit e vet, kudo qe jetonin:në
Bukuresht, Krajovë, Sllatinë Kluzh, Kostance
etjXhelku me dinjitet te larte, mbrojti kauzen
kombetare, duke e vazhduar ne kete menyre
traditen e patriotizmit qe e percollen brez pas brezi
rilindasit tane! Ai me shume ambicje, pas renies se
K omunizmit ne Rumani, vazhdoi botimin e
gazetes me te vjeter shqiptare ALBANEZUL
/SHQIPTRARI/, qe ne fund, kete reviste t’ia le
amanet Baki Ymerit! Xhelku gjatë jetes së vet botoi
dhjetra vepra dhe qindra studime për gjenezen,
historine dhe kulturen shqiptare, qe nga antika e
deri me sot! Ai gezonte autoritet te larte
intelektual, shkencor dhe njerezore! Iku,i pervluar
me mall per Kërcovën /Novosella/ e tij! Historisë
shqiptare, do t’i le vepra me vlera te medha per cka,
e kemi borxh qe ta kujtojme e permendim me
shume konsiderate! Ngushellime te thella per
bashkeshorten Dojna dhe per vajzen, Kristien qe
vazhdon rrugen e babait me studimet e saja per
historine shqiptare! Perendia ia falte dritën e
Parajses!”, ka njoftuar për vdekjen e shkrimtarit
Xhelko Maksuti përmes një statusi në Facebook,
publicisti dhe shkrimtari Alush Kamberi.

FJALIMI PROFETIK I GJENERAL TOM BERISHES 
“Fjalimi profetik i Gjeneral Tom Berishes, i cili
gjendet me shkrim ne arkivin e ti personal, por
edhe i xhiruar nga TV i Zagrebit, më datë 24. 06.
1969, në Shtëpinë e Armatës në Zagreb. 
Ky fjalim së pari u shpalos në Kaçanik te patrioti i
shquar Sali Bajra, ku në mes tjerash thuhet:
“Populli shqiptar në Jugosllavi nuk mund të jetë i
barabartë nëse nuk do të ketë ushtrinë e vet dhe
Akademinë Ushtarake në gjuhen shqipe!”. 
Ndaj, u deshën më se dy dekada që të organizohen
ushtaret e parë me shenja kombëtare në Brigadën
e Gospiqit, që jetësuan atë dhe i paraprinë
formimit të UÇK -së. E GËZOFSH USHTRINË
KOSOVË!”, ka shkruar një status në Facebook,
profesori uniiversitar Martin Berishaj.

REAGIMI I
AMBASADËS:
SHBA,
GJITHMONË 
ME JU
Ambasada amerikane në
Kosovë ka konfirmuar edhe
një herë mbështetjen e
Shteteve të Bashkuara për
transformimin e Forcës së
Sigurisë së Kosovës, në siç ka
thënë forcë me mandat për
mbrojtje territoriale.
Ambasada e ka konsideruar
këtë hap si të drejtë sovrane
për Kosovën. Përmes një
deklarate, Ambasada ka
thënë se “këto ligje nuk sjellin
asnjë ndryshim të
menjëhershëm në
strukturën, misionin apo
operacionet e forcës, por ato
përfaqësojnë fillimin e punës
praktike e të vazhdueshme
për ndërtimin e një force
transparente, shumetnike
dhe të ndërveprueshme me
NATO-n që iu shërben të
gjitha komuniteteve të
Kosovës, në pajtim me planin
dhjetëvjeçar për tranzicion të
Qeverisë së Kosovës”.
“I bëjmë thirrje Qeverisë së
Kosovës për të vazhduar
bashkëpunimin me aleatët
dhe partnerët e NATO-s dhe
për t’u angazhuar në punën
afruese në terren me
komunitetet pakica tani dhe
gjatë tërë procesit të gjatë
shumëvjeçar. Presim që do të
vazhdojnë aranzhimet
ekzistuese me KFOR-in për
lëvizjet dhe operacionet e
forcave në Kosovë. Të gjitha
palët brenda dhe jashtë
Kosovës duhet t’i mbështesin
dhe t’i nxisin qytetarët e
komuniteteve pakica të
Kosovës për të marrë pjesë në
forcat e saj të sigurisë, për
dobinë e komuniteteve të
tyre dhe të vendit. Shtetet e
Bashkuara të Amerikës janë
të zotuara për të punuar me
FSK-në për promovimin e
zhvillimit profesional dhe
evolucionit organizativ, i cili
do t’i kontribuojë paqes dhe
stabilitetit në Kosovë dhe në
rajon”, thuhet në deklaratën e
Ambasadës amerikane.
Përveç tjerash, Ambasada ka
kërkuar nga Kosova të bëjë
përpjekje për normalizimin e
marrëdhënieve me fqinjin e
saj, Serbinë, për të zbutur
tensionet dhe për të krijuar
kushte për përparim të
shpejtë në dialog.

(Zëri, 14 dhjetor)
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Tetovë, 14 dhjetor - Me një akademi solemne, në Universitetin e Te-
tovës është shënuar 24 vjetori i themelimit të këtij universiteti. Në
këtë akademi, rektori Vullnet Ahmeti është shprehur se nderim të
veçantë meritojnë edhe vëllezërit tanë, që i shërbyen Universite-
tit, duke i shndërruar shtëpitë në auditore universitare ku u
edukuan, fituan dije dhe u aftësuan profesionalisht studentët e
parë të këtij institucioni. Ai tha se nuk duhet harruar as përpjekjet
e familjeve shqiptare, që dhanë kontribut për ngritjen në këmbë
të shëndosha të Universitetit.

“Pas 24 vitesh pune të pandalshme, Universiteti i Tetovës është
shndërruar në qendër të mirëfilltë edukimi e arsimimi jo vetëm në
Maqedoni por edhe në rajon. Në të sot studiojnë të rinj e të reja
nga vendi ynë, Republika e Shqipërisë, Republika e Kosovës, Lugi-
na e Preshevës dhe nga mbarë diaspora shqiptare. Ata, bashkë me
profesorët e tyre të vyeshëm, kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në
proceset më të rëndësishme nëpër të cilat ka kaluar Universiteti i
Tetovës, që nga themelimi, fillimi i ligjëratave të para e gjer te pe-
riudha pas zyrtarizimit, integrimit dhe përparimit të Universitetit.
Me pietet të veçantë i kujtojmë edhe kontribuesit, të cilët nuk
janë më në mesin tonë, duke uruar përjetësi për veprat e tyre”, tha
rektori Ahmeti.

Ai më tej ka folur edhe për rezultatet e këtij universiteti që ka
shënuar ndër vite.“Në vitin akademik 2018/2019, në ciklin e parë,
të dytë dhe ciklin e tretë kemi regjistruar rreth 3000 studentë të
rinj. Kemi vijuar me mbështetjen për studentët duke u ofruar
lehtësime në disa kategori pagesash, ndërsa një numër të konsi-
derueshëm e kemi liruar plotësisht nga detyrimet e pagesave të se-
mestrave. Këtu vlen të theksojmë se, për vitin akademik 2018/2019,
Universiteti i Tetovës ka ndarë 90 bursa për studentët ekselentë të
ciklit të parë dhe 22 bursa për ata të ciklit të dytë. Gjatë këtij viti
akademik kemi arritur edhe një sukses tjetër, sepse, bashkë me
Universitetin e Ilinoisit Verior, e konkretizuam veprën arsimore-
shkencore me hapjen e programit të ri studimor për Administrim
biznesi në studimet e ciklit të dytë. Ky program studimor do të
funksionojë në bashkëpunim dhe koordinim të plotë mes njësive
tona akademike: Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës
dhe Fakultetit të Administrim Biznesit të Universitetit të Ilinoisit
Verior”, tha mes tjerash rektori Ahmeti. 

Ndërkaq, në orët e paradites një delegacion i Universitetit të Te-
tovës i udhëhequr nga rektori Vullnet Ahmeti, profesorë, dekan
dhe studentë, kanë bërë homazhe tek varri i Rektorit të parë dhe
themeluesit të këtij Universiteti Fadil Sulejmani. Në përbërjen e
këtij delegacioni ka qenë edhe Haxhere Sulejmani bashkëshortja
e Fadil Sulejmanit dhe mysafir të tjerë, të cilët nderuan veprën
e ideatorit dhe themeluesit të Universitetit të Tetovës. 

Po ashtu pas homazheve tek varrezat e qytetit, delegacioni i
njëjtë ka bërë homazhe dhe ka vendosur lule të freskëta tek bu-
sti i dëshmorit të arsimit shqip në Maqedoni, Abdylselam Emini,
i cili u vra nga forcat policore në mbrojtje të themelimit të Univer-
sitetit. (U.H)

24 vjet nga
themelimi i
Universitetit 
Të tetovës

AKTUALE |||||||||||||||||||||||||

SHQIPËRIA POSTBLLOQET POLICORE, I ZËVENDËSON ME DRONË

MBROJTËSIT E RREJSHËM TË STUDENTËVE
“Në Shqiperi i “mbrojnë” studentët ata që me vite të
tera janë pasuruar në shpinën e studentëve dhe
prindërve te tyre. Të gjithe ata Blendi Fevziat e të
ngjajshem si ai të cilet të shitur për shërbime te
huaja kane bërë çmos qe Shqiperia te kete vetem
imazh te keq, sot bejne sikur e duan Shqiperine
dhe unë DYSHOJ SHUMË!
Në Shqipëri flasin per funksionim të shtetit ata qe
nuk rrespektojnë kierarkine shtetërore dhe
ofendojnë kryeministrin në intervista si rrugaç
ordiner. Në Shqiperi pothuajse te gjithe presin
gjithçka nga Shqiperia dhe nuk jane te gatshem ti
japin asgjëShqiperise”, ka shkruar një status në
Facebbok, aktori Luran Ahmeti.

pas homazheve tek varrezat e qytetit,
delegacioni i njëjtë ka bërë homazhe dhe ka
vendosur lule të freskëta tek busti i
dëshmorit të arsimit shqip në Maqedoni,
Abdylselam Emini, i cili u vra nga forcat
policore në mbrojtje të themelimit të
Universitetit
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Uashington, 14 dhjetor - Me hyrjen e
Maqedonisë në NATO do të përfor-
cohet fuqia e vendeve ballkanike
që të kundërshtojnë “aktivitetet
me qëllime të këqija” të Rusisë në
rajon. Kështu deklaroi sekretari sh-
tetëror i SHBA-ve, Majk Pompeo,
pas takimit me ministrin alternativ
të Punëve të Jashtme të Greqisë,
Jorgos Katrugallos. Ai ka theksuar
se SHBA-ja e mbështet Marrëve-
shjen historike të Prespës dhe be-
son se udhëheqësia greke do të
ketë sukses që ta zbatojë, duke
vlerësuar se marrëveshja do ta

përforcojë pozitën greke të Ballka-
nit dhe do ta zvogëlojë ndikimin
rus në rajon. Ka theksuar se duhet
përshëndetur angazhimi i kryemi-
nistrit Aleksis Cipras për zgjidhjen
e kontestit shumëvjeçar.

“Në qershor u nënshkrua
marrëveshja e cila do të ketë
ndikim pozitiv dhe ekonomik dhe
do t’i ndihmojë Greqisë që të bëhet
“Derë e Ballkanit”. Ajo marrëveshje
do t’i ndihmojë fqinjit tuaj t’i ba-
shkëngjitet NATO-s dhe BE-së si
Republika e Maqedonisë së Veriut,
si dhe ta përforcojë Ballkanin

kundër ndikimit të dëmshëm rus”,
thotë Pompeo. Katrugallos, e ka
përsëritur vendosmërinë e Qeve-
risë së Ciprasit që ta zbatojë Marrë-
veshjen e Prespës, e cila siç thotë,
do të ketë interes për ty dyja palët
për Athinën dhe Shkupin, si dhe të
vazhdojë në zgjidhjen e probleme-
ve tjera të hapura. Pompeo dhe Ka-
trugallos ishin marrë vesh që Ua-
shingtoni dhe Athina do të
vazhdojnë të punojnë së bashku
për promovimin e stabilitetit dhe
prosperitetit të Ballkanit dhe të
Mesdheut lindor. Pompeo e ka

theksuar rëndësinë e Greqisë si
shtyllë e stabilitetit në rajon dhe e
ka përshëndetur kontributin grek
si aleat në NATO. Jorgos Katrugalos
qëndron në Uashington me rastin
e mbajtjes së dialogut strategjik
midis SHBA-së dhe Greqisë.Të dy
palët diskutuan, ndër të tjera, për
investimet e vazhdueshme në
projektet e infrastrukturës në Bal-
lkanin Perëndimor, por gjithashtu
diskutuan sfidat e vazhdueshme
me refugjatët dhe emigrantët në
Evropë ku Shtetet e Bashkuara
theksuan se vazhdojnë të japin

përkrahje rreth kësaj. Ministri i Ja-
shtëm alternativ i Greqisë u takua
dje në Nju Jork me ndërmjetësin e
OKB-së në bisedimet e emrit,
Methju Nimic, i cili e përshëndeti
angazhimin e Athinës dhe Shku-
pit për të përfunduar me sukses
Marrëveshjen e Prespës.

Të hënën 
Buxheti 2019 
para deputetëve 
Shkup, 14 dhjetor - Qeveria e Republikës së
Maqedonisë në seancën e mbajtur të
premten e miratoi plotësimin e Propozim
Buxhetit për vitin 2019, harmonizuar me
amendamentet që dolën nga debati për
buxhet në komisionin për financa dhe
buxhet në Parlamentin e Maqedonisë, në
pajtim me amendamentet që u pranuan
nga deputetët e partisë shumicë në parla-
ment dhe deputetët e opozitës gjatë deba-
tit në komisionin amë. Propozim buxheti
për vitin 2019, është plotësuar vlera buxhe-
tore në programin për mbrojtje të ambien-
tit jetësor, gjegjësisht për marrjen e masa-
ve për ajër më të pastër, për infrastrukturë
lokale dhe programit për zhvillim të planit
rajonal si dhe në rritjen e përkrahjes
buxhetore për një pjesë të ministrive,
agjencive, drejtorive dhe organeve tjera të
drejtorive shtetërore. Është intervenuar si-
domos pas debateve për amendamentit
për sigurimin e mjete financiare plotësue-
se dhe janë ndarë mjete plotësuese për një
pjesë e programit për universitetin “Shën
Kirili dhe Metodi”. Në seancën e 109-të të
Qeverisë së Maqedonisë janë caktuar edhe
drejtimet për nivelizimin e rrogave në kul-
turë dhe aktivitetet do të fillojnë nga muaji
janar i vitit 2019, në pajtim me dinamikën
e buxhetit të vitit paraprak. Ndryshe me
buxhetin e vitit 2019, planifikohet të hyrat
të jenë në nivel 210,8 miliard denarë kurse
të dalat planifikohen të jenë në nivel 228.5
miliard denarë. Kështu planifikimi i të hy-
rave dhe të dalave në buxhet rezultojnë me
zvogëlimin e deficiti buxhetor në nivel prej
2.5 për qind nga Bruto Prodhimi Vendor
ose 17.7 miliardë denarë në vlerë absolute.
Planifikimi i deficitit buxhetor është në
pajtim me Strategjinë Fiskale të Repu-
blikës së Maqedonisë 2019-2021, e cila në
seancë e fundit të Qeverisë u miratua si
informacion dhe së bashku, me plotësimet
e propozim buxhetit për vitin 2019 do t’i
dorëzohen Parlamentit të Maqedonisë për
miratim. Sipas rregullores së Parlamentit,
propozim-buxheti së pari duhet të shqyr-
tohet nga Komisioni për buxhet dhe finan-
cim e më pas ti dorëzohet Parlamentit të
Maqedonisë. Seanca plenare do të duhet të
caktohet 5 ditë para 24 dhjetorit kur dhe
parashihet deputetët me 61 vota për ta mi-
ratojnë Buxhetin për vitin 2019. (Z.V)

Zejnulla VESELI

Shkup, 14 dhjetor - Pushteti ka siguruar 81 vo-
tat e nevojshme për ndryshimin përfundim-
tar të Kushtetutës, por kjo në këmbim të
Ligjit për amnisti, të përgatitur nga tetë de-
putetët e përjashtuar nga VMRO e që fillimi-
sht mbështetën hapjen e Kushtetutës, dy
muaj më parë. Nolla Ismajlovska, njëra nga
deputetët e përjashtuar nga VMRO-DPM-
NE, ka thënë dje se tetë deputetët e këtij
grupi parlamentar do të përkrahin ligjet
reformuese për të cilat nevojitet dy të tretat
e shumicës, ndërsa në rend dite janë në
seancën parlamentare të caktuar për të
hënën.

Ajo informoi gjithashtu se grupet parla-
mentare tashmë janë konsultuar edhe për
propozim- tekstin e Ligjit të amnistisë, e që
në pjesë të madhe i përfshin huliganët që
sulmuan deputetët dhe Parlamentin më 27
prill vitin e kaluar. “Idetë që i kemi një kohë
të gjatë i këmbyem. Me të vërtetë është një
proces inkluziv, tani atë që bëjmë është kon-
sultim me ekspertë juridik, çdo grup parla-
mentar konsultohet dhe kur do të caktohet
seanca e ardhshme e grupit interparlamen-
tar për integrim, reforma dhe pajtim do t’i
këmbejmë edhe ato konkluza që vendimin
final ta nxjerrim më të mirën nga gjitha di-

skutimet që i kemi pasur deri tani”, ka dek-
laruar Ismajlovska. Ajo tani për tani nuk ka
informacion se kur do të mblidhet grupi in-
terparlamentar dhe nuk di nëse ligji do të
mund të vihet në seancë të hënën kur duhet
të votohen ligjet reformuese për të cilat ne-
vojitet dy të tretat e shumicës.

“Për ligjet reformuese, dua në emër të
tetë deputetëve të grupit të pavarur parla-
mentar të VMRO-DPMNE-së dhe koalicionit
“Për Maqedoni më të mirë” të shpreh gati-
shmëri të jemi pjesë e këtyre proceseve të
rëndësishme të Maqedonisë, dhe ajo çka na
detyron zaten të votojmë”, ka thënë ajo.
Ismajlovska ka shprehur bindjen se edhe
kolegët e tij nga VMRO-DPMNE me
përgjegjësi do t’i qasen këtij procesi dhe se
aktivisht do të përfshihen dhe se të gjithë
deputetët bashkë do t’i mbështesin këto
ligje reformuese. Në ndërkohë, kryemini-
stri Zoran Zaev ka shfaqur bindje se do të fi-
tojë mbështetje të plotë nga deputetët për
ndryshimet kushtetuese dhe se procesi do të
përmbyllet rreth mesit të janarit të vitit 2019.

“Duhet t’ua bëjë të qartë të gjithëve, ta
dinë se nuk dolën arinj nga amendamentet,
nuk ka asgjë sekrete, janë debatet. Qasje
korrekte për zbatimin e Marrëveshjes së Pre-
spës. E patë se kemi proces inkluziv edhe
nga bashkësia shqiptare. E përfshimë gjithë
diasporën, e përforcuam identitetin maqe-

donas. Besoj se deputetët këtë do ta mbësh-
tesin, sepse ata e propozuan, ndërsa herën
e kaluar nuk votuan në Parlament”, theksoi
Zaevi. Kryeministri theksoi se Ligji për am-
nisti i propozuar nga Trupi parlamentar për
pajtim është në bazë të rekomandimeve të
bashkësisë ndërkombëtare dhe me të do të
dërgohet porosi e qartë se përfshirje në gjy-
qësi nuk ka. “Do të definohen se çka nënkup-
tojnë vendimet politike, e çka vendime gjy-
qësore”, tha Zaevi, por sërish pa qartësuar se
kush do të amnistohet nga 37 të akuzuarit e
Prokurorisë për vepër penale “terrorizëm”.

“Edhe me 120 deputetë nëse votohen
ndryshimet kushtetuese, ndërsa ka çfarëdo
lloj ndikimi në gjyqësi, atëherë, plotësoi
Zaev, do të ketë vende-anëtare të BE-së që
këtë ta shfrytëzojnë si argument edhe filli-
min e bisedimeve për Maqedoninë sipas
gjitha gjasave do të vihet në pikëpyetje. Për
këtë bëhet distinksion i qartë se çka nënkup-
ton përgjegjësi, ndërsa çka pjesëmarrje në
turmë, manipulime të strukturave të cak-
tuara, çka nënkupton që disa njerëz të
gënjehen ose manipulohen, tha Zaev. Në
pyetjen se a e ka falur Kërsto Mukovskin që
i kishte hapur dyert më 27 prill, Zaevi u
përgjigj se që kur kishte shkuar në gjykatë si
dëshmitar, faljen e kishte verifikuar edhe
në procesverbal. Megjithatë, shtoi ai, gjyka-
ta është ajo që sjellë vendime. 

MAJK POMPEO PËR MARRËVESHJEN E PRESPËS

Maqedonia në NATO zvogëlon ndikimin rus në rajon

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

TETË DEPUTETËT E PËRJASHTUAR MBËSHTESIN NDRYSHIMIN E KUSHTETUTËS

Në këmbim të amnistisë,
pushteti siguron 81 vota
Nolla Ismajlovska, njëra nga
deputetët e përjashtuar nga
VMRO, ka thënë se tetë
deputetët e këtij grupi
parlamentar do të përkrahin
ligjet reformuese për të cilat
nevojitet dy të tretat e
shumicës, ndërsa ka informuar
se kanë përfunduar edhe
konsultimet për propozim-
tekstin e Ligjit të amnistisë

Koha
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Paris, 14 dhjetor - Ministri i Punëve
të Jashtme, Nikolla Dimitrov, në
një intervistë për “Le Mondin” fran-
cez e mbron marrëveshjen e nën-
shkruar me Greqinë për emrin e
vendit, ratifikimi i së cilës sipas ga-
zetës, u dëshmua si delikate në
Shkup. Gazetari i “Le Mondit” pari-
sien Mark Semo, në fillim i përkuj-
ton lexuesit për historikun e pro-
blemit me emrin, deri në
nënshkrimin e Marrëveshjes së
Prespës në qershor të këtij viti, me
të cilën përfundimisht mund të
zgjidhet ky problem. Megjithatë,
asgjë nuk është fituar prej përpara,
vlerëson “Le Mond”, pasi Referen-
dumi i 30 shtatorit në të cilin 91 për
qind e votuesve të dalë u
përgjigjën me “po” në të mirë të
kompromisit, por për shkak të
mungesës së pjesëmarrjes së
mjaftueshme të votuesve punët u
komplikuan”, nënvizon gazeta.
Rruga parlamentare nënkupton
shumicë të kualifikuar prej dy të
tretash që është në dispozicion për
koalicionin aktual qendroro-majti-
st në pushtet, ndërsa opozita na-
cionaliste djathtise është “tërbuar”.

Nikolla Dimitrov, ministri i Ma-
qedonisë i Punëve të Jashtme, i cili
ishte për vizitë pune në Paris, për
“Le Mond” i shpjegon investime
kryesore për stabilitetin e Ballkanit
dhe përqendrohet në ratifikimin e
Marrëveshjes së Prespës. “Marrja
e shumicës prej dy të tretash është
gjithmonë e vështirë në politikë
por sfida kësaj here është me
rëndësi të madhe që do të tre-
gojmë se në Ballkan janë të mund-
shme çudira. Na mungojnë 10

vota. Ne dëshirojmë ta finalizojmë
votimin në janar, që më pas marrë-
veshjen ta miratojë parlamenti
grek para se të fillojë fushatë për
zgjedhjet evropiane. Kundërshti-
mi i të djathtës nacionaliste greke
ndaj këtij kompromisi është
gjithashtu i ngjashëm si ai i të
djathtës nacionaliste të Maqedoni-
së”, thotë Dimitrov.

I pyetur se si e shpjegon abste-
nimin masiv të votuesve në Refe-
rendum, madje edhe kur marrë-
veshja për emrin përfundimisht e
hap mundësinë për qasje në BE
dhe në NATO, Dimitrov thotë se
kjo i referohet listave zgjedhore,
të cilat nuk e reflektojnë realitetin.
“Listat zgjedhore më nuk përkojnë
me realitetin, pasi një numër i
madh të cilët janë regjistruar tani
jetojnë jashtë vendit. Gjatë
zgjedhjeve të fundit parlamentare
në dhjetor 2016, vetëm 1.2 milionë
prej rreth 1.8 milionë votuesve të
regjistruar dolën në votim. Në re-
ferendum pati 660.000 prej të cilë-
ve 610.000 votuan ‘për’. Kuorumi
nuk është arritur, por rëndësia po-
litike e votimit është e qartë.

Marrëveshja u legjitimua edhe
krahas fushatës intensive për
bojkotim nga opozita. Çështja e
emrit me të vërtetë është shumë e
ndjeshme, pasi e prek vetë identi-
tetin e kombit. Përfundimisht, nuk
guxojmë të harrojmë se referen-
dumi kudo është instrument i vë-
shtirë, pasi votuesit nuk duhet
gjithmonë të votojnë për çështjen
e shtruar”, thekson Dimitrov.

Rreth jogatishmërisë së shumë
metropoleve evropiane, duke e
përfshirë edhe Parisin, për zgjeri-
min e BE-së drejt Ballkanit nëse kjo
çon drejt dëshpërimit të qytetarë-
ve të Maqedonisë, shefi i diploma-
cisë së Maqedonisë thotë se hyrja
në BE duhet të meritohet përmes
zbatimit të reformave. “Sipas anke-
tave të mendimit publik, 86 për
qind e qytetarëve të Maqedonisë
janë për inkuadrim në Bashkimin
Evropian. Ballkani është si ishull i
rrethuar me vende anëtare. Nuk do
të ketë stabilitet në Evropën juglin-
dore nëse vendet ballkanike në
fund nuk qasen në Union. E dimë
se nuk ekziston rrugë e shkurtër
për inkuadrim në BE. Ajo duhet

merituar. Duhet t’i zbatojmë refor-
mat e nevojshme, ta garantojmë
bilancin e fuqisë dhe qeverisjen e së
drejtës, pavarësinë e gjyqësisë,
luftën kundër korrupsionit dhe me-
diat e lira. Procesi është po aq i
rëndësishëm si edhe vetë qëllimi.
Në rajon kemi shumë liderë të fuqi-
shëm të cilët kanë shumë fuqi në
duart e tyre. Bëhet fjalë për ndërti-
min e institucioneve të fuqishme”,
thekson Dimitrov.

Në pyetjen e “Le Mond” lidhur
me dhënien e azilit nga Hungaria
ish-kryeministrit të Maqedonisë,
nacionalistit Nikolla Gruevski, i cili
është në arrati pasi e mori aktgjyki-
min për korrupsion, Dimitrov
thotë se Maqedonia i shfrytëzon
të gjitha procedurat ligjore që të
sigurohet ekstradimi i tij. “Me Bu-
dapestin kemi shumë interesa të
përbashkëta dhe dëshirë të njëjtë
për një Ballkan Evropian. Ish-krye-
ministri iu shmang drejtësisë dhe
gjeti strehim në Hungari. Ne i sh-
frytëzojmë të gjitha procedurat
ligjore për ta marrë ekstradimin e
tij”, thekson shefi i Diplomacisë së
Maqedonisë. 

Athinë, 14 dhjetor - Hulumtimi i
fundit i opinionit publik në Greqi,
i realizuar nga agjencia e rejtin-
gut “MRB Hellas”, ndërsa i botuar
nga portali i informativ “Real”, tre-
gon se shtatë prej 10 grekëve e
vlerësojnë negativisht Marrëve-
shjen e Prespës, gjithashtu konsi-
derojnë se marrëveshja nuk i ga-
ranton interesat greke, më shumë
është i dobishëm dhe u shërben
interesave të Maqedonisë dhe në
të ardhmen do të krijojë probleme
serioze, njoftoi korrespondentja e
MIA-s nga Athina. Pothuajse pesë
prej 10 grekëve janë përgjigjur se
Marrëveshja do të votohet nga

Parlamenti grek, ndërsa 25.9 për
qind vlerësojnë se Maqedonia
është “kërcënim serioz për Gre-
qinë”.

Të anketuarve u është kërkuar
të përgjigjen në pyetjen: “Në bazë
të asaj që ju e dini, keni dëgjuar,
keni lexuar, si e vlerësoni plotësi-
sht marrëveshjen e ka nënshkruar
qeveria greke me IRJM?” Sipas re-
zultateve, 70.2 për qind kanë
dhënë vlerësim negativ (eventua-
lisht negative 20.5 për qind, sigurt
negative 49.7 për qind, ndërsa
vetëm 12.1 për qind vlerësim pozi-
tiv, 8.2 për qind eventualisht pozi-
tive, 3.9 për qind sigurt pozitive).

Ndërkaq 4.6 për qind kanë thënë
se nuk e din apo kanë refuzuar të
përgjigjen. Të anketuarve, u janë
ofruar disa qëndrime dhe është
kërkuar prej tyre të përgjigjen
nëse dhe sa dakordohen apo nuk
dakordohen. Në anketë nga
grekët është kërkuar të përgjigjen
në pyetjen a vlerësojnë se Marrë-
veshje e Prespës do të votohet në
parlamentin grek. Pothuajse 5 deri
10 për qind, gjegjësisht 47 për
qind janë përgjigjur pozitivisht
(14.8 për qind po, 32.2 për qind
eventualisht po), ndërsa pothuaj-
se 4 deri 10 negativisht, 37. 4 për
qind vlerësojnë se deputetët grek

nuk do ta votojnë. 
Maqedonia është në vendin e

tretë lidhur me atë cilin vend
grekët e konsiderojnë kërcënim
serioz për Greqinë. Përgjigjet e
dhëna përveç Maqedonisë janë
edhe Turqia, Shqipëria dhe Bull-
garia. E para është Turqia me 84.5
për qind, e dyta Shqipëria me 42.8
për qind, pastaj Maqedonia me
25,9 për qind. Në vendin e katërt
është Bullgaria me 7.2 për qind.
Anketa është realizuar prej datës
28 nëntor deri më 6 dhjetor me
2000 persona të anketuar me të
drejtë vote përmes metodës inter-
vistë e drejtpërdrejtë (face to face).

Heshtje 
në EPP 
për azilin 
e Gruevskit
Bruksel, 14 dhjetor - Asnjë
nga shefat e shteteve dhe të
qeverive anëtare të Partisë
Popullore Evropiane nuk e
komenton azilin e aprovuar
të Nikolla Gruevskit në Hun-
gari . Vetëm eurokomisari
për zgjerim Johanes Han
komentoi se do të përpiqet
ta pyesë Viktori Orbanin për
sqarime në margjinat e taki-
mit.
Para Samitit të BE-së çdo
parti politike takohet në ni-
vel partiak për koordinim.
Në nënsamitin e EPP-së
ishin të pranishëm mes tje-
rash, VIktor Orban, Angela
Merkel, Zhan Klod Junker,
Andrej Plenkoviq, Sebastian
Kurc, etj. Johanes Han, i cili
përndryshe është nënkrye-
tar i EPP, deklaroi për MIA-n
se nuk pret kurrfarë
përgjigje nga Orbani, përveç
se gjithçka është në pajtim
ligjin dhe sundimin e
drejtësisë në Hungari. I pye-
tur nëse ka frikë se Budape-
sti do të mund ta bllokojë
Maqedoninë në pjesën e
gjyqësorit për shkak të
Gruevskit, Han deklaroi se
“me sa duket jo”.
“Kishim takim këtë javë në
Këshillin për punë të jasht-
me dhe u konfirmua se Ma-
qedonia është pothuajse
vend udhëheqës në proce-
sin e zgjerimit në rajon”, tha
Han. Në hyrje të nënsamitit
të EPP, MIA e pyeti edhe
kandidatin e kësaj partie për
zgjedhjet e ardhshme evro-
piane, Manfred Ueber, nëse
ka qëndrim për azilin e
Gruevskit, por ai vetëm
shkurt u përgjigj se nuk do
ta komentojë këtë temë.
Viktor Orban dhe Sebastian
Kurc, gjithashtu refuzuan të
përgjigjen në pyetjen. Krye-
ministri kroat Plenkoviq
deklaroi se është i njoftuar
me këtë rast, por se “tash për
tash nuk kemi debatuar për
këtë”, pa dhënë më shumë
hollësi për atë nëse tema do
të vijë në rend dite”.

ANKETË E “MRB HELLAS” 

Turqit dhe shqiptarët, kërcënimi më i madh për grekët
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NIKOLLA DIMITROV PËR “LE MOND”

Ballkani i çudirave
Ministri Dimitrov
për “Le Mond” i
shpjegon investime
kryesore për
stabilitetin e
Ballkanit dhe
përqendrohet në
ratifikimin e
Marrëveshjes së
Prespës
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Arrestohet hajni 
i xhamisë në Pirok
Shtetasi i Shqipërisë E.SH (29) dje
është arrestuar nga nëpunësit po-
licorë në Sektorin e Punëve të
Brendshme Tetovë gjatë tentimit
për vjedhje në një xhami në fsha-
tin Pirok të Tetovës informojnë
nga SPB Tetovë. Sipas policisë
E.SH është arrestuar dje rreth
orës 9 e 30 minuta pasi tentimi
për vjedhje është paraqitur nga
S.SH (31) nga Piroku. Shtetasi i
Shqipërisë E.SH dyshohet se
gjatë këtij muaji ka kryer dy
vjedhje në xhaminë e Tetovës
dhe fshatin Raven të Gostivarit,
ku ka vjedhur mjete, tre unaza të
argjendit dhe një orë dore. Ai
është mbajtur në Stacionin poli-
corë në Tetovë dhe me parashtre-
së përkatëse do të nxjerrë para
gjykatësit në procedurë para-
prake në Gjykatën Themelore në
Tetovë, thonë nga policia.

Zjarr në një 
shtëpi në Pallaticë,
lëndohet djali 
i pronarit
Të enjten rreth orës 11 e 20 minu-
ta, është denoncuar se në shtë-
pinë dhe hapësirat ndihmëse të
një banori në fshatin Pallaticë e
Tetovës është përhapur zjarr.
Flaka fillimisht është përhapur në
hapësirat e bodrumit ku ka qenë
e vendosur ngrohja qendrore dhe
me shpejtësi të madhe është
përhapur edhe në brendi të
objektit. Është djegur konstruk-
sioni i kulmit të hapësirës
ndihmëse si dhe është dëmtuar
edhe fasada e shtëpisë. Gjatë
shuarjes së zjarrit, në të cilën kanë
marrë pjesë zjarrfikësit e Tetovës
me tre vetura, është lënduar per-
soni R.A. 33 vjeçar nga fshati Pal-
laticë, djali i pronarit të shtëpisë,
i cili me autoambulancë është
dërguar në Spitalin Klinik të Te-
tovës për dhënien e ndihmës
mjekësore. Zjarri brenda një ore
është lokalizuar. 

Arrestohet hajni 
i 11 biçikletave
Zyra për punë kriminalistike në
Gostivar ka zbardhur në tërësi 17
vepra penale, nga të cilat 6
vjedhje të rënda si dhe 11 vjedhje
të 11 biçikletave. I dyshuar është
personi B.S. 29 vjeçar nga Gostiva-
ri, kundër të cilit të enjten është
dorëzuar padi penale deri te
Prokuroria themelore publike e
Gostivarit. I dyshuari B.S. vjedhjet
i ka kryer gjatë këtij viti, në më
shumë lokacione në Gostivar dhe
në mënyrë të paligjshme është
pajisur me përfitime pronësore,
e cila llogaritet të jetë gjithsej 478
mijë denarë. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 14 dhjetor - Rikualifikimi i
aktakuzës në rastin “Sazdovski”
doemos duhet të ndodhë. Pala
mbrojtëse e Besir Belës dhe e
Skender Demirit, të akuzuar nga
Prokuroria e Shkupit për veprën
penale “vrasje në mënyrë të mizo-
re” në rastin e Nikolla Sazdovskit,
për gazetën KOHA, thonë se në
procesin e deritanishëm proku-
roria në asnjë moment nuk ka dë-
shmuar se veprimet e të akuzuar-
ve lidhen me akuzën e ngritur. Dy
dëshmitarë okular dhe e dashura
e të ndjerit Sazdovski, gjatë rrëfi-
meve të tyre, të përshkruara në
detaje, para Gjykatës Penale të
Shkupit, theksuan se i gjithë rasti
ka ndodhur shpejtë, dhe nuk pa-
sur goditje pas rënies në tokë ndaj
të ndjerit. 

Ndonëse këta dëshmitar u
propozuan nga vetë prokuroria,
dëshmitë e tyre bien ndeshë me
aktakuzën e ngritur po nga
Prokuroria e Shkupit, e cila thotë
se tre të akuzuarit përveç goditje-
ve me grushta dhe shkelmi që
kanë nisur gjatë kohës sa ka qenë
në këmbë, ata kanë vazhduar me
të njëjtin intensitet edhe kur
është rrëzuar. 

“Vdekja e të ndjerit Nikolla
Sazdovski aspak nuk ka të bëjë
me vrasje në mënyrë mizore. Sh-
presoj se rikualifikimi i akuzës do
të bëhet siç ishte ngritur herën e
parë, pra ‘dhunë me pasoja
vdekje”. Përndryshe, çdo epitet
tjetër i kësaj vepre do të jetë skan-
daloze dhe e njëjta para Gjykatës
së Apelit do të dështoj. Vetë dësh-
mitarët e prokurorisë pohuan se
pas rënies, përveç një goditje nga
Besir Bela, askush tjetër nuk e ka
goditur”, tha për KOHA, avokati
Asmir Alispahiç.

Kodi Penal i Maqedonisë, kur
e përshkruan veprën penale “vra-
sje në mënyrë mizore” thotë se
aktet e tilla duhet të jenë të vazh-
dueshme, të zgjasin më tepër,
personi i cili dhunohet të jetë në
vetëdije e kështu me radhë. Në
këtë rast asnjëri prej këtyre ele-
menteve nuk është prezent në ve-
primet e të akuzuarve. Faktin se
gjithçka ka ndodhur shpejtë, javë
më parë më sa miri e shpjegoi dë-
shmitari Mile Aleksovski, i cili nga
afër kishte përcjellë gjithë
ngjarjen, dhe sipas tij sulmi ndaj
të ndjerit nuk ka zgjatur më tepër
së një minutë. Përderisa mjekët
ligjor në dëshminë tyre para Tru-
pit gjykues thanë se pas alivano-
sjes njeriu nuk mund të ndien
asnjë far goditje.

Ndryshe, siç është e ditur për
opinionin Prokuroria e Shkupit
aktakuzën në fjalë nga vepër pe-

nale “dhunë me pasoja vdekje”
(dënimet prej 3 deri në 10 vite) e
rikualifikoi pas presionit dhe pro-
testave para Prokurorisë Publike,
në vepër penale “vrasje në
mënyrë mizore” (dënimet mini-
mum 10 vite burg). Pohimet e
avokatëve të të akuzuarve Bela
dhe Demiri, se kjo lëndë patjetër
duhet të pësojë ndryshime në ak-
takuzë, pala e dëmtuar përmes
avokatit të tyre i ka cilësuar si pre-
sion ndaj gjyqësorit, duke poten-
cuar se organet e drejtësisë duhet
të lihen të lirë ta zhvillojnë punën
e tyre. 

Ngjarja tragjike dhe vdekja e
të riut Nikolla Sazdovski ndodhi
me 29 qershor të këtij viti. Sipas
aktakuzës, të akuzuarit Besir Bela,
Skender Demiri dhe Jeton Luzha
(në arrati), pasi iu kanë afruar të
ndjerit i kanë kërkuar letërnjof-
tim për ta vërtetuar identitetin e

tij, me çka menjëherë kanë filluar
goditjet. Pas pak me ndihmën e
dëshmitarit Aleksovski dhe qyte-
tarëve tjerë, përmes ndihmës së
shpejtë, në gjendje të pavetëdij-
shme i dëmtuari Nikolla Sazdov-
ski është dërguar në Qendrën Kli-
nike në Shkup, kurse mjeket kanë
vazhduar për disa ditë me radhë
ta kthejnë në jetë atë, por pas suk-
ses pasi që më 9 korrik i ndjeri ki-
shte ndërruar jetë, si pasojë e
gjakderdhjes në tru. Seanca e
radhës për rastin “Sazdovski”
është caktuar të mbahet me 24
dhjetor, ku prokuroria pritet ti
prezantojë dëshmitë e papërpu-
nuara materiale, ndërkohë që në
interes të të akuzuarve dhe
zbardhjes së plotë të rastit, avoka-
ti Naser Raufi, ka paralajmëruar
se do të kërkoj rikonstruim të
komplet rastit në vendin e
ngjarje.

Shkup, 14 dhjetor - Katër persona kanë marrë
lëndime të lehta trupore në gjashtë aksiden-
te trafiku që kanë ndodhur gjatë 24 orëve të
fundit në rajonin e SPB-Shkup. Në tre aksi-
dente trafiku është shkaktuar dëm material.
Sipas SPB, policia ka sanksionuar 68 shoferë të
cilët kanë drejtuar automjetin me shpejtësi
më të madhe nga e lejuara, një shofer nën
ndikimin e alkoolit, gjashtë para se të marrin

patentën e shoferit dhe tre fillestarë. Nga ko-
munikacioni janë përjashtuar tre automjete
me leje qarkullimi të skaduar. Janë dhënë
edhe 24 dënime për parkim jo të drejtë, ndër-
sa me automjetin special “karrotrec” janë lar-
gua 70 automjete. Janë sanksionuar edhe
shtatë shoferë të cilët kanë kaluar në
udhëkryq në dritë të kuqe, dy shoferë të cilët
nuk u kanë dhënë të drejtë kalimi këmbëso-

reve në vendkalimet e shënuara për këmbë-
sorë, një për rreshtim jo të drejtë, 12 shoferë
për mos posedim të pajisjeve të parapara
dimërore në automjete, një mos mbajtjen e
rripit të sigurisë nga ana e shoferëve gjatë
drejtimit të automjeteve motorike dhe nëntë
për shfrytëzimin e telefonit celular nga ana
e shoferëve gjatë drejtimit të automjeteve
motorike. (O.Xh)

Shkup, gjashtë aksidente me katër të lënduar
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RASTI “SAZDOVSKI”, DËSHMITË BIEN NDESHË ME AKTAKUZËN

Prokurorët shpikin
vdekje mizore!

Gjykata Penale e
Shkupit dhe Prokuroria
Publike gjenden para
një sprove të radhës
nëse vallë do të
procedojnë rastin
“Sazdovski” në mënyrën
ligjore dhe sipas fakteve,
ose ndaj të njëjtit do të
veprojnë si në rastet e
Naser Eshtrefit, Almir
Aliut e shumë proceseve
tjera të kurdisura që
ngjallën reagime të
ashpra në opinion

FAMILJA SAZDOVSKI KËRKON 10 MILIONË DENARË DËMSHPËRBLIM 
Përmes avokatit Vanço Shehtanski, familja e të
ndjerit Nikolla Sazdovski, nga të akuzuarit
Besir Bela dhe Skender Demiri, ka kërkuar 10
milion denarë dëmshpërblim për vdekjen e
djalit të tyre.  “Pas realizimit të ekspertizës nga
eksperti-neuropsikiatri, familja pesë anëtarësh
Sazdovski e cila jeton në bashkësi, në pajtim
me nenin 57 dhe 113 nga Ligji për procedurë

penale, ka dorëzuar kërkesë për dëmshpërblim
edhe atë pesë milion denarë nga i akuzuari i
parë dhe pesë milion denarë nga i akuzuari i
dytë. Këto shuma janë në përputhje me vlerat
mesatare të shqiptuara për dëme jo materiale
për vdekje të personi të afërt, konform nenit
190 nga Ligji për obligacione”, ka thënë avokati
Shehtanski.  

Koha
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Urim HASIPI

Tetovë, 14 dhjetor - Reshjet e borës
që filluan mbrëmë në rajonin e Te-
tovës ndonëse jo me intensitet të
lartë, megjithatë si zakonisht -
kanë shkaktuar telashet e para në

rajonin e fshatrave të Malësisë së
Tetovës. Banorët e disa fshatrave
janë ankuar se gjatë orëve të natës
dhe të mëngjesit kanë patur pro-
bleme me lëvizjen drejt Tetovës
dhe anasjelltas. Megjithatë, nga
Komuna e Tetovës njoftuan se të
gjitha rrugët janë të lira për qarkul-
lim.

“Me fillimin e reshjeve të para
të borës në rajonin e Tetovës,
rrugët nëpër qytet janë në gjendje

normale dhe të lëvizshme pasi sa-
sia e borës është e paktë dhe nuk e
kemi problem, gjithashtu edhe në
fshatrat e malësisë së qytetit bren-
da ditës rrugët janë të lëvizshme,
gjatë natës së mbrëmshme është
intervenuar me pastrim dhe
hedhje të kripës e rërës në disa
fshatra, ndërsa aksioni do të vazh-
dojë edhe sonte varësisht aty ku
është e nevojshme”, tha Arsim Nu-
redini, udhëheqës i Sektorit për Ve-

primtari komunale, mbrojtje të
ambientit jetësor dhe natyrës në
Komunën e Tetovës.

Ai ka pranuar se më problema-
tike janë fshatrat e Malësisë, ku
edhe vazhdon intervenimi për pa-
strimin e rrugëve. “Më problema-
tike për momentin i kemi fshatrat
që janë në thellësi të malit Sharr
përfshirë këtu fshatin Gjermë,
Vicë, Brodec, Veshallë, Bozovcë, Li-
sec si dhe pjesa në Qendrën e skiji-
mit Kodra e Diellit, ku sasia e borës
ka arritur në nivel më të lartë, mirë-
po në këto vende, nga mbrëmë ka
nisur aksioni dhe uroj që të mos
kemi probleme në lëvizjen e lirë të
qytetarëve dhe rrugët të jenë të
pastruara”, tha Nuredini.

Nga Komuna e Tetovës kohë
më parë njoftuan se territori i Te-
tovës është ndarë në zona gjatë pe-
riudhës së dimrit për të interve-
nuar sa më mirë dhe më shpejtë.
“Ndarja e zonave është bërë me
qëllim që kompanitë që realizojnë

punën, të kenë më të lehtë koordi-
nimin edhe atë një linjë kemi qen-
drën e skijimit Kodra e Diellit përf-
shirë edhe fshatrat Rasadishtë,
Gajre e Lisec, një tjetër linjë e kemi
rrugën Tetovë - fshatrat nga
Shipkovica deri në Bozovcë, zona
tjetër është nga qyteti deri në fsha-
tin Vicë, përfshirë këtu fshatrat
Llacë dhe Sellcë dhe zona tjetër
nga qyteti deri në fshatin Gjermë,
duke mos harruar kështu edhe bu-
levardet kryesore si zonë e posaç-
me si dhe rrugët dytësore që janë
po ashtu prioritet i Komunës”, u sh-
prehën nga Komuna e Tetovës.

Në ndërkohë, Policia e Tetovës
ka dalë me një komunikatë lidhur
me fillimin e reshjeve të borës. Në
këtë komunikatë thuhet se Policia
e Tetovës filloi me realizimin prak-
tik të projektit preventivë “Ngricat
dhe bora-sfidë për vozitësit dhe
këmbësorët”, i cili planifikohet të
mbahet deri më 15 mars të vitit të
ardhshëm. 

Omer XHAFERI

Shkup, 14 dhjetor - Rexhep Kaloshi,
Blerim Muhaxheri dhe Qani Toçi
ishin dëshmitarët e fundit të
Prokurorisë Speciale Publike, që
folën për parregullsitë në
zgjedhjet lokale në Çair të vitit
2013. Duke i përshkruar detyrat e
tyre dhe veprimet e të akuzuarve
Ejup Alimi e Ismet Guri, dëshmi-
tarët e PSP-së në rastin “Titanik 3”,
në detaje i përshkruan parregull-

sitë që i kanë bërë të akuzuarit në
fjalë. Në cilësinë e kryetarit të Ko-
mision Zgjedhor Komunal-Çair,
Blerim Muhaxheri, tha se pas
mbylljes së vendvotime, ka pësuar
pranimi i materialeve zgjedhore
nga Këshillat Zgjedhore.

“Më kujtohet se pas orës 23,
sekretari i Komisionit, Ismet Guri
pati një zënkë me anëtarët e Komi-
sionit. Ndërkohë, në një çast kur
unë u futa në zyrën e Komisionit,
vërejta se si Qani Toçi i nënshk-
ruante procesverbalet, ndërsa
Ismet Guri e shikonte. Unë kam pa-
sur presion nga Guri, i cili ka qenë
Sekretar i KZK në Çair që mos ti
dorëzoj materialet”, tha Muhaxhe-
ri. Për lidhjen e tij me Ismet Gurin
foli edhe dëshmitari Qani Toçi, i
cili në vitin 2013 ka qenë zëvendë-
sanëtar i KZK në Çair, me çka shtoi
se atë ditë, e kishte vërejtur të aku-

zuarin Ejup Alimi se si del nga zyra
e Statistikës, duke mbajtur nën
krah procesverbale.

“Tash nuk më kujtohet saktë,
por e di se pas orës 23, në zgjedhjet
lokale në Çair, pasi isha në korri-
dorin e Komunës, më thirri Ismet
Guri për t’u ngjitur lartë në zyre.
Kur u futa brenda e pash se aty ish-
te edhe një kryetar i një Këshilli
Zgjedhor, emrin nuk ia di. Ai ishte
tepër i frikësuar. Ismet Guri në dorë
e mbante procesverbalin e tij dhe
më tregoi se si i ka përmirësuar
numrat. Njëkohësisht më pyeti se
a është në rregull, ndërsa unë në
mënyrë cinike iu përgjigja se
‘shumë mirë ka bërë’ dhe zbrita po-
shtë. Ndërkohë, Guri përsëri më
thirri lartë për të më treguar për
disa rezultate tjera të korrigjuara,
ndërsa unë i thash mos të më lodh
më tepër. Po atë ditë, rreth orës 2

pas mesnate, përderisa isha në kor-
ridorin e Komunës, prapa meje e
vërejta se si Ejup Alimi del nga zyra
e Statistikës dhe me vete kishte
disa procesverbale. Pas tij, në
gjendje të shqetësuar dhe duke
vajtuar nga ajo zyre doli edhe Re-
smija, e cila ishte e angazhuar me
punën në Statistikë. Më tha se Ali-
mi ia ka marrë disa procesverbale,
të cilët nuk i ka futur në kompjuter.
Brenda 30 minutave, Alimi u kthye
me procesverbalet dhe ia dha Re-
smijës, e cila vazhdimisht qante,
respektivisht gjatë kësaj kohe, në
zyrë u fut edhe Ismet Guri, i cili e
urdhëroi nëpunësen të bëj detyrën
e saj dhe ti fus të dhënat në
kompjuter”, tha dëshmitari Qani
Toçi.

Rrëfimi i dëshmitari Toçi u për-
qendrua në zhvillimet pas mbari-
mi rrethit të parë të zgjedhjeve

lokale në Çair në vitin 2013, në
mbledhjen e Komisionin Zgjedhor
Komunal dhe takimet me anëtarin
e Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve, Bedredin Ibrahimi.

“Pas përfundoi rrethi i parë, të
nesërmen në media filloi të flitet
për parregullsi zgjedhore në Çair.
Për shkurtë kohë, mu lajmërua
kryetari Blerim Muhaxheri se kemi
takim në Komision. Aty erdhi edhe
Ismet Guri. Situata ishte e tensio-
nuar. Kur i vërejtëm procesverbalet
e korrigjuara, kuptuam se është
bërë një shkelje e madhe dhe u ha-
bitem shumë. Guri u mundua të
na bind se gjithçka do të kalojë si
gabim teknik në KSHZ. Mua mu
drejtua se jam ‘qyqar’ e ‘frikacak’.
Një pjesë të procesverbaleve i kam
nënshkruar edhe unë. Kuptohet
nën ndikimin e presionit”, theksoi
Toçi.

Ndryshe, ai theksoi se me Ble-
rim Muhaxherin, pas disa ditësh
kishin shkuar në KSHZ për ti dorë-
zuar materialet, megjithatë Bedre-
din Ibrahimi kishte kërkuar që këto
materiale ti dorëzojë vetë Ismet
Guri. Mes tjerash, ai shtoi se
gjendja e Muhaxherit atë kohë ka
qenë tepër e rëndë dhe i njëjti sh-
peshherë i frikësuar dhe nën pre-
sion, kishte menduar të bëjë vetë-
vrasje. Në seancën e fundit për
rastin “Titanik3”, për këtë vit PSP e
përfundoi prezantimin e dëshmive
materiale, gjegjësisht në seancën e
ardhshme që pritet të mbahet vitin
e ardhshëm, PSP duhet ta publikoj
edhe “bombën” e vetme për parre-
gullsitë zgjedhore në Çair. 

TETOVA TANI PËR TANI ME RRUGË TË KALUESHME

Bashkë me borën, fillojnë problemet në Malësi
Më problematike për
momentin janë
fshatrat që janë në
thellësi të malit Sharr,
përfshirë këtu fshatin
Gjermë, Vicë, Brodec,
Veshallë, Bozovcë, Lisec
si dhe pjesa në Qendrën
e skijimit Kodra e
Diellit, ku sasia e borës
ka arritur në nivel më të
lartë se poshtë në qytet

PËRFUNDOJNË DËSHMITARËT NË RASTIN “TITANIK 3”

Guri, shënjestër e dëshmitarëve të PSP-së
“Pas përfundoi rrethi i
parë, të nesërmen në
media filloi të flitet për
parregullsi zgjedhore në
Çair. Për shkurtë kohë,
mu lajmërua kryetari
Blerim Muhaxheri se
kemi takim në Komision.
Aty erdhi edhe Ismet
Guri. Situata ishte e
tensionuar. Kur i vërejtëm
procesverbalet e
korrigjuara, kuptuam se
është bërë një shkelje e
madhe dhe u habitem
shumë. Guri u mundua të
na bind se gjithçka do të
kalojë si gabim teknik në
KSHZ. Mua mu drejtua se
jam ‘qyqar’ e ‘frikacak’.
Një pjesë të
procesverbaleve i kam
nënshkruar edhe unë.
Kuptohet nën ndikimin e
presionit”, theksoi Toçi
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Shkup, 14 dhjetor - Ministria e
Financave dhe Banka Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim të
premten nënshkruan memoran-
dum grant në vlerë prej 68.6 mi-
lionë euro të dedikuar për ndërti-
min e pjesës së dytë të linjës
hekurudhore nga Belakovca deri
në Kriva Palankë të hekurudhës
drejt Republikës së Bullgarisë. Për
ministrin e Financave, Dragan Tev-
dovski, ky njëherit është investimi
më madh që deri më sot Maqedo-
nia e merr për projekte infrastruk-
turore. “Janë mjete për të cilat nuk
paguajmë kamatë. Janë mjete të
pakthyeshme. Fjala është për një
vlerë shumë të lartë nëse kemi pa-
rasysh se të gjithë vendete e Bal-
lkanit Perëndimor konkurrojnë
brenda vitit për 100-150 milionë
euro. Duke vlerësuar se projekti ka

për qëllim të lidhë Maqedoninë
dhe Bullgarinë me linjë heku-
rudhore, kjo ka rëndësi të veçantë
ekonomike dhe strategjike jo
vetëm për këto dy shtete fqinje,
por edhe për tërë rajonin”, tha mi-
nistri Tevdovski. Në anët tjetër, eu-
roambasadori Samuel Zhbogar, i
pranishëm gjatë nënshkrimit të
memorandumit, tha se projektin
për lidhje hekurudhore e vlerëson
si të rëndësishëm dhe se më në
fund po bëhet realitet. “Pas për-
fundimit të projektit, qytetarët e
të dy kryeqyteteve - Shkup dhe
Sofje, do të mund të udhëtojnë me
tren, ndërsa e rëndësisë së veçantë
do të ishte transporti i mallrave me
çmim shumë më të lirë. Në për-
fundimin e linjës hekurudhore me
Bullgarinë ka shumë punë, por se
nevojitet një vullnet i fortë i të dyja

shteteve në realizimin final të
projektit”, tha ambasadori Zhbo-
gar. 

Ministri i Transportit, Goran Su-
garevski, njoftoi se së shpejti do të
zgjidhet kontraktuesi për kryerjen
e punëve me të cilin do të nënshk-
ruhet marrëveshje, ndërsa aktivi-
tetet në terren do të fillojnë në vi-
tin 2019 dhe punimet do të zgjasin
plotë katër vite.

“Linja hekurudhore deri në
vijën kufitare do të jetë gati deri
në fund të vitit 2025. Faza e parë që
duhet të kishte përfunduar në vitin
2016, por për shkaqe teknike - nuk
u realizua. Jemi shumë afër për
zgjidhjen e këtyre problemeve, që
do të thotë së shpejti do të nën-
shkruajmë aneks marrëveshjen
dhe të fillohet me aktivitetet e
ndërtimin në terren. Kjo linjë

hekurudhore nga Kumanova deri
në Belakovcë do të jetë gati për 18
muaj”, tha Sugarevski. Ndërkaq,
faza e tretë - nga Kriva Pallanka
deri të kufiri me Bullgarinë, që
njëherësh kushton shumë për
shaka të konfigurimit në terren, do
të arrijë në rreth 370 milionë euro
dhe për këtë nevojitet sigurimi

plotësues i mjeteve. “Bëhet fjalë
për një projekt i strategjisë së
veçantë dhe sipas marrëveshjes që
e kemi me Bullgarinë ndërtimi i
plotë i hekurudhës duhet të jetë i
gatshëm në vitin 2027, kurse Re-
publika e Maqedonisë duhet ta
ketë gati deri në fund të vitit 2025”,
tha Sugarevski. (Z.V)

Pepiq dhe
Mihajlovski e kanë
goditur Selën
Shkup, 14 dhjetor - Në një incizim nga
ekspertiza e zbatuar më 14 qershor të
këtij viti për ngjarjet në Parlament më
27 prill të vitit 2017, shihet si një person
nga turma e ka tërhequr deputetin Zia-
din Sela, ndërsa persona tjerë e kapin
dhe fillojnë ta rrahin. Nga incizimi, siç
tha prokurorja Ivana Trajçeva në gjyki-
min e djeshëm, mund të shihet se
Selën e kanë goditur edhe të akuzuarit
Munir Pepiq dhe Vilijam Mihajllovski.
Avokatja e Pepiqit u ankua ndaj ko-
mentit të prokurores, duke thënë se
“nuk sheh kurrfarë kontakti të Pepiqit
dhe Selës”. Paraprakisht në seancën e
djeshme në Gjykatën penale për
ngjarjet më “27 Prill”, u lexuan porosi të
telefonave të deputetëve të VMRO-
DMNE-së, si dhe nga grupi i tyre në vi-
ber. Në viber komunikimin mes Johan
Tarçullovskit dhe “Dare UMS Butel”, në
mars të vitit 2017, nga Johani kërkohet
që t’u rregullohet një punë te Çavkovi
për ndonjë vepër për disa fëmijë, në çka
i akuzuari Tarçullovski i përgjigjet se do
të rregullohet. Pastaj në porosi, Dare i
shkruan Johanit të paraqitet te gjykatë-
si që ta rregullojë procedurën. Në ko-
munikimin, megjithatë mes këtyre
dyve më 27 prill, Johanin e kanë njof-
tuar për gjendjen jashtë Parlamentit,
ndërsa ai u shkruan që të kryejnë pre-
sion më të madh. Në komunikimin
megjithatë në janar të vitit 2018 mes
Johan Tarçullovskit dhe personit me
emrin Boris nga kabineti i presidentit
Ivanovit, Johani shkruan që të mos lë-
shojnë pe dhe se nuk i përmbahen asaj
që u premtua. Në gjykimin u prezantua
edhe porosia mes Mickoskit dhe Tarçul-
lovskit. Mickovski shkruan “Infoja e fun-
dit prej sot është pozitive, se nesër dhe
pasnesër do të vendoset”. Johani shk-
ruan “a kanë parashtruar të gjithë
ankesa”, Mickovski përgjigjet: “Po të
gjithë, Johan të gjithë 36”. 

Remzije BILALLI

Shkup, 14 dhjetor - Maqedonia nuk mund të
krenohet sa i përket decentralizimit, mirëpo
duhet decentralizim i cili do të pasqyrojë
komunat financiarisht të qëndrueshme.
Krerët e komunave gjatë konferencës së dje-
shme kombëtare në Shkup, në të cilën mori
pjesë kryeministrit Zoran Zaev, pothuajse
të gjithë ministrat në Qeveri, ambasadorë
dhe përfaqësues të lartë të organizatave
ndërkombëtare dhe përfaqësues të BNJVL-
së, theksuan se duhet të shqyrtohen qën-
drimet aktuale të pushtetit lokal, kompe-
tencat që i kanë, si dhe mjetet që i marrim
për realizim dhe seriozisht t’i konfirmojmë
hapat e ardhshëm.Siç u tha, pushteti lokal
dhe qendror duken si palë kundërshtare,
por në thelb - qëllimi kryesor i tyre është i
njëjtë: sigurimi i kushteve më cilësore për
jetën e qytetarëve dhe shtet prosperues për
të cilën nevojitet bashkëpunim cilësor. 

“Angazhimet tonë janë të thjeshta - thel-
lim i decentralizmit. Jemi të gatshëm për

sfida të reja, por nevojitet edhe financim
adekuat dhe stabil për secilën kompetencë
aktuale të transferuar dhe ato të ardhshme.
Qytetarët duan rezultate”, tha kryetari i
BNJVL-së, Petre Shilegov.

Në ndërkohë, kryeministri Zoran Zaev
theksoi se kryetarët e komunave mund të
bashkëpunojnë me Qeverinë, sepse, siç po-
tencoi ai, është mik i tyre dhe partner si dhe
mbështetje e madhe për të gjitha komunat
të cilat kanë nevojë. Zaevi shtoi se për 18
muaj, Qeveria i ka kthyer komunat lartë në
agjendën e prioriteteve të saj. Për vitin 2019,
informoi ai, në buxhetin për zhvillim të ba-
rabartë rajonal, janë ndarë 100 për qind më
shumë mjete krahasuar me vitin 2017 dhe
për mbi 50 për qind në shumë krahasuar
me vitin 2018. Kryeministri paralajmëroi se
do të bëhen investime të reja gjatë vitit 2019.
“Rendësi të madhe do ti kushtohet edhe zo-
nave rurale dhe jo vetëm atyre urbane me
qëllim që të gjithë qytetarët e Maqedonisë
te kenë jetë më cilësore. Infrastrukturë,
rrugë, kopshte për fëmijë, shkolla fillore dhe

mesme do të jenë vetëm një pjesë e projek-
teve të planifikuara. Nga Banka Botërore ta-
shmë janë siguruar 70 milionë euro për
ndërtimin e rrugëve lokale dhe 50 milionë
euro për ujësjellësin dhe sistemin e kanali-
zimeve”, tha kryeministri.

Mes tjerash, ai apeloi tek kryetarët e ko-
munave që të bashkëpunojnë edhe me insti-
tucionet dhe organizatat ndërkombëtare
për ti ndihmuar në projektet dhe planet e
tyre, për përmirësimin e cilësisë së jetës, por
për këtë fillimisht duhet të tregojnë vullnet.
Për të arritur qëllimet e tyre, kryeministri
theksoi se gjatë muajit maj-prill mund të
bëhet edhe rebalancimi i buxhetit.

Të pranishmit theksuan se decentralizi-
mi vitet e fundit nuk ka qenë vetëm i ngadal-
shëm, por edhe i harruar, i ngarkuar me
borxhe të mëdha të trashëguara dhe me një
numër të madh sfidash të pazgjidhura.

“Decentralizimi, përveç që do të për-
mirësoj kushtet dhe cilësinë e jetës, do të
ndikoj edhe në parandalimin dhe migrimin
jashtë vendit”, thanë të pranishmit. 

GRANT PREJ 60 MILIONË EURO PËR LINJËN HEKURUDHORE ME BULLGARINË

Pas 10 vitesh, me tren do të udhëtojmë deri në Sofje

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

NË KËRKIM TË STABILITET FINANCIAR TË KOMUNAVE

Me decentralizim të ndalohet ikja

Për vitin 2019, informoi Zaevi, në buxhetin për zhvillim të barabartë rajonal, janë ndarë
100 për qind më shumë mjete krahasuar me vitin 2017 dhe për mbi 50 për qind në shumë
krahasuar me vitin 2018

Koha



8 MARKETING
Koha, e shtunë, 15 dhjetor 2018 

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) nenit 22, 23, 24, 25, 26 dhe nenit 27 të Ligjit për 
marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 
25/2013; 170/2013; 187/2013; 113/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 129/2015, 27/2016, 120/2018),  Kryetari i Komunës së Manastirit publikon: 
 

SHAPLLJE PUBLIKE NUMËR 3/2018 
Për punësim të 5 (pesë) realizuesve për kohë të caktuar përmes lidhjes së marrëveshjes për punësim për kohë të caktuar të punës për shkak të kapacitetit përkohësisht të rritur të punës për 

periudhë prej një viti  
 
 
1. . Komuna e Manastirit ka nevojë për punësim të 5 (pesë) për 
kohë të caktuar të punës për shkak të kapacitetit përkohësisht të 
rritur të punës për periudhën prej një viti për pozitat e punës në 
vijim: 
1.1. Vendi i punës –       Këshilltar për punë normative – 
juridike, 
Sektori Punë normative juridike administrative dhe të 
përgjithshme, Departamenti për punë normative juridike 1 një 
realizues  
 
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 dhe  
• Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 
për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
 
Kushtet e posaçme   
Kualifikimet profesionale, edhe atë:  
-  niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1; (shkencat juridike) 
Përvoja e punës, edhe atë:  
- së paku 3 vjet përvojë pune në profesion;  
Kompetencat e përgjithshme të punës 
- 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 dhe 
-  menaxhim financiar.  
Kompetenca të posaçme të punës  
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,  
- njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)   
Orari i kohës së punës  
Ditët e punës e hënë - e premte 
Orët javore të punës 40 
Orari ditor i punës prej ora 08,-16,  
Rroga neto 25022,    denarë 

 
1.2. Vendi i punës –      Bashkëpunëtor mbështetje organizative 
dhe administrative të këshillit të komunës dhe organeve të punës  
Sektori Punë normative juridike administrative dhe të 
përgjithshme, Departamenti për punë normative juridike 1 një 
realizues 
 
 
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 dhe  
• Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 
për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme  
Kualifikimet profesionale, edhe atë:  
-  niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi, sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1; (shkencat juridike ose drejtori dhe administratë 
publike) 
Përvoja e punës,  
- së paku 1 vjet përvojë pune në profesion;  
Kompetencat e përgjithshme të punës 
- 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 dhe 
-  menaxhim financiar.  
Kompetenca të posaçme të punës  
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,  
- njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht).  
 
Orari i kohës së punës  
Ditët e punës e hënë - e premte 
Orët javore të punës 40 
Orari ditor i punës prej ora 08,-16 
Rroga neto 21239,    denarë 
 
1.3 Vendi i punës –     Këshilltar për dhënien e lejeve për 
ndërtim dhe akteve tjera administrative  
Sektori për realizimin e planeve urbanistike, planifikim 
urbanistik, mbrojtje të mjedisit jetësor, veprimtari komunale dhe 
rregullim të tokës ndërtimore  

Departamenti për realizim të planeve urbanistike 1 një realizues  
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 dhe  
• Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 
për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme  
 Kualifikimet profesionale, edhe atë:  
-  niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1; (Arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim, ose 
ndërtimtari dhe ekonomi të ujërave) 
Përvoja e punës:  
- së paku 3 vjet përvojë pune në profesion;  
Kompetencat e përgjithshme të punës 
- 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 dhe 
-  menaxhim financiar.  
Kompetenca të posaçme të punës  
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,  
- njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 
Orari i kohës së punës  
Ditët e punës e hënë - e premte 
Orët javore të punës 40 
Orari ditor i punës prej ora 08,-16 
Rroga neto 25022, denarë 
 
1.4  Vendi i punës –     Bashkëpunëtor infrastruktura elektronike 
në projektet për zhvillimin ekonomik, Sektori për zhvillim 
ekonomik, veprimtari publike dhe teknologji informatike, 
Departamenti për zhvillime ekonomik 1 realizues  
 
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 dhe  
• Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 
për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme  
Kualifikimet profesionale,   
-  niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi, sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1;  Elektroteknikë  
Përvoja e punës,  
- së paku 1 vjet përvojë pune në profesion;  
Kompetencat e përgjithshme të punës 
- 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 dhe 
-  menaxhim financiar.  
Kompetenca të posaçme të punës  
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,  
- njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht).  
 
Orari i kohës së punës  
Ditët e punës e hënë - e premte 
Orët javore të punës 40 
Orari ditor i punës prej ora 08,-16 
Rroga neto 21239, denarë 
 
1.5. Vendi i punës – Bashkëpunëtor i ri Revizor i brendshëm të 
trajnimit Departamenti për revizion të sistemeve për kontroll të 
brendshme dhe revizion të harmonizimeve (rregullsive) Sektori 
për revizion të brendshëm 1 një realizues  
 
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 dhe  
• Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 
për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
Kushtet e posaçme  
Kualifikimet profesionale   

-  niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi, sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1; (shkencat juridike ose ekonomike) 
Përvoja e punës  
- me ose pa përvojë pune në profesion;  
Kompetencat e përgjithshme të punës 
- 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 dhe 
-  menaxhim financiar.  
Kompetenca të posaçme të punës  
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,  
- njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 
Orari i kohës së punës  
Ditët e punës e hënë - e premte 
Orët javore të punës 40 
Orari ditor i punës prej ora 08,-16 
Rroga neto 19724, denarë 
 
2. Fletëparaqitja për punësim me dëshmitë e domosdoshme 
për përmbushjen e kushteve parashtrohet në afat prej 3 ditëve 
të punës nga dita e publikimit të shpalljes publike në shtypin 
ditor duke mos llogaritur ditën e publikimit.  
Fletëparaqitja për punësim me dëshmitë e domosdoshme për 
përmbushje të kushteve parashtrohet në formë të letrës në 
adresën – Komuna e Manastirit, 
Bulevardi “1 Maj” nr. 61, Manastir.  
Personi për kontakt – Kire Gjorgievski, telefoni 070-303-725; 
Fletëparaqitja për punësim mund të merret në sportelin e 
Komunës së Manastirit ose të merret në ueb faqen e Komunës së 
Manastirit: www.bitola.gov.mk 
 
Kandidatët së bashku me Fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë 
dokumentacionin e nevojshëm në vijim 
- Certifikatë të shtetësisë së RM (origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter). 
- Diplomë për arsim të mbaruar (origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter). 
- Certifikatë të historianit për punësim nga Qendra për punësim 
ose Pasqyrë nga Fondi për SIPM si dëshmi për përvojën e punës 
(origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) vetëm për vendet e punës 
me numër rendor 1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.4. 
- dokument për njohje aktive të programeve kompjuterike për 
punë në zyrë, (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter). 
- dokument për njohje të një prej tri gjuhëve më shpesh të 
përdorura të Bashkimit Evropian (angleze, frënge, gjermane) 
(origjinal ose kopje të vërtetuar në noter). 
  
- Certifikatë të mjekut si dëshmi të ketë aftësi të përgjithshme 
shëndetësore për vendin e punës për të cilin paraqitet – në barrë të 
Komunës do të nxirret për kandidatin e zgjedhur. 
- Dokumenti – certifikatë se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor 
nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës Komuna e Manastirit përmes detyrës 
zyrtare do ta sigurojë. 
 
3. Procedura e përzgjedhjes do të realizohet në fazat në vijim: 
kontrollimi i tërësisë së fletëparaqitjes dhe dëshmive, kontrollimi 
i besueshmërisë së dëshmive dhe intervistë; 
Kryetari i komunës përmes vendimit formon Komision për 
përzgjedhje, i cili në afat prej tri ditëve pas kalimit të afatit për 
paraqitje në shpallje bën kontrollimin nëse kandidatët i kanë 
parashtruar dëshmitë e nevojshme për përmbushje të kushteve 
nga shpallja.  
Pastaj komisioni për përzgjedhje bën kontrollimin e 
besueshmërisë së dëshmive. 
Pas kontrollimit të besueshmërisë së dëshmive, caktohet dhe 
kryhet intervistë. 
 
Pas procedurës së realizuar të përzgjedhjes, për vendin e punës nga 
shpallja publike bëhet rang-listë e kandidatëve të cilët në mënyrë 
të suksesshme kanë kaluar të gjitha fazat e përzgjedhjes. 
 
Komisioni për përzgjedhje rang-listën e kandidatëve ia parashtron 
Kryetarit të komunës, i cili bën zgjedhjen në afatin e caktuar sipas 
nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune. 
Me kandidatin e përzgjedhur do të lidhet marrëveshje për 
punësim për kohë të caktuar. 
 
Fletëparaqitjet e parashtruara pas afatit dhe të pakompletuara 
nuk do të shqyrtohen. 

     KOMUNA E 
MANASTIRIT 

    Kryetari i Komunë 
M-r Natasha Petrovska 

 
Përpiloi: Kire Gjorgievski 
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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 – 327/2018 
     për punësimin e  5  nëpunësve publik nga grupi I, nëngrupi II në „Ndërmarrje publike e Veprimtarive Komunale  „Komunalec" - Strumicë“ për vendet e punës në vijim:  

 
1. KDR0102V04001 Bashkëpunëtor i 
ri për përfaqësim, Njësia për punë 
juridike, 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  
 
 
 

    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 07:00 - 15:00 

Rroga neto: 14.838,00 denarë 

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

 
2. KDR0102G04006 Referent i ri - 
punëtor administrativ, Njësia për 
menaxhimin dhe mirëmbajtjen e 
varrezave, Sektori për higjienë komunale 
dhe menaxhimin dhe mirëmbajtjen e 
varrezave 

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, ekonomi  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:00 - 15:00 

Rroga neto: 12.468,00 denarë 

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

 
3. KDR0102G04036 Referent i ri - 
Referent për kontraktim, Njësia për AOP, 
Sektori për punë 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, gjimnaz, ekonomi  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:00 - 15:00 

Rroga neto: 12.468,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në 
institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Maqedonas(e) 1. 

 
4. KDR0102G03052 Referent i 
shërbimit të pagesës së faturës, Njësia 
për inkasator të personave fizikë, Sektori 
për pagesë të huazimeve nga personat 
fizikë 

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, ekonomi  

-   së paku 1 (një) vit 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 07:00 - 15:00 

Rroga neto: 12.907,00 denarë 

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

 
5. KDR0102G04058 Referent i ri për 
pagesa - inkasator, Njësia për pagesa, 
Sektori për punë 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, gjimnaz , ekonomi  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:00 - 15:00 

Rroga neto: 12.468,00 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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Ë
shtë çështje vërtet delikate
si t’i trajtosh forcat me
platformë kombëtare, por
që u gjetën në anë të ga-

buar. A mund të lejohet në atë rast
glorifikimi i një force politike kola-
boracioniste? Sa mund të ketë të
drejtë, bie fjala historiani i njohur
Muhamet Pirraku, t’i japë kosës
aq gjerë, sa një komandant të Bal-
lit(këtu në Maqedoni më shumë i
kanë quajtur forca vullnetare) siç
është Xhemë Hasa, sa ta shpallë
heroin më të madh kombëtar,
ndonëse ai, me të gjitha kriteret,
mund të ishte vetëm një koman-
dant lokal i shqiptarëve të Maqe-
donisë, ngjashëm ndoshta, ose në
nivel më të ulët se Xhafer Deva në
Kosovë?! Me se e meritoi atë epitet
nga një historian serioz, me se u
ekzaltua aq shumë ai? Si mund t’i
jepet një epitet nga historiani i cili
nuk e ka shkrimin e parë dhe nuk
e ka figurën e parë historike për të
cilin shkruan dhe ta ketë vënë para
të gjithëve, para Ismail Qemalit,
Ahmet Zogut, Enver e Fadil
Hoxhës, Rexhep Mitrovicës(po i
fus në një thes, sa për kraha-
sim)gjersa e quan “më të madhin”.
A e meriton këtë piedestal me fak-
tin që luftoi për Shqipëri, me fak-
tin se luftoi “kundër shkijeve” që
na kishin robëruar më parë, apo
pse luftoi kundër partizanëve sl-
lavë, që në vetëdijen e shqiptarit të
këtyre trojeve ishin personifikim i
pushtetit të vjetër me lëvizjen e
re, apo pse fituesit e luftës, pra
pikërisht ata partizanë dhe push-
teti komunist, do t’i tradhtojë sh-
qiptarët më vonë?  Ose, sa pak
mendojnë disa autorë ose edhe
lexues, që të botojnë ndonjë foto
të ballistëve me gjermanët, çka

mendojnë me këtë, se u bëjnë
nder, apo se ai fakt s’ka qenë gjë?

A MUND TË KETË 
LËVIZJE “TË PASTRA”?

Mirëpo, do të kthehem te thel-
bi i temës: a mund të ketë të vërte-
ta absolute, a mund të ketë ndarje
rolesh si nëpër filma të heronjve të
mirë dhe të këqij? Gjithsesi në vija
të trasha në historiografinë e një
vendi ose populli edhe mund të
ketë, por në asnjë moment nuk
mund të fshihen nuancat që
ndonjëherë nuk janë të parëndësi-
shme. Pa shkuar gjer te Skënder-
beu, do të marrim disa shembuj
që nga lëvizja për pavarësi e këtej,
me pikëpyetjet që edhe vetë hi-
storianët i kanë hedhur në studi-
met e tyre.

Një nga ngjarjet madhore që i
paraprinë krijimit të shtetit shqip-
tar, janë kryengritjet në Kosovë e
Maqedoni, e ndër to është edhe
çlirimi i Shkupit në vitin 1912, ku
historianët përmendin dhjetëra
mijë kryengritës që kanë hyrë në
këtë qytet, i cili duhej të ishe krye-
qytet i Shqipërisë. Njolla e paz-
bardhur, ose për të cilën nuk duan
të flasin historianët tanë është si
ndodhi që pasi u çlirua, për disa
ditë, në Shkup të mos vendosej
ndonjë pushtet dhe të braktiset e
pastaj të hyjnë në të forcat serbe?!
Në një tubim shkencor historianë-
sh mbajtur në Shkup, para disa vi-
tesh, disa pjesëmarrës si me rezi-
gnim do të përmendnin “shitjen”
për para të thata? Vërtet? Nga
kush atëherë, nga Bajram Curri,
Idriz Seferi, Isa Boletini?! Sepse,
nëse dikush mund të shitet dhe të
ketë efekt, mund të jenë vetëm
kryesorët, apo jo? Një temë e ha-

pur e paradokseve. Në vitin 2012,
në 100-vjetorin e krijimit të shte-
tit shqiptar, duke qenë në push-
tet Sali Berisha, siç do të ketë vë-
rejtur ndonjë sy analisti, në
aktivitetet e përvjetorit, më
shumë rëndësi i kishte kushtuar
figurës së Ahmet Zogut, se sa
Ismail Qemalit! Do të thotë diku-
sh, Ismail Qemali vetëm bëri një
akt simbolik, të krijimit të shtetit,
kurse Ahmet Zogur krijoi institu-
cionet e një shteti të mirëfil-
ltë...Çështje debati, natyrisht, nga
peshon kandari, por Ahmet Zogu
është një nga figurat vërtet kon-
troverse, jo vetëm pse si figurë ne-
gative e trajtoi regjimi i Enver
Hoxhës(në ideologjinë komuni-
stë, natyrisht s’kishte vend për
trajtim pozitiv të monarkive dhe
monarkëve, sepse edhe vetë Re-
volucioni i Tetorit ndodhi duke
përmbysur monarkinë ruse), por a
ka vend  për ta ngritur në qiell?
Këto vite jo pak është shkruar për
ato kontroversa, siç janë miqësia
me Pashiqin(është shtruar çështja
se a mund të jetë një figurë pozi-
tive përderisa ka ardhur në push-
tet me ndihmën e serbëve duke
përmbysur një qeveri shqipta-
re(atë të Nolit, të cilën e kishin
trajtuar si pozitive në kohën e ko-
munizmit, edhe pse Zekirija Cana,
Revolucionin e tij Demokratik e
kishte quajtur një ngjarje të ga-
buar dhe të parëndësishme). Jo
pak është shkruar edhe për
“shitjen e Manastirit të Shën Nau-
mit ose ndonjë koncesion tjetër
ndaj serbëve, dhe pastaj janë gje-
tur argumente për të dëshmuar
se ai s’ka pasur mundësi tjetra ma-
novruese, porse dhe se shumë sh-
pejtë ua ka kthyer shpinën serbë-

ve në llogari të italianëve...Pa
përgjigje ose me sqarime relativizue-
se është shkruar për shumë atentate
të kohës së Zogut ndaj shumë figura-
ve(Bajram Currit, Luigj Gurakuqit...),
duke gjetur sqarim në kontekstin hi-
storik, në moskonsolidimin e shoqë-
risë shqiptare në një shtet në krijim e
sipër, mungesa e kulturës politike etj.
Por, Zogu, nuk e mbrojti shtetin kur
qe në rrezik nga okupimi, iku në ekzil,
duke lënë një ushtri, e cila, siç shk-
ruan Regjinald Hiberti në kujtimet e
tij, deri në momentet e fundit të
luftës u bënë përpjekje për ta futur në
luftë forcën e Legalitetit të udhëhequr
nga Abaz Kupit, por pa sukses, me çka
ua la terrenin partizanëve që pas
luftës ta merrnin gjithë pushtetin.

ÇLIRIMTARËT DHE LUFTËTARËT 
E QORFISHEKË

Paradoksi i radhës, kuptohet, do
të jenë vetë çlirimtarët, partizanët,
gjegjësisht lëvizja e udhëhequr nga
Partia Komuniste e Shqipërisë. Nuk
ka vend për dyshim që ata luftuan
kundër okupatorit, ndonëse ka histo-
rianë që thonë se të pakta janë për-
plasjet e vërteta të tyre me italianët
dhe gjermanët! Vënë në dukje madje
dhe luftën civile në dy vitet e fundit.
Edhe Ismail Kadare, i cituar sipas Pa-
skal Milos, nuk lë vend për dyshime
kur thotë: “Ndonëse ndihmesa e Sh-
qipërisë në përplasjen botërore ka
qënë modeste, pjesëmarrja ka qenë
në nderin e saj. Kjo është e vërteta që
jep historia. Një tjetër kundërhistori,
ajo që e lidh këtë lëvizje çliruese dhe
këta dëshmorë me një rend sundues
dyzetvjeçar, s’është veçse një përçud-
nim”. Vetë P.Milo do të shtojë se Lufta
Nacionalçlirimtare forcoi pozitën
ndërkombëtare të Shqipërisë. Ajo e
reshtoi Shqipërinë e popullin shqip-

Çdo fakt historik
është objekt
interpretimi, por
disa prej tyre nuk
mund t’i
ndryshojnë të
vërtetat në emër të
rishikimit të
historisë...

Kur e bardha s’është krejt e bardhë, 
kur e zeza s’është krejt e zezë! Nga
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N
ë Francën e largët, mu në Parisin e saj
dhe qytetet e tjera zhvillohen protesta
të forta nga të ashtuquajturit “Jelekët
e Verdhë” kundër rritjes së çmimit të

karburanteve. Pa marrë parasysh nëse jam
dakord me protestuesit apo përkrah Makronin
dhe Pallatin Elizè, unë kam qenë dhe jam
gjithnjë përkrahës i madh i protestave si një nga
shenjat më të qarta të lirisë dhe guximit popul-
lor.

Kështu protestohet në Francën e pasur, në
Francën e parfumeve, të kulinarisë, të muzeve
dhe të historisë qindra vjeçare monarkike! Nëse
një francez do jetonte një ditë në Maqedoni do
mendonte se ose ne jemi popull i çmendur ose
të paktën vuajmë nga ndonjë sindromë sadi-
stë... Nga Franca e largët vijmë në Tiranën e afërt,
kryeqytetin më të famshëm shqiptar për mo-
mentin, protesta masive nga studentët dhe
nxënësit e shkollës për ulje të tarifës të arsimimit
të lartë publik është zhvillimi i fundit që vjen
nga aty! Përsëri Protestë, kësaj here nga një vend
shumë i afërt gjeografikisht, aspak më i pasur se
ne këtu, shpirtërisht shumë i dashur për ne sh-
qiptarët në Maqedoni. Kurse këtu mësimi nëpër
shkolla ka vazhduar normalisht, këtu që jo
vetëm studentët dhe pedagogët kanë arsye për
të dalë në protestë, por edhe rojet dhe sanitarët
duhen të dalin në rrugë! Në këtë Maqedoni ku
në ndërkohë që politika fokusohet në pseu-
dogjykime, në shkolla ka kohë që konsumohet
duhani, marihuana dhe ndonjëherë madje dhe
heroina apo LSD-ja. Si prind dhe veçanërisht si
mjek alarmohem kur mendoj që mushkëri të
njoma, ende të paformuara, dhe organi i trurit të
fëmijëve tanë vritet përditë ose të paktën është
nën kërcënimin e këtyre faktorëve vdekjeprurës!

Çfarë ka bërë shteti për këtë?! Asgjë!
Shkoni dhe bisedoni rëndomtë me një

nxënës të klasës së 7 apo të 8 dhe do dëgjoni se
pothuajse gjysma e djemve janë konsumator
të duhanit dhe megjithëse më rrallë, ka dhe vaj-
za! Në shkollat e mesme është më e agravuar si-
tuata, pasi aty marihuana duket se është bërë
trendi më i ri në disa qytete! Këto informacione
i kam si mjek dhe kjo është vetëm një nga arsyet
e panikut që më kaplon, dhe kur më ze paniku
mua që jam mësuar të menaxhoj raste adole-
shentësh që kanë ardhur në urgjencë në kufijtë
e jetës, domethënë që bindshëm situata është

realisht për t’u frikësuar! Këto janë arsye të mjaf-
tueshme që të na nxjerrin në Protestë e të
kërkojmë një sistem të përgjegjshëm edukativo-
arsimor për fëmijët tanë!

Çfarë ka bërë Ministria e Arsimit për nxënë-
sit dhe studentët?! Më besoni se nëse sistemi
arsimor është venduar në pikëpyetje duke fil-
luar që nga tekstet shpesh herë qesharake dhe
anormale, sistemi edukativ nuk ekziston! Ar-
simtarët, pedagogët dhe profesorët janë në ku-
fij të durimit se i tallin me ligje dhe amenda-
mente, sisteme të reja e të turbullta mësimore
që i kanë konfonduar e vënë në pozitë të vështirë
profesionale, vendime të padrejta politike për
punësim apo ç’punësime që po bëjnë të brakti-
sin shtetin me mundësinë e parë... dhe shumë
arsye të tjera janë lista që duhet t’i nxjerrë peda-
gogët, profesorët dhe arsimtarët në rrugë për
të protestuar! Çfarë i mban në auditoret e ftoh-
ta dhe të zymta të institucioneve?!

Ky shkrim do mund të bëhej një libër me
disa kapituj duke rreshtuar arsyet pse duhet të
dalin në protestë jo vetëm prindërit, studentët,
nxënësit, profesorët po edhe mjekët, policët, pu-
nonjësit e administratës, rojet, pronarët e bizne-
seve që shantazhohen fare hapur nga njerëz të
caktuar, pensionistët që s’kanë para as për bar-
na, e mbi të gjitha të papunësuarit! Maqedonia
është vendi ku ka mbetur vetëm protesta për të
shpëtuar popullin ose ndryshe do bëhet tokë
boshe, e braktisur nga njerëzit!

(Autori është kolumnist i rregullt 
i gazetës KOHA)

SENSI I
PROTESTËS Nga

Dr.Arben TARAVARI

Arsimtarët, pedagogët dhe
profesorët janë në kufij të durimit
se i tallin me ligje dhe
amendamente, sisteme të reja e të
turbullta mësimore që i kanë
konfonduar e vënë në pozitë të
vështirë profesionale, vendime të
padrejta politike për punësim apo
ç’punësime që po bëjnë të braktisin
shtetin me mundësinë e parë...

tar në anën e duhur të historisë,
krahas Kombeve të Bashkuara fitim-
tare të Luftës kundër fashizmit. Pa
atë, Shqipëria në fund të Luftës së
Dytë Botërore rrezikohej për t’u cop-
tuar. 

Pra, nga të gjitha forcat që ekzi-
stonin gjatë okupimit, flamurin e çli-
rimtarëve e bartën partizanët . Por,
dobësia historike e tyre qëndron në
interpretimet gjithnjë e më të zësh-
me se lufta e tyre ishte ideologjike, se
ishin nën ndikimin e komunistëve ju-
gosllavë, se nën ndikimin e tyre i kanë
flijuar interesat kombëtare. Madje
dhe prishja e Marrëveshjes së Mukjes
me forcat tjera, është bërë nën direk-
tivën e misionarëve jugosl-
lavë(Milladin Popoviqit, Dushan Mu-
goshës...). Kur jemi te çështja e këtij
bashkëpunimi, duhet thënë një të
vërtetë tjetër që pothuajse askush
nuk e thotë, e kjo se Partia Komuniste
e Shqipërisë ka vepruar edhe nën om-
brellën e Kominternës, ku ka pasur
një hierarki  pothuajse ushtarake,
dhe për shkak se Partia Komuniste e
Shqipërisë është krijuar vonë, ka qenë
e natyrshme të mbështetet nga
ndonjë parti më me përvojë. Partia
Komuniste e Jugosllavisë ishte krijuar
dy dekada më herët se ajo e Shqipë-
risë. Mirëpo, ku gabojnë apologjetët
e Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe
Enverit? Ka dhe sot të tillë autorë ose
ithtarë, të cilët relativizonë dikta-
turën komuniste, relativiojnë
përndjekjet dhe likuidimet e pa-
sluftës, dështimet në politikat zhvilli-
more por dhe mbylljen e Shqipërisë.
Harrojnë se nuk ka regjim komunist
në botë që nuk ka qenë diktaturë dhe
këtu nuk bën përjashtim as regjimi i
Enver Hoxhës, që aq shumë e kanë
adhuruar shumë shqiptarë jashtë Sh-
qipërisë. Pastaj, nuk është vetëm kjo,
kur dolën në shesh disa të vërteta të
heshtura, u zbulua edhe roli i parti-
zanëve të Enver Hoxhës në masakrën
e Tivarit: Kur ata që kishin shpëtuar
nga Masakra u ishin dorëzuar parti-
zanëve të Enverit, këta ua kishin
kthyer përsëri njësive partizane ser-
bo-malazeze që e kishin kryer ma-
sakrën!(Përgjegjës kryesor sipas Uran
Butkës ka qenë Ramiz Alia)

Për forcat nacionaliste, shkrova në
vazhdimin e kaluar. Paradoksi i
platformës së tyre kombëtare ka
qenë që në vlugun e luftës, më pak
kanë bërë përpjekje se si të bëjnë re-
zistencë nda okupatorit(ato këtë nuk
kanë mundur, se disa prej tyre direkt
kanë bashkëpunuar), por se si t’i luf-
tojnë komunistët! Në këtë përpjekje
kanë dështuar ngase shumëçka për
komunizmin nuk është ditur(ku ka
ditur një shqiptar se çka ndodh në
Bashkimin Sovjetik!), atë e ka joshur
ideja e barazisë, mirëqenies që e kanë
pasur gojën plot komunistët në të
gjitha vendet. Por, nga ana tjetër, një-
soj mund të vlejë edhe për motivin e
bashkëpunimit me okupatorin, duke
pasur analogjinë e Luftës së Parë
Botërore, ku ka pasur dy blloqe impe-
rialiste që kanë luftuar për ndarjen e
sferave të interesit nëpër botë. Ba-
shkëpunimi me gjermanët dhe ita-

lianët ndoshta u është dukur si një
mundësi që ato të dalin në plan të
parë që një ditë t’i realizojnë objekti-
vat e tyre politike, por dhe kombëta-
re. Edhe ata mund të mos kenë ditur
se çka ndodh në Aushvic, Dahau, Tre-
blinka, se midis një Hitleri ose Stalini,
nuk kanë mundur ta dinë kush është
e keqja më e madhe për njerëzimin
dhe shtetin e tyre. 

FQINJËT TANË ME 
PARADOKSET E TYRE

Disa analogji mund të bëhen
edhe me rishikimet e historisë që i
bëjnë fqinjët tanë. Kroatët nuk e bënë
hapin për ta rehabilituar lëvizjen
ustashe për shkak të krimeve të
shumta që kishte bërë(Jasenovaci),
porse Tugjmani ishte shumë afër për
ta bërë një gjë të tillë, ose të paktën ta
zbehte rolin e partizanëve të Titos.
Serbët pothuajse i kanë rehabilituar
çetnikët e tyre, të cilët, si ushtri e kraj-
lit, në situata të caktuara ishin për-
plasur me okupatorët, por dhe në ra-
ste të caktuara kishin bashkëpunuar
me ta kundër partizanëve të Titos.
Por dhe në anën tjetër, janë nxjerrë
në pah edhe pushkatimet masive që
kanë bërë partizanët ndaj “forcave
reaksionare” në fund të luftës pa kurr-
farë gjykimi, e në këtë kontekst,  e
kanë pësuar edhe mijëra shqiptarë.
Në Serbi u quajtën marri disa
përpjekje sporadike që të rehabili-
tohet qeveria kuislinge e Millan Nedi-
qit. Maqedonasit janë në pozitë edhe
më delikate, duke bërë përpjekje që
një forcë politike siç është VMRO-ja
historike, të vihet para komunistëve.
Por, paradoksi qëndron aty se kjo
forcë ka pasur shumë zigzage
kundërthënëse, herë me platformë
maqedonase, herë me platformë bul-
lgare, e herë si forcë terroriste(disa
historianë e trajtojnë kryesisht si të
tillë). Por, edhe pse forca politike ak-
tuale që mban emrin e VMRO-së hi-
storike, atë e vë si forcë të parë për çli-
rim kombëtar dhe shtet maqedonas,
roli i tyre i mirëfilltë në krijimin e Ma-
qedonisë nuk duket askund, sepse, ky
është fakt që s’mund ta kontestojë
askush: në Luftën e Dytë Botërore nuk
ishte askund ta çojë popullin kundër
okupatorit, e me këtë, as të ndikojë në
krijimin e shtetit të Maqedonisë. Pa-
radoksi qëndron në faktin se shtetin
e krijuan komunistët. Gjithçka tjetër
që tregojnë disa, janë përralla. (Si kli-
she është krijuar kjo bindje: se
VMRO-ja si forca “më patriotike”,
gjithnjë ka qenë nën ombrellën e
Sofjes(madje edhe kur u rishfaq në
pluralizëm), ndërkaq  komunistët
maqedonas, ngjashëm si komunistët
shqiptarë, gjithçka bënë me ndihmën
e komunistëve serbë).

Të përfundoj: Çdo fakt historik
është objekt interpretimi, por disa
prej tyre nuk mund t’i ndryshojnë të
vërtetat në emër të rishikimit të histo-
risë, por vetëm mund t’i vendosin
ngjarjet  ose figurat historike në kon-
tekst të kohës. (Fund)

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)
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Rama uron Thaçin,
SHBA dhe BE-në

Kryeministri Rama priti edhe mirati-
min e propozim-ligjit të dytë në rendin e
ditës, atë që kishte drejtpërdrejt lidhje
me transformimin e FSK-së në ushtri e
Kosovës, pas miratimit të transformimit
të Ministrisë për FSK-në në Ministri e

Mbrojtjes së Ko-
sovës, për të për-

shëndetur voti-
min e zhvilluar
këtë të premte
historike në

Kuvendin e Ko-
sovës. Kryeministri

u tregua tejet i rezer-
vuar në fjalë, por shumë domethënës
me foton që shoqëronte statusin e tij.
Rama zgjodhi pikërisht foton e presiden-
tit të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili doli
me uniformë ushtarake një ditë më parë
teksa vizitonte kazermën “Adem Jashari”,
duke i shtuar fjalën urime tri herë, shoqë-
ruar me flamujt e Kosovës, Shteteve të
Bashkuara dhe Bashkimit Europian.

Ushtria e Kosovës
vendim historik

Presidenti Ilir Meta zgjodhi rrjetin
social Facebook për të uruar politikën e
Kosovës që bëri të mundur formimin e
ushtrisë së saj. Edhe presidenti, ashtu
sikurse kryeopozitari Basha, përshënde-
ri ende pa u miratuar në tërësi të trija
projektligjet për transformimin e FSK-së

në Forcë të Armato-
sur. “Vendimi hi-

storik i krijimit
të Forcave të Ar-
matosura të

Republikës së
Kosovës dësh-

mon qartë që Koso-
va është e aftë të marrë përgjegjësi të reja
në ndërtimin e institucioneve demokra-
tike dhe për të kontribuar vendosmëri-
sht për paqen, stabilitetin e rajonit dhe
fqinjësinë e mirë. Fryma euroatlantike
qëndron në themel të këtij ndryshimi hi-
storik”, shkruan Meta në Facebook.

Ngjarja e dytë
historike pas
Pavarësisë

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim
Basha nxitoi të uronte Kosovën për for-
mimin e ushtrisë, ende pa u miratuar në
tërësi të trija projektligjet për transformi-

min e FSK-së në Forcë të
Armatosur. “Urime

Kosovë për Ush-
trinë!”, niste
mesazhi i tij në
rrjetin social

Twitter. “Pas Pa-
varësisë, ngjarja e

dytë e përmasave
kombëtare dhe historike. Me ushtrinë e
saj, Kosova do të jetë më e sigurt, rajoni
më në paqe, kombi shqiptar i integruar
dhe më i fortë. Nderim të rënëve për liri,
mirënjohje miqve të mëdhenj që na
mbështetën!”, shkruan Basha.

Prishtinë, 14 dhjetor - Deputetët e Kuvendit
të Kosovës kanë miratuar dje pakon e ligje-
ve me të cilat ndryshohet roli i Forcës së
Sigurisë së Kosovës në Forcë Ushtarake,
duke nisur kështu procesin e transformimit
në Ushtri. Si rrallëherë në këtë legjislaturë,
Kuvendi ka mbajtur një seancë që ka
prodhuar vendimmarrje. Deputetët votuan
Projektligjin për Ministrinë e Mbrojtjes;
Projektligjin për Forcën e Sigurisë së Ko-
sovës, si dhe Projektligji për shërbim në
Forcën e Sigurisë së Kosovës. Gjatë shqyrti-
mit mes dy leximeve janë rekomanduar
edhe mbi 40 amendamente, me përk-
rahjen e Komisioneve funksionale, të cilat
janë votuar nga 107 deputetët e pranishëm
në seancë. Neni i ligjit të sapo aprovuar që
përmban kompetencat dhe detyrat e FSK-
së, ka gjithsej tre paragrafë.

“Forca e Sigurisë së Kosovës mbron so-
vranitetin dhe integritetin territorial, qy-
tetarët, pronën dhe interesat e Republikës
së Kosovës”, thuhet në nenin e ndryshuar,
sipas rekomandimit të Komisionit për
mbikëqyrjen e FSK-së. Në ligjin e sponsori-
zuar nga Qeveria thuhej vetëm “integrite-
tin...”. “Forca e Sigurisë së Kosovës është
forcë ushtarake multietnike, profesionale,
e armatosur dhe e autorizuar për të
shërbyer në vend dhe jashtë vendit, në paj-
tim me mandatin e dhënë kushtetues dhe
ligjor”, thuhet në pikën 2 të këtij neni. Ve-
primet e përgjithshme që FSK-së i përshk-
ruhen janë: Mbrojtja e integritetit territo-
rial të Kosovës; Mbrojtja e qytetarëve dhe

komuniteteve të Kosovës; Mbështetja ush-
tarake e autoriteteve civile, dhe; Pjesë-
marrja në operacionet ndërkombëtare.

Ndryshe, pas disa tentimeve të dësh-
tuara për të formuar ushtrinë, së fundmi,
Qeveria e Kosovës kishte transformimin e
FSK-së në ushtri. Kjo nismë erdhi pas krye-
ministri Ramush Haradinaj tha se ka marrë
përkrahjen nga Sekretari amerikan e
Mbrojtjes, James Mattis, që ushtria të for-
mohet sipas ligjit. Ndërsa Kosova, që po
bëhet me ushtri pas gati 11 vjetësh pavarë-
si, nuk e ka marrë përkrahjen nga të gjithë
aleatët e saj. Shumë shtete, përfshirë edhe
sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens
Stoltenberg, i kanë kërkuar Kosovës që të
mos ngutet dhe të pres që ushtrinë ta for-
mojë me ndryshime kushtetuese.

NATO KUNDËR, SHBA-TË 
E PËRSHËNDESIN VOTIMIN

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens
Stoltenberg, ka reaguar edhe dje pas formi-
mit të Ushtrisë së Kosovës, duke shprehur

keqardhje që ky vendim u bë pavarësisht
shqetësimeve të NATO-s si dhe sipas tij,
vendimi i sotëm nuk duhet të rrisë tensio-
net në rajon. “Sot, institucionet në Kosovë
kanë njoftuar miratimin e tre ligjeve që ini-
ciojnë procesin e tranzicionit të Forcës së Si-
gurisë së Kosovës. Më vjen keq që ky ven-
dim është marrë pavarësisht shqetësimeve
të shprehura nga NATO. Ndërkohë që tran-
sformimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës
është në parim një çështje që Kosova të
vendosë, ne kemi bërë të qartë se ky ve-
prim është i gabuar”, ka thënë Stoltenberg.
Ai ka shtuar se pas këtij vendimi NATO
duhet ta rishqyrtojë mbështetjen për ush-
trinë e Kosovës. “NATO mbështet zhvilli-
min e Forcës së Sigurisë së Kosovës nën
mandatin e saj aktual. Me ndryshimin e
mandatit, Këshilli i Atlantikut të Veriut tani
duhet të rishqyrtojë nivelin e angazhimit të
NATO-s me Forcën e Sigurisë së Kosovës.
NATO mbetet e angazhuar përmes KFOR-
it për një mjedis të sigurt dhe të sigurt në
Kosovë dhe për stabilitetin në Ballkanin
më të gjerë Perëndimor”, ka thënë shefi i
NATO-s. Ai po ashtu ka bërë thirrje për
paqe dhe të vazhdohet dialogu mes Ko-
sovës dhe Serbisë.

Për dallim nga NATO, e cila ka në
përbërje të vet shumë shtete, Qeveria Ame-
rikane përmes ambasadorit të saj në Ko-
sovë, Philip Kosnett, ka thënë se votimi për
transformimin e Forcës së Sigurisë së Ko-
sovës është historik për Kosovën. Ambasa-
da e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në

NIS MARSHI I FSK-së

Kosova bëhet me ushtri
Forca e Sigurisë së Kosovës u themelua më 2009 në bazë të
Planit të Ahtisaarit, dokument që çoi drejt pavarësimit të
Kosovës. Kjo Forcë, është ngritur nën mbikëqyrjen e NATO-
s, por misioni dhe kapacitetet e saj, nuk përkuan me
ambicien e institucioneve, që Kosova ta ketë ushtrinë e saj.
Megjithatë dje, Parlamenti i Kosovës miratoi pakon e
ligjeve që ndryshon rolin e FSK-së në Forcë Ushtarake

SPECIALE

DITË E VËSHTIRË PËR SERBINË, THOTË BRNABIQ
Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabiq ka reaguar për votimin që
ndodhi në Kuvend të Kosovës për ushtrinë. “Sot nuk është dita kur
kontribuohet për stabilitetin e rajonit”, tha Brnabiq. “Sot është
një ditë e vështirë për mua dhe besoj se pa një rajon stabil as
Serbia nuk është stabile apo as edhe ndonjë shtet tjetër”, shtoi
ajo. “Është më mirë të flasim për bashkëpunim se sa të krijojmë
barriera”, tha ajo.
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Plak, u ba Ushtria!
Pas votimit në Kuvendin e Kosovës për shndërrimin e FSK-së

në Ushtri, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka pu-
blikuar një postim prekës në Facebook. I pari i ekzekutivit ka pu-
blikuar një foto me babin e tij tashmë të ndjerë, Hilmi Haradi-
najn. Fotografinë, Haradinaj, e ka shoqëruar me një përshkrim
emocional. “Plak, u ba Ushtria!”, ka shkruar Haradinaj.

Njihuni me pilotin e parë
të Kosovës, serbët i kanë
vrarë babain dhe vëllain 

Mësohet se Afrim Zabeli i cili vije nga një fshat që ka dhënë
shumë për lirinë e këtij vendi, nga fshati Rezallë i Komunës së
Skënderajit. Gjatë kohës së luftës pilotit Zabeli, forcat serbe ia
kanë vrarë babain dhe vëllain pikërisht në masakrën e Rezal-
lës. Afrim Zabeli, piloti i parë i Ushtrisë së Kosovës. Të gjithë ta-
nimë e kuptuam dhe u vëmë në dijeni me diplomimin e tij në
Akademinë Ushtarake të Turqisë, në të cilën është pjesë e
përkushtimit dhe angazhimit për ngritjen e vazhdueshme të
kapaciteteve ushtarake. Ndërkaq, nesër, Zabeli do t’i bashkohet
festës së madhe me rastin e shndërrimit të FSK-së në Ushtri.
Mirëpo, pak kush e din historinë e dhimbshme të pilotit Afrim
Zabeli. Mësohet se Afrim Zabeli i cili vije nga një fshat që ka
dhënë shumë për lirinë e këtij vendi, nga fshati Rezallë i Ko-
munës së Skënderajit. Gjatë kohës së luftës pilotit Zabeli, for-
cat serbe ia kanë vrarë babën dhe vëllain pikërisht në ma-
sakrën e Rezallës. Afrimi, është fëmiu i tretë në familje.

Prishtinë rikonfirmon mbështetjen
e SHBA-së për transformimin e
FSK-së në ushtri, menjëherë pas vo-
timit të tri projektligjeve për tran-
sformimin e FSK-së në ushtri. Në
një deklaratë drejtuar mediave
Ambasada i ka bërë thirrje Qeveri-
së së Kosovës për të vazhduar ba-
shkërenditjen e ngushtë me aleatët
dhe partnerët e NATO-s dhe për t'u
angazhuar në punën afruese në
terren me komunitetet pakica tani
dhe gjatë tërë procesit të gjatë
shumëvjeçar.

“Shtetet e Bashkuara të Ame-
rikës ripohojnë mbështetjen e tyre
për tranzicionin gradual të Forcës
së Sigurisë së Kosovës (FSK) në
forcë me mandat mbrojtës territo-
rial, siç është e drejta sovrane e Ko-
sovës. Votimi i sotshëm në Kuvend
është hapi i parë në zhvillimin e kë-
tij kapaciteti. Këto ligje nuk sjellin
asnjë ndryshim të menjëhershëm
në strukturën, misionin apo ope-
racionet e forcës, por ato përfaqë-
sojnë fillimin e punës praktike e të

vazhdueshme për ndërtimin e një
force transparente, shumetnike
dhe të ndërveprueshme me NATO-
n që iu shërben të gjitha komunite-
teve të Kosovës, në pajtim me pla-
nin dhjetëvjeçar për tranzicion të
Qeverisë së Kosovës”.

USHTRINË TA PËRKRAHIM ME
BUXHET, T’I RRISIM

KAPACITETET
Kreu i Vetëvendosjes, Albin Kur-

ti, pas votimit të tri projektligjeve
për shndërrimin e Forcës së Siguri-
së së Kosovës në Ushtri të vendit ka
thënë se kjo forcë duhet të përk-
rahet me buxhet në mënyrë që të
rriten kapacitetet e mbrojtjes së sh-
tetit të Kosovës. “Me këto tri ligje
në Republikën e Kosovës janë bërë
dy hapa të mëdhenj. Së pari Koso-
va ka themeluar Ministria e
Mbrojtjes dhe së dyti është avan-
cuar progresivisht Forca e Sigurisë
së Kosovës drejt Ushtrisë së Shtetit
drejt Forcave të Armatosura të Re-
publikës së Kosovës. Është e domo-

sdoshme që në ditët, javët në vazh-
dim këtë avancim formal e juridik
ta përcjellim edhe me përkushtim
buxhetor në mënyrë që ta ngritim
edhe kapacitetin vetëmbrojtës të
Forcës së Sigurisë, por njëkohësi-
sht edhe sasinë në mënyrë që të rri-
sim aftësinë për mbrojtjen e vendit
tonë”, ka deklaruar Kurti. “Nga 99
amendamente mbi 70 kanë qenë
të Lëvizjes Vetëvendosje. Fatkeqësi-
sht edhe 20 vjet pas përfundimit
të luftës ka nën udhëheqjen e saj
koniunktura të regjimit fashist e
antishqiptar. Mos të humbim kohë
me ta, ushtrinë duhet ta bëjmë
ashtu siç e kemi votuar”, ka thënë
Kurti.

Ndryshe, Forca e Sigurisë së Ko-
sovës u themelua më 2009 në bazë
të Planit të Ahtisaarit, dokument
që çoi drejt pavarësimit të Kosovës.
Kjo Forcë, është ngritur nën mbikë-
qyrjen e NATO-s, por misioni dhe
kapacitetet e saj, nuk përkuan me
ambicien e institucioneve, që Ko-
sova ta ketë ushtrinë e saj. Pas për-
fundimit të konfliktit të armatosur
të vitit 1999, në marrëveshje me
NATO-n, ishin formuar Trupat
Mbrojtëse të Kosovës, si forcë për
emergjenca. 

Kjo Trupë më pas ishte shndër-
ruar në Forcën e Sigurisë së Ko-
sovës. Ndërkaq hapi tjetër, pas sh-
palljes së pavarësisë së Kosovës,
ishte që kjo Forcë të transformohej
në Forcat e Armatosura të Kosovës.
Por, një hap i tillë nuk arriti të rea-
lizohet për shkak të pamundësisë
së ndryshimeve kushtetuese, të ci-
lat mund të bëhen vetëm me votën
e deputetëve të komuniteteve
pakicë në Kuvend, përkatësisht vo-
tat e deputetëve serbë.

SERBË: USHTRIA 
NUK VLEN PËR NE

Kryetari i Listës Serbe, Goran
Rakiç ka porositur Prishtinën e ba-
shkësinë ndërkombëtare dhe for-
cave të sapoformuara të sigurisë së
Kosovës se “nuk kanë çfarë kërkojnë
në veri”. Rakiç ka thënë në një kon-
ferencë për shtyp pas mbledhjes së
Parlamentit të Kosovës, se sipas
dokumenteve ndërkombëtare, e si-
domos sipas Rezolutës 1244, të vet-
met forca të armatosura të cilat
mund të gjenden në veri të Ko-
sovës, ku kryesisht jetojnë serbët,
janë ato të KFOR-it .

Sipas tij, është shkelur Rezoluta
1244 dhe “në mënyrën më të
vrazhdë është sulmuar paqja e si-
guria në këto hapësira”, njoftojnë
mediat serbe. Ai megjithatë i ka
ftuar serbët për qetësi dhe të mos
bijnë në provokime, sepse “qëllimi
ynë është ta ruajmë paqen në këto
hapësira. Por, ai ka porositur Prish-
tinën e bashkësinë ndërkombëtare
se forcat e armatosura të Kosovës
nuk është e mirëseardhur në veri.

“Për ne ato nuk vlejnë dhe nuk
kanë çfarë të kërkojnë tek ne, sido-
mos në veri të Kosovës”, ka thënë
Rakiç. Deputetët e Listës serbe dhe
asnjë deputet tjetër serb nuk kanë
marrë pjesë sot në mbledhjen e
Parlamentit të Kosovës, në të cilën
u votuan ligjet për formimin e Ush-
trisë së Kosovës.

HASHIM THAÇI
Ushtria e Kosovës është nderi, siguria dhe mirëqenia e
Republikës së Kosovës. Pas dy dekadash shumë të
mundimshme, më në fund po e përmbyllim procesin e
shtetndërtimit. Në Kuvendin e Kosovës, me shumicë
absolute, përtej dallimeve politike, si rrallëherë të
zgjedhurit e popullit miratuan pakon ligjore për
themelimin e Ushtrisë së Kosovës. Si shoqëri dhe shtet e
kemi dëshmuar se jemi të guximshëm, të përgjegjshëm
dhe dimë të qëndrojmë të bashkuar për t’i mbrojtur
interesat e popullit dhe shtetit tonë. Krijimi i Ushtrisë së
Kosovës dhe Ministrisë së Mbrojtjes është dhurata më e
mirë për festat e sivjetme të fundvitit.

AHMETI: USHTRIA, NJË THEMEL I PAQES

Sa shumë sakrificë, sa shumë ëndrra, sa shumë përpjekje, sa shumë
martirizim ndër shekuj për të ardh deri të këto ditë të lirisë,
pavarësisë, të ushtrisë, të barazisë dhe të perspektivës.  Ushtria e
Kosovës është edhe një themel i paqes dhe stabilitetit të gjithë rajonit
tonë me perspektivë euroatlantike dhe që nga sot, jo
vetëm Kosova, por e gjithë Evropa juglindore
përfiton edhe një aleat në betejën e ndërtimit të
kapaciteteve demokratike perëndimore në vendet
tona, të denja për integrim në NATO dhe
Bashkimin Evropian.  Demarkacioni i kufirit midis
Kosovës dhe Serbisë, njohja e ndërsjellë, hapja e
bisedimeve aderuese për në BE të Maqedonisë dhe Shqipërisë,
anëtarësimi jonë në NATO dhe zbatimi i Marrëveshjes së Prespës,
bashkë me sundimin e së drejtës në vendet tona, janë sfidat para nesh.
Të gjithë ne që ndajmë vlerat e njëjta dhe kemi synim identik për
barazi, drejtësi  dhe integrim euroatlantik të vendeve tona, duhet ta
ndihmojmë njëri-tjetrin duke ia zgjatur dorën fqiut gjatë këtij
rrugëtimi. 
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 
KOMUNA E KRIVA PALLANKËS 

 
Në lidhje me nenin  20-g të Ligjit për punonjësit në sektorin publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr . 27/2014,199/2014, 27/2016, 
35/2018 dhe 198/2018), neni 22 nga Ligji për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr 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, 134/2016, 120/2018), neni 2 nga Rregullorja e 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”), Komuna e Kriva Pallankës 
me numrin e vetëm amë 5992958 dhe numrin e vetëm tatimor 4015005104833, publikon 
 

SHPALLJE PUBLIKE PËR PUNËSIM TË 
PERSONIT NDIHMËS-TEKNIK NUMËR 2/2018 

 
Për punësim të 1 (një) personi ndihmës-teknik për kohë të pacaktuar në Komunën e Kriva Pallankës për vendin e punës në vijim: 
1. Vozitës II, niveli 02, shifra  04 03 02 001, në Departamentin për çështje juridike dhe të përgjithshme pranë Sektorit për çështje 

juridike dhe të përgjithshme, çështje financiare dhe zhvillimi ekonomik lokal në Komunën Kriva Pallanka - 1 (një) realizues 
Kushtet e përgjithshme të cilat duhet ti plotësojnë kandidatët janë: 

- 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 dhe  
- me vendim gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës  

Kushtet e veçanta 
Për niveli A02 - të ketë të mbaruar arsim të mesëm me 180/240 kredi të arritura sipas ECVET/MKSOO drejtimi makineri ose edukim fizik 
- prodhim të dhënë për patentë shoferi për kategorinë B , C ose D 
-1 vit përvojë pune në profesion 
Orari i punës 
-   Ditë të punës: e hëne - e premte 
-   Orë punuese në javë: 40 
-   Orari i punës nga ora 08:00 deri 16:00  
Shuma neto e rrogës për vendin e punës me numrin rendor 1 është 14.289,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor të Komunës së Kriva Pallankës për vitin 2018 nr. 04-312/14 nga data 27.11.2018, punësimet janë të 

parapara për maqedon/e 1.  
Afati për paraqitje të kandidatëve në shpalljen publike është 5 ditë, nga dita e publikimit të tij në gazetat ditore, duke mos e llogaritur ditën 

e publikimit. 
Kandidatët e interesuar duhet të parashtrojnë Fletëparaqitje, në bashkëngjitje me dokumentacionin e duhur, origjinal ose kopje të vërtetuar 

në noter: 
- Fletëparaqitje, biografi të shkurtë; 
- Dokument për shkallë të mbaruar të arsimit e cila kërkohet për vendin e punës (origjinal ose të notarizuar); 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- certifikatë nga historia e punësimeve nga Agjencia për punësim të Republikës së Maqedonisë, si dëshmi për përvojën e punës (origjinal 

ose të vërtetuar në noter); 
- vërtetim mjekësor si dëshmi që ka gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës për të cilin paraqitet (origjinal); 
- certifikatë që nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
Fletëparaqitjen, kandidatët mund ta marrin në formën elektronike në ueb faqen e Komunës Kriva Pallanka 

(http://www.krivapalanka.gov.mk) 
Përzgjedhja do të kryhet varësisht kandidatëve të paraqitur dhe nëse janë paraqitur deri në 200 kandidatë për një vend pune përzgjedhja bëhet në 

një afat prej 45 ditësh, nga 201 deri në 500 kandidatë për një vend pune përzgjedhja bëhet në afat prej 90 ditësh dhe mbi 500 kandidatë për një vend 
pune përzgjedhja bëhet në afat prej 120 ditësh, pas skadimit të afatit të paraqitjes.  

Formularin e plotësuar dhe të tërë dokumentacionin në të cilin dëshmohen se përmbushen kushtet e shpalljes publike kandidatët duhet që t’i 
dorëzojnë në arkivin e Komunës Kriva Pallanka, në adresën rr. Sveti Joakim Osogovski nr. 175 Kriva Pallanka  1330 Republika e Maqedonisë me 
shënimin “për shpalljen publike për punësimin e ndihmës –teknik nr. 02/2018 “. Telefoni për kontakt 031/375-035. 

Procedura për përzgjedhjen do të zbatohet në fazat vijuese :përzgjedhja administrative (kontrollimi i formularëve dhe dëshmive) dhe intervista; 
Gjatë dorëzimit të formularit personi vendos edhe numrin e vendet të punës për të cilin është paraqitur. 
Kandidatët janë të obliguar që të parashtrojnë të dhëna precize dhe të sakta.  
Përzgjedhja administrative dhe intervista e kandidatëve të paraqitur do të bëhet nga Komisioni i formuar për zbatimin e procedurës së punësimit 

nga ana e Kryetarit të Komunës së Kriva Pallankës.  
Kandidatët e paraqitur do të informohen për kohën dhe vendin ku do të zhvillohet intervista.  
Pas përfundimit të fazave nga ana e Komisionit do të përpilohet lista finale për çdo vend pune të ndryshëm nga shpallja publike, e cila dorëzohet 

deri te sekretari, i cili bën edhe përzgjedhjen në një afat prej 8 ditësh.  
Fletëparaqitja dhe dokumentacioni jo i plotë, jo i rregulluar dhe vonuar nuk do të bëhet lëndë për mbikëqyrje nga ana e Komisionit. 

 
Komuna e Kriva Pallankës  

Sekretar 
Ljubomir Mladenov 

Në bazë të nenit 20-g paragrafi 1 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/2014, 
199/2014, 27/2016, 35/2018 dhe 198/2018), neni 11 nga Ligji i zjarrfikësve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 67/2004, 81/2007, 
55/2013, 158/2014, 193/2015, 39/2016) neni 22 nga Ligji për marrëdhënie pune ("(„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), dhe neni 3 nga Rregullorja e kritereve për selektim të kandidatëve për punësim në TPPE Kriva Pallankë nr. 08-2758/1 nga data 
12.09.2018, Komuna e Kriva Pallankës me numrin e vetëm amë 5992958, numrin e vetëm tatimor 4015005104833, publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE nr. 03/2018 

për punësim për kohë të pacaktuar të një personi të autorizuar zyrtar në sferën e sigurimit në njësinë territoriale të zjarrfikësve Kriva 
Pallankë pranë Komunës së Kriva Pallankës 

 
Komuna e Kriva Pallankës publikon shpallje publike për punësim për 

kohë të pacaktuar të 1 (një) personi të autorizuar zyrtar në sferën e 
sigurimit në njësinë territoriale të zjarrfikësve Kriva Pallankë pranë 
Komunës së Kriva Pallankës për vendin e punës në vijim: 

1. Zjarrëvikës shpëtimtar - vozitës i automjetit special, 
niveli V03, shifra POZH 02 10 V03 000 në Njësinë territoriale të 
zjarrfikësve - Kriva Pallankë pranë Komunës Kriva Pallanka, 1 (një) 
realizues. 

Kushtet e përgjithshme: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- në mënyre aktive ta përdorë gjuhen maqedone, 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme të shëndosha për vendin e punës 

(kandidatët për punësim duhet të jenë të shëndetshëm dhe psiko-fizik të 
aftë, të vërtetuar nga një institucion shëndetësor i autorizuar në pajtim 
me Ligjin), 

- me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 
për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës 

Kushtet e veçanta: 
- kualifikime profesionale: niveli i IV i kualifikimeve sipas kornizës 

kualifikuese të Maqedonisë dhe 180 ose 240 kredi të fituara sipas 
ECVET ose MKSOO ose së paku arsim të lartë ose të mesëm; 

- përvojë pune: së paku 1 vit përvojë pune në profesion i 
evidentuar në Agjencinë për punësim të Republikës së Maqedonisë si 
stazh pune 

Kushte tjera të veçanta:  
- provim për patentë shoferi të dhënë nga kategoria "C" ose "D" 
- kualifikim i fituar për zjarrfikës (nëpunësi në njësinë territoriale të 

zjarrfikësve ka për obligim që brenda një viti nga dita e punësimit të 
fitojë certifikatë për kualifikimin e fituar për zjarrfikës, të dhënë nga një 
institucion i autorizuar nga Ministria e arsimit dhe shkencës, në të 
kundërtën do t`i ndërpritet punësimi).  

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin bazë: 
- mësim dhe zhvillim, 
- komunikim, 
- realizim i rezultateve, 
- punë me të tjerë/punë në grupe, 
- orientim ndaj palëve të interesuar  
 (kontrollimi i kompetencave të përgjithshme dhe të veçanta të punës 

do të realizohet gjatë fazës së intervistës) 
Detyrat e punës dhe obligimet: 
- të drejton me automjetin e TPPE, kujdeset për rregullsinë e 

automjetit  dhe realizon rregullim të automjetit kur është e nevojshme: 
- kryen kontrolle ditore, javore dhe mujore të automjetit për 

çka mban evidencë; 
- në mënyrë aktive merr pjesë në shuarjen e zjarreve dhe 

intervenimeve të tjera në të cilat është e përfshirë njësia, merr pjesë në 
shpëtimin e jetëve të qytetarëve, mbrojtje të pronave, paraqet ndihmë 
teknike gjatë aksidenteve dhe situatave të rrezikshme; 

- realizon autorizime në pajtim me ligjin për zjarrfikës; 
- punon në përsosje profesionale dhe përgatitje fizike; 
- jashtë orarit të punës, është i detyruar të paraqitet në vendin e 

punës gjatë mobilizimit të njësive në kohë sa më të shpejtë. 
Parashtrimi i dokumentacionit 
Kandidatët në bashkëngjitje me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë 

edhe dokumentacionin në vijim: 
- Biografi - CV dhe letër motivimi (të plotësuara në vet 

fletëparaqitjen); 
- certifikatë për shtetësi të Republikës së Maqedonisë (origjinal ose 

kopje e vërtetuar në noter); 
- vërtetim mjekësor si dëshmi për aftësi të përgjithshme të shëndosha 

për vendin e punës në të cilin paraqitet, të vërtetuar nga një institucion 
shëndetësor i autorizuar (origjinal); 

- dëshmi që nuk ka të shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e 
profesionit, veprimtarisë, detyrës; 

- Diplomë për arsim të mbaruar (origjinal ose kopje e vërtetuar në 
noter); 

- dëshmi për përvojën e punës; 
- certifikatë për kualifikimin të arritur për zjarrfikës (I punësuari në 

njësinë territoriale të zjarrfikësve ka për obligim që brenda një viti nga 
dita e punësimit të fitojë certifikatë për kualifikimin e fituar për 
zjarrfikës, të dhënë nga një institucion i autorizuar nga Ministria e 
arsimit dhe shkencës, në të kundërtën do t`i ndërpritet punësimi).   

- kopje nga leja e patentë shoferit (e vërtetuar në noter); 
- Fletëparaqitja për punësim duhet të përmbajë: 
- të dhëna për shpalljen, 
- të dhëna për kandidatin (emri dhe mbiemri, numri amë, data dhe 

vendi i lindjes, adresa dhe vendbanimi, adresa elektronike e kandidatit, 
kontakt telefoni, përfaqësia etnike), 

- deklaratë për përmbushjen e rregullave të përgjithshme për vendin e 
punës duke përcaktuar me PO/JO për secilin kusht veçmas,  

- deklaratë për përmbushjen e rregullave të veçanta për vendin e punës 
duke përcaktuar PO/JO për secilin kusht veçmas,  

- deklaratë për përmbushjen e rregullave tjera të veçanta për vendin e 
punës duke përcaktuar PO/JO për secilin kusht veçmas, 

- letër të shkurtë motivimi dhe biografi, 
- deklaratë për konfirmim të besueshmërisë të dhënave, 
- nënshkrim i kandidatit  
VËREJTJE: Kushtet e theksuara në shpallje, kandidatët duhet ti 

plotësojnë në momentin e paraqitjes. Kandidati i cili ka futur të dhëna të 
rrejshme në fletëparaqitjen do të diskualifikohet nga procedura e 
mëtutjeshme.  

Fletëparaqitja për punësim me dëshmitë e detyrueshme për 
përmbushjen e rregullave parashtrohet në formën letër në adresën: 
Komuna e Kriva Pallankës, rr. "Shën Joakim Osogovski", nr. 175 Kriva 
Pallankë, me shkrimin "për shpalljen nr. 3/2018 për pranimin e një 
personi zyrtar të autorizuar në sferën e sigurimit".  

Fletëparaqitja për punësim me dëshmitë e detyrueshme për 
përmbushjen e rregullave parashtrohet në afat prej 5 ditë nga dita e 
publikimit të shpalljes publike në gazetën ditore duke mos e llogaritur 
ditën e publikimit të shpalljes.  

Fletëparaqitja për punësim mund të merret nga ueb faqja e Komunës 
së Kriva Pallankës www.krivapalanka.gov.mk 

Fletëparaqitja dhe dokumentacioni jo i plotë, jo i rregulluar dhe vonuar 
nuk do të bëhet lëndë për mbikëqyrje nga ana e Komisionit. 

Selektimin e realizon Komisioni për zgjedhje të kandidatit për 
punësim në NJTZ Kriva Pallankë e formuar me Vendimin e Kryetarit të 
Komunës së Kriva Pallankës.  

Selektimi i kandidatëve bëhet në bazë të kritereve të qarta dhe 
transparente, të përcaktuara nga Kryetari i njësisë të vetëqeverisjes 
lokale.  

Procedura për selektim do të realizohet në fazat në vijim: përzgjedhja 
administrative - kontrollimi i fletëparaqitjes dhe dëshmive dhe intervista; 

Vërejtje: sipas planit vjetor për punësim për vitin 2018, punësimi 
është i paraparë për një maqedon(e). 

Orari i punës: Orari i punës për vendin e punës zjarrfikës shpëtimtar-
vozitës të automjetit special është i organizuar në ndërrime dhe zgjat prej 
160 deri 184 orë pune në muaj.  

Shuma neto e rrogës: 16.853,00 denarë 
Komuna e Kriva Pallankës, rr. "Shën Joakim Osogovski", nr. 

175 Kriva Pallankë Republika e Maqedonisë, telefon 031/375-035 
 

KOMUNA KRIVA 
PALLANKA 

Kryetar i Komunës 
Borjanço Micevski 

Në bazë të nenit 8 të Ligjit për mbështetje financiare të vetadministrimit lokal dhe shfrytëzuesve 
individual të themeluara nga njësitë e administrimit lokal për financim të obligimeve të faturuara dhe të 
papaguara (Flet.zyrtare e RM nr. 209/18, Kryetari i Komunës së Bogovinës shpall 
 

THIRRJE PUBLIKE 
 
deri te besorët e Komunës së Bogovinës dhe besorët e shfrytëzuesve individual të themeluara nga Komuna e 
Bogovinës, nga fusha e arsimit, kulturës dhe mbrojtjes sociale të fëmijëve për fletëparaqitjen e obligimeve të 

faturuara dhe kërkesat të  papaguara 
 
Thirren besorët e Komunës së Bogovinës dhe besorët e shfrytëzuesve individual të themeluara  nga Komuna e 
Bogovinës, nga fusha e arsimit, kulturës dhe mbrojtjes sociale të fëmijëve t’i paraqesin faturimit dhe kërkesat 
e papaguara përfundimisht më dt. 30.09.2018. 
 
Afati i fletëparaqitjeve të kërkesave është 8 (tetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. Dita e shpalljes 
së Thirrjes publike  nuk llogaritet  në afatin. 
 
Të drejtën e fletëparaqitjes së kërkesës kanë besorët për kërkesën e faturimit deri më 30.09.2018, të evidentuara në 
Sistemin elektronik për paraqitjen dhe evidentimin e obligimeve.  
 
Për obligimet e komunës dhe shfrytëzuesit individual, Kryetari i Komunës dhe personat përgjegjës të shfrytëzuesve 
individual qasen drejt marrëveshjeve me të gjitha besorët të cilët i janë paraqitur thirrjes për marrëveshjen e 
përcaktuar të vlerës së obligimeve, respektivisht uljes së obligimeve për të cilat  përpilohet dhe nënshkruhet 
procesverbal për secilin besorë. 
Prioritet gjatë pagesës së faturuar, e për obligimet e papaguara kanë obligimet të cilët me marrëveshje me faturimet 
kanë arritur anulim të tërësishëm të kamatave dhe uljet e kërkesave prej 15%. 
 
Me fletëparaqitjen, besorët janë të obliguar ta dorëzojnë edhe dokumentacionin vijues: 
-Kontratë ose akt tjetër nga të cilat dalin kërkesat ndërmjet Komunës së Bogovinës, shfrytëzuesit të themeluar nga 
Komuna e Bogovinës, nga fusha e arsimit, kulturës, dhe mbrojtjes sociale të fëmijëve dhe besorët. 
 
-faturë/situacion për huamarrje ( kartelë analitike). 
Komuna mund të kërkojë dokumentacion plotësues të cilat janë në interes të procedurës. 
 
Dokumentacioni tërësisht i plotësuar dorëzohet në origjinal ose të kopjuar. Në qoftë se dokumenti dorëzohet i 
kopjuar, besueshmëria e secilës faqe konfirmohet nga kërkuesi për vërtetimin e nënshkrimit dhe vulës së tij.  
 
Fletëparaqitja për kërkesën për fletëparaqitje të Thirrjes publike, bartësi mund ta marrë në zyrat 
administrative të Komunës ose ta marrë në ueb-faqen e Komunës së Bogovinës - 
www.komunabogovine.gov.mk . 
 
    Mënyra dhe afati i dorëzimit të fletëparaqitjeve. 
Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve është 8 (tetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. Thirrja publike 
dhe fletëparaqitjeve “Fletëparaqitja e kërkesës në pajtim me Thirrjen publike deri te besorët e Komunës së 
Bogovinës dhe besorët e shfrytëzuesve individual të themeluara nga Komuna e Bogovinës nga fusha e arsimit, 
kulturës dhe mbrojtjes sociale të fëmijëve, për paraqitjen e faturimit dhe kërkesave të papaguara”do të shpallen edhe 
në ueb-faqen e Komunës së Bogovinës. 
 
Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohen nëpërmjet postës ose personalisht në zyrat 
administrative të Komunës së Bogovinës (nga ora 7:30 deri më 15:30 çdo ditë pune),  rr. ,,Skënderbeu” p.n. 
Bogovinë. 
Thirrja do të shpallet në tabelën për shpallje të Komunës së Bogovinës, në ueb-faqen e Komunës së Bogovinës 
dhe në shtypin ditor. 
 
Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm të pranuara pas skadimit të afatit  nuk do të merren 
parasysh gjatë negociatave. 
Pas përfundimit të Thirrjes publike, Komuna e Bogovinës do t’i shqyrtojë fletëparaqitjet e dorëzuara, ndërsa 
Kryetari i Komunës së Bogovinës do të veprojë në pajtim me Ligjin për mbështetje financiare të njësive të 
vetadministrimit lokal dhe shfrytëzuesve individual të themeluara nga njësitë e vetadministrimit lokal të obligimeve 
të faturuara dhe të papaguara (“Gaz.zyrtare e RM” nr. 209/18). 

 
Nr.08-2773/1                                           KRYETARI I KOMUNËS SË BOGOVINËS             
Bogovinë                                                        

   ALBON XHEMAILI  d.v. 

 
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 – 333/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „IP Qendra Ndërkomunale e Punës Sociale - Tetovë “për 

vendet e punës në vijim:  
 

1. SOZ0102G03005 Teknik administrativ nga niveli III, Njësia për punë administrative 
dhe menaxhim me burime njerëzore, Shërbimi për punë administrative dhe ndihmës 
teknik 

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/arsim të lartë  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 12.629,00 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.  



15MARKETING
Koha, e shtunë, 15 dhjetor 2018 

Në bazë të nenit 101-e të Ligjit për mbrojtje sociale (Gazeta zyrtare e RM nr. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 104/15, 150/15 dhe 51/18) ndërsa në lidhje me nenin 20-g të 
Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18), nenit 22 të Ligjit për marrëdhënie pune ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 62/05, 
106/08, 161/8, 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, 120/18), dhe nenit 14 paragrafi 1 alineja 1 të Ligjit për zyrtarë publik (Gz. zyrtare e RM 
nr. 52/10, 36/11, 6/12, 24/12, 15/13, 82/13, 106/13, 132/14), Drejtori i IP Qendra për punë sociale Vallandovë publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim të 4 (katër) realizuesve për kohë të pacaktuar në IP Qendra për punë  sociale Vallandovë 
 
IP Qendra për punë sociale Vallandovë publikon shpallje për punësim të 4 

(katër) realizuesve për kohë të pacaktuar në pozicionin në vijim: 
1. 0303 06004 - Pedagog i diplomuar nga niveli i gjashtë 6 (1) 

një realizues në Seksionin për shërbime nga mbrojtja sociale, Njësia 
këshilltare.   

Kandidati duhet t`i plotësojë kushtet e përgjithshme në vijim të 
përcaktuara me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IP Qendra 
për punë sociale Vallandovë: 

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

ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës. 
Kandidati duhet t`i plotësojë kushtet e veçanta në vijim të përcaktuara me 

Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IP Qendra për punë 
sociale Vallandovë: 

Për pedagog të diplomuar për nivelin A6 është e nevojshme që kandidati të 
ketë të arritur së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar 
(Pedagogji ose Pedagogji sociale) pa ose së paku një vit përvojë pune në sferën 
e mbrojtjes sociale. 

Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
Kompetenca të përgjithshme të punës në nivelin e mesëm. 
Mësim dhe zhvillim. 
Komunikim. 
Realizim të rezultateve. 
Punë me të tjerë/ punë ekipore 
Orientim ndaj palëve të interesuara 
Të drejtë në pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së 

Maqedonisë të cilët i plotësojnë kushtet për konkurrim. Kandidatët me 
fletëparaqitjen duhet t`i parashtrojnë dëshmitë për përmbushjen e kushteve, në 
formën origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 

Kandidatët për këto pozita, është e nevojshme t`i parashtrojnë dokumentet 
në vijim: 

 Certifikatë të shtetësisë; 
 Certifikatë/diplomë për shkallë të mbaruar të arsimit; 
 Dëshmi për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyre; 
 Vërtetim mjekësor për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për 

vendin e punës; 
 Certifikatë që me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk ka të shqiptuar 

dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës.  
 Biografi të shkurtë; 
 Letër motivimi. 

Orari i punës: orë punuese në javë - 40, orari i punës nga e hëna deri të 
premten me fillim të orarit mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe përfundim mes orës 
15:30 dhe 16:30. 

Shuma e rrogës neto fillestare është 23.197,00 denarë. 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor të institucionit për vitin 2018 punësimi 

është i paraparë për: turk(e) 1. 
2. 0303 06002 - Jurist i diplomuar  nga niveli i gjashtë 6 (1) një 

realizues në Seksionin për shërbime nga mbrojtja sociale. 
Kandidati duhet t`i plotësojë kushtet e përgjithshme në vijim të 

përcaktuara me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IP Qendra 

për punë sociale Vallandovë: 
 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
 Në mënyrë aktive të shfrytëzojë gjuhën maqedonase, 
 Të jetë i moshës së rritur,   
 Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës. 
 Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim 

ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës 
Kandidati duhet t`i plotësojë kushtet e veçanta në vijim të përcaktuara me 

Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IP Qendra për punë 
sociale Vallandovë: 

Për jurist të diplomuar për nivelin A6 është e nevojshme që kandidati të 
ketë të arritur së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar 
(Shkenca juridike) pa ose së paku një vit përvojë pune në sferën e mbrojtjes 
sociale. 

Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
Kompetenca të përgjithshme të punës në nivelin e mesëm. 
Mësim dhe zhvillim. 
Komunikim. 
Realizim të rezultateve. 
Punë me të tjerë/ punë ekipore 
Orientim ndaj palëve të interesuara 
Menaxhim financiar 
Të drejtë në pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së 

Maqedonisë të cilët i plotësojnë kushtet për konkurrim. Kandidatët me 
fletëparaqitjen duhet t`i parashtrojnë dëshmitë për përmbushjen e kushteve, në 
formën origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 

Kandidatët për këto pozita, është e nevojshme t`i parashtrojnë dokumentet 
në vijim: 

 Certifikatë të shtetësisë; 
 Certifikatë/diplomë për shkallë të mbaruar të arsimit; 
 Dëshmi për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyre; 
 Vërtetim mjekësor për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për 

vendin e punës; 
 Certifikatë që me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk ka të shqiptuar 

dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës.  
 Biografi të shkurtë; 
 Letër motivimi. 

Orari i punës: orë punuese në javë - 40, orari i punës nga e hëna deri të 
premten me fillim të orarit mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe përfundim mes orës 
15:30 dhe 16:30. 

Shuma e rrogës neto fillestare është 23.197,00 denarë. 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor të institucionit për vitin 2018 punësimi 

është i paraparë për: Serb(e) 1. 
3. 0303 06001 - Punëtor social i diplomuar nga niveli i gjashtë 

6,  (2) dy realizues. 
 1(një) realizues në Seksionin për shërbime nga mbrojtja sociale dhe 1 

(një) realizues në Seksionin për të drejta të mbrojtjes sociale 
Kandidati duhet t`i plotësojë kushtet e përgjithshme në vijim të 

përcaktuara me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IP Qendra 
për punë sociale Vallandovë: 

 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
 Në mënyrë aktive të shfrytëzojë gjuhën maqedonase, 
 Të jetë i moshës së rritur,   

 Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës. 
 Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim 

ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës 
Kandidati duhet t`i plotësojë kushtet e veçanta në vijim të përcaktuara me 

Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IP Qendra për punë 
sociale Vallandovë: 

Për punëtor social të diplomuar për nivelin A6 është e nevojshme që 
kandidati të ketë të arritur së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë VII/1 të 
mbaruar (Punë sociale dhe politikë sociale) pa ose së paku një vit përvojë pune 
në sferën e mbrojtjes sociale. 

Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
Kompetenca të përgjithshme të punës në nivelin e mesëm. 
Mësim dhe zhvillim. 
Komunikim. 
Realizim të rezultateve. 
Punë me të tjerë/ punë ekipore 
Orientim ndaj palëve të interesuara 
Të drejtë në pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së 

Maqedonisë të cilët i plotësojnë kushtet për konkurrim. Kandidatët me 
fletëparaqitjen duhet t`i parashtrojnë dëshmitë për përmbushjen e kushteve, në 
formën origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 

Kandidatët për këto pozita, është e nevojshme ti parashtrojnë dokumentet 
në vijim: 

 Certifikatë të shtetësisë; 
 Certifikatë/diplomë për shkallë të mbaruar të arsimit; 
 Dëshmi për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyre; 
 Vërtetim mjekësor për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për 

vendin e punës; 
 Certifikatë që me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk ka të shqiptuar 

dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës.  
 Biografi të shkurtë; 
 Letër motivimi. 

Orari i punës: orë punuese në javë - 40, orari i punës nga e hëna deri të 
premten me fillim të orarit mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe përfundim mes orës 
15:30 dhe 16:30. 

Shuma e rrogës neto fillestare është 23.197,00 denarë. 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor të institucionit për vitin 2018 punësimi 

është i paraparë për: maqedon(e) 2 
Me kandidatin e përzgjedhur i cili për herë të parë punësohet në 

Institucionin publik për mbrojtje sociale si ofrues i shërbimeve publike puna 
do të zgjasë 6 muaj, gjatë të cilëve kandidati i përzgjedhur do të duhet të fitojë 
Licencë për punë në institucionin për mbrojtje sociale dhe do të lidh 
marrëveshje për punësim për kohë të pacaktuar. 

Afati për parashtrim të fletëparaqitjeve me dokumentet e duhura është 5 
ditë punë llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Kushtet e theksuara në 
shpalljen, kandidatët duhet t`i plotësojnë në momentin e paraqitjes.  

Fletëparaqitjen me dokumentacionin e duhur, kandidatët duhet ta parashtrojnë 
në arkivin e IP qendrës Ndërkomunale për punë sociale Vallandovë ose përmes 
postës në adresën në vijim: rr."Nikolla Karev " nr. 24 - Vallandovë  (me shënim për 
shpalljen publike për punësim). 

Fletëparaqitjet dhe dokumentet e dorëzuara me vonesë nuk do të mbikëqyren. 
                                                                                  Drejtor 

Vangelija Dulgerova Markova

             Institucioni nacional                                                              National Institution 
   Enti për mbrojtje të përmendoreve                                           Institute for Protection of Cultural 
të përmendoreve dhe Muzeu - Strumicë                                  Monuments and Museum - Strumica 
  
Në bazë të nenit 21 dhe 22 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik, nenit 76 të Ligjit për kulturë të RM dhe nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie 
pune, IN Enti dhe muzeu – Strumicë publikon:  

SHPALLJE 
për punësim për kohë të pa caktuar të 5 personave  

I. Për nevojën për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pa caktuar në IN Enti dhe muzeu – Strumicë, për vendet e punës në vijim: 
 

1. KUL0304GJ02003 fotograf (1) realizues; 
Kushtet e përgjithshme – të përcaktuara me ligj dhe të parapara me Rregulloren (nr. 02-114/7 të datës 22.02.2016, 01-176/1 të datës 02.04.2018 dhe 01-
511/1 të datës 30.11.2018)  për sistematizim të vendeve të punës në IN Enti dhe muzeu – Strumicë; 
Kushtet e posaçme PSP, së paku 180 kredi ose shkallë të VII/1 të mbaruar Gjimnaz/ arsim sipëror/të lartë - arti figurativ;  
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
Njohje aktive të një prej gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane); 
Neto pagesa fillestare për vendin e punës është 19.015 denarë 
Marrëdhënia e punës është me orar të plotë të punës – 40 orë në javë, prej ditës së hënë deri ditën e premte; ndërsa orari ditor i punës është prej ora 08:00 
deri në ora 16:00. 
         2.    UL 03 04 03 007 udhëheqës i muzeut (1)  
Kushtet e përgjithshme – të përcaktuara me ligj dhe të parapara me Rregulloren (nr. 02-114/7 të datës 22.02.2016, 01-176/1 të datës 02.04.2018 dhe 01-
511/1 të datës 30.11.2018)  për sistematizim të vendeve të punës në IN Enti dhe muzeu – Strumicë; 
Kushtet e posaçme PSP, së paku 180 kredi ose shkallë të VII/1 arkeologji, historia e artit ose etnologji; 
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
Njohje aktive të një prej gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane); 
Përvojë pune së paku një vit; 
Neto pagesa fillestare për vendin e punës është 19.015 denarë 
Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës – 40 orë në javë, prej ditës së hënë deri ditën e premte; ndërsa orari ditor i punës është prej ora 
08:00 deri në ora 16:00. 

     3. KUL 0304D03004 punëtor profesional për mbrojtje të trashëgimisë arkitektonike (1)realizues; 
Kushtet e përgjithshme – të përcaktuara me ligj dhe të parapara me Rregulloren (nr. 02-114/7 të datës 22.02.2016, 01-176/1 të datës 02.04.2018 dhe 01-
511/1 të datës 30.11.2018)  për sistematizim të vendeve të punës në IN Enti dhe muzeu – Strumicë; 
Kushtet e posaçme PSP, së paku 180 kredi ose shkallë të VII/1 arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim; 
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
Njohje aktive të një prej gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane); 
Neto pagesa fillestare për vendin e punës është 19.015 denarë 
Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës – 40 orë në javë, prej ditës së hënë deri ditën e premte; ndërsa orari ditor i punës është prej ora 
08:00 deri në ora 16:00. 
   4. KUL 0304D03004 punëtor profesional për trashëgimi artistike (1) realizues; 
Kushtet e përgjithshme – të përcaktuara me ligj dhe të parapara me Rregulloren (nr. 02-114/7 të datës 22.02.2016, 01-176/1 të datës 02.04.2018 dhe 01-
511/1 të datës 30.11.2018)  për sistematizim të vendeve të punës në IN Enti dhe muzeu – Strumicë; 
Kushtet e posaçme PSP, së paku 180 kredi ose shkallë të VII/1 historia e arteve  
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
Njohje aktive të një prej gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane); 
Përvojë pune së paku një vit. 
Neto pagesa fillestare për vendin e punës është 19.015 denarë 
Marrëdhënia e punës është me orar të plotë të punës – 40 orë në javë, prej ditës së hënë deri ditën e premte; ndërsa orari ditor i punës është prej ora 08:00 
deri në ora 16:00. 

5. KUL  04  02  01  001 Rojtar (1) 
Kushtet e përgjithshme – të përcaktuara me ligj dhe të parapara me Rregulloren (nr. 02-114/7 të datës 22.02.2016, 01-176/1 të datës 02.04.2018 
dhe 01-511/1 të datës 30.11.2018)  për sistematizim të vendeve të punës në IN Enti dhe muzeu – Strumicë; 

Kushtet e veçanta: arsim të gjimnazit dhe licencë për sigurim 
 Neto pagesa fillestare për vendin e punës është 12.165 denarë 
Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës – 40 orë në javë, orari i punës në tre ndërrime 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët e interesuar duhet të parashtrojnë: 
- Certifikatë/diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit  
- Vërtetim/Dëshmi për njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë  
- Vërtetim/Dëshmi për njohje aktive të gjuhëve  
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- Certifikatë të shtetësisë. 
Dëshmitë për përmbushje të kushteve duhet të jenë në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
Kandidati nën pikën 5, gjegjësisht rojtar, duhet të parashtrojë: 
- Certifikatë/diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit 
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- Certifikatë të shtetësisë. 
II. Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës – 40 orë në javë, prej ditës së hënë deri ditën e premte; ndërsa orari ditor i punës është prej 
ora 08.00 deri në ora 16.00. 
 
III. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë dëshmi me të cilat vërtetohet përmbushja e kushteve të parapara. 
 
IV. Shpallja zgjatë (5) pesë ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
 
V. Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm të parashtrohen në arkiv ose përmes postës në adresën në vijim: IN Enti dhe Muzeu – Strumicë, rr. 
27 Mart numër 2 2400 Strumicë.  



16 RAJON
Koha, e shtunë, 15 dhjetor 2018 

Gjermania dhe Turqia janë dy
vendet që kanë marrë vendin e
parë për kah niveli i eksportit të
mallrave në drejtim të Kosovës.
Këto dy shtete, prijnë për kah ek-
sporti i mallrave në Kosovë që prej
vendimit të Qeverisë së Kosovës
për vendosjen e taksës 100 për
qind për produktet me origjinë
nga Serbia dhe Bosnja, më 21 nën-
tor. Deri para tri javësh, listës së
shteteve prej të cilave Kosova
blinte më së shumti mallra i prin-
te Serbia. Pas saj, në top-pesëshe
renditeshin Gjermania, Turqia,
Kina dhe Italia. Ndërsa, Shqipëria
renditej në vendin e gjashtë të li-
stës së shteteve, nga të cilat Koso-
va importonte më së shumti.

Sipas zëdhënësit të Doganës
së Kosovës, Adriatik Stavileci, në

tri javët e para të taksës, në top-
pesëshe të vendeve të importit
nuk figuron më Serbia, ndërsa
Gjermania zë vendin e parë, e Sh-
qipëria shënon ngritje nga vendi
i gjashtë në të katërtin. “Duke
përfshirë këto ditë, që nga vendo-
sja e taksës, kemi rreth 21 milionë
euro mallra import nga Gjerma-
nia, 21 (milionë euro) nga Turqia,
17 (milionë euro) nga Kina, 12 (mi-
lionë euro) nga Shqipëria dhe 10
nga Italia. Do të thotë, çka ka
ndodhur në listën e top -pesë im-
portuesve është se vetëm është
hequr Serbia nga top-pesëshja”,
bën të ditur Stavileci.

Ai thotë se para vendimit për
taksën 100 për qind, Kosova im-
portonte nga Serbia mesatarisht
36 milionë euro mallra, çdo muaj.
“Nëse e shohim në aspektin di-
tor, nga Serbia ka pasur një mesa-
tare të eksportit ditor në Kosovë,
të produkteve të tyre me rreth 1.2
milionë euro në ditë, derisa tërë
vitin ka eksportuar rreth 440 mi-

lionë euro”, shton zëdhënësi i Do-
ganës, Stavileci. Në Odën Ekono-
mike të Kosovës thonë se bizne-
set kosovare kanë filluar të
kërkojnë alternativa për zëvendë-
simin e produkteve të Serbisë
dhe Bosnjës, që kur fillimisht ish-
te vendosur taksa prej10 për
qind. Kreu i këtij institucioni, Be-
rat Rukiqi, thotë se pas rritjes së
taksës në 100 për qind, pothuaj-
se tërësisht bizneset janë orien-
tuar në gjetjen e tregjeve të reja
furnizuese.

Duke marrë shembull rritjen
e importit të hekurit nga Shqipë-
ria, gjatë kësaj periudhe, si zë-
vendësim për atë nga Bosnja,
Rukiqi thotë se kjo tregon që tre-
gu shqiptar shërben kryesisht për
import të lëndës së parë, ndërsa
vendet tjera për produktet finale.
“Pra, kryesisht fokus i zëvendësi-
mit të importeve në rastin e Sh-
qipërisë, mund të jetë lënda e
parë, për shkak të afërsisë, tran-
sportit, për shkak të kostos. Sa u

përket produkteve finale, siguri-
sht në vendet tjera mund të gjen-
den alternativa dhe nuk mund të
ketë ndikime edhe në çmime”,
shpjegon Rukiqi. Sipas Rukiqit,
tregu i ri që po krijohet pas ven-
dosjes së taksës për produktet
me origjinë nga Serbia dhe Bo-
snja, mund të jetë i qëndrue-
shëm vetëm nëse kjo masë mbe-
tet në fuqi për një kohë më të
gjatë, pasi shfuqizimi i saj, konsi-
deron ai, do të mund të rikthente
lidhjet me tregun e këtyre ven-
deve. “Sa është e qëndrueshme,
kjo mbetet të shihet varësisht
nga kohëzgjatja e taksës. Çdo
ditë më shumë që mbetet taksa,
çdo ditë më shumë rritet edhe
potenciali që një pjesë të mirë të
tregut që Serbia e ka pasur në Ko-
sovë edhe ta humbë përfundimi-
sht, për shkak se në shumë raste
krijohen lidhje afat-gjate, tash
edhe këto gjetjet reja, të burime-
ve të reja, normalisht që krijojnë
lidhje tjera dhe kjo pastaj ndikon
që të humbë interesimi që të im-
portohet nga Serbia”, shton kreu
i Odës Ekonomike të Kosovës.

Më 21 nëntor, Qeveria e Ko-
sovës mori vendim për rritjen e
taksës doganore në 100 për qind,
për mallrat që importohet nga
Serbia dhe Bonje e Hercegovina.
Pavarësisht kërkesës së Bashki-
mit Evropian dhe Shteteve të Ba-
shkuara të Amerikës për heqjen e
kësaj takse, kryeministri i Ko-
sovës, Ramush Haradinaj, ka për-
sëritur disa herë që kjo masë do
të mbetet në fuqi derisa Serbia
ta njohë Republikën e Kosovës. 

(REL)

Serbia humbi 21
milionë euro nga
mallrat që shiste
në Kosovë
Që nga vendosja e tarifës doganore
nga Qeveria e Kosovës në 100 për
qind për produktet me origjinë nga
Serbia dhe Bosnja Hercegovina,
kompanitë eksportuese nga këto
shtete kanë humbur dhjetëra mi-
liona euro dhe mijëra punëtorë të
këtyre kompanive rrezikojnë të
humbasin vendet e tyre të punës.
Kështu thuhet në një studim hu-
lumtues të Aleancës Kosovare të
Biznesit, të publikuar të mërkurën.
Ky hulumtim është realizuar në pe-
riudhën 21 nëntor – 5 dhjetor 2018,
në të cilin kanë marrë pjesë 300
biznese, 95 prej tyre kompani serbe
që bashkëpunojnë me kompani të
ndryshme në Kosovë.
“Gjatë kësaj periudhe, mbi 21 mi-
lionë euro llogariten humbjet e ek-
sportit të Serbisë, 2000 automjete
transportuese nuk kanë qarkulluar
për 15 ditë në Kosovë, rreth 1.3 mi-
lion euro humbje vetëm të tran-
sportit dhe mbi 8200 punëtorë rre-
zikojnë të shkojnë në pushim pa
pagesë” thuhet në hulumtim.
Më 21 nëntor Kosova ka vendosur
tarifa doganore prej 100 për qind
për produktet më origjinë nga Ser-
bia dhe Bosnjë e Hercegovina.
Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje
që menjëherë t’i heqë këto tarifa,
por kryeministri Ramush Haradi-
naj ka thënë se një gjë e tillë do të
ndodhë vetëm kur Serbia ta njohë
Kosovën.

Sipas gazetës prestigjioze au-
striake ‘Der Standard’, kryeministri
i Shqipërisë, Edi Rama, është një
nga përkrahësit e idesë për ndarje
të Kosovës. Sipas tyre Rama u bë
partner i Serbisë në këtë ide, qysh
para dy viteve gjatë vizitës së tij në
Nish, transmeton gazeta Express.

E përfshirjen e Ramës në këto
pazare me Vuçiçin për ndarje të
Kosovës, gazeta thotë se disa e
krahasojnë me përpjekjet e dy ish-
presidentëve të Kroacisë dhe Serbi-
së, Franjo Tugjman dhe Sllobodan

Millosheviç, të cilët kishin dashur
të ndanin Bosnjën në dy pjesë.

“Ideja e shkëmbimit të territo-
rit bazuar në kritere etnike, është
pranuar mjaft mirë edhe në Sh-
qipëri. Për shumë vite, kryemini-
stri i Shqipërisë, Edi Rama, është
paraqitur si ‘Lideri i Shqiptarëve’
në rajon, duke u mbështetur në të
njëjtën kartë të nacionalizmit
sikurse Aleksander Vuçiq. Sonja Bi-
serko, presidente e komitetit të
Helsinkit për të drejtat e njeriut
lidhur me këtë çështje ka thënë “
Në fakt Beogradi po kërkonte një
partner në Tiranë, dhe eventuali-
sht e ka gjetur atë person, pra krye-
ministrin Edi Rama dy vite më
parë, kur Rama ishte në Nish. Pla-
ni kishte lindur në Beograd dhe
është gjithmonë në qarkullim, ha-
pur apo fshehur”, kishte thënë Bi-
serko. Në fakt Rama dërgon çdo
ditë e më tepër sinjale të krijimit të
‘Shqipërisë së Madhe”. Ai dëshiron
që të largojë kontrollet në  kufirin

ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë
dhe dëshiron një president për të
dy shtetet. Në çfarëdo rasti, Vuçiç
është i shqetësuar vetëm për ‘de-
markacionin me Shqiptarët”, për
të krijuar një territor të unifikuar
serb. Disa e krahasojnë këtë poli-
tikë të dy liderëve të vetë dekla-
ruar të Ballkanit, me atë të presi-
dentëve të Kroacisë dhe Serbisë,
Franjo Tugjman dhe Sllobodan
Millosheviç në drejtim të Bosnjës.
Tugjman dhe Millosheviç dëshiro-
nin që të ndanin shtetin qendror të
Ballkanit për vete”, thuhet në shk-
rimin e ‘Der Standard’.

Në këtë shkrim ndër të tjera fli-
tet edhe për tentimin e politikës
kosovare që të krijojë një ekip uni-
teti për dialogun me Serbinë, pasi
Hashim Thaçi konsiderohet si pa
legjitimitet për të përfaqësuar Ko-
sovën në këtë dialog.

Marrëveshja finale ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë thuhet se do
të arrihet më së largu deri në

muajin mars të vitit 2019, pasi që
në muajin në vijim, BE-ja futet në
proces zgjedhor.

“Pas kësaj marrëveshje,  Koso-
va do të njihet (nga Serbia) dhe Ru-
sia do të largojë veton në OKB”,
vazhdon shkrimi. Gazeta austriake
gjithashtu ka identifikuar edhe të
gjithë ata që lobojnë në mbësh-
tetje të idesë së Vuçiçit dhe Thaçit
për ndarje të Kosovës.

Si një nga përpunuesit e idesë
për ndarje të Kosovës thuhet se
është ish-ambasadori amerikan në
Beograd, Cameron Phelps Munter.

“Vuçiçi dhe Thaçi më duket se
kanë rënë dakord fshehurazi për
një shkëmbim territorial. Kjo
‘marrëveshje’ u mbështet gjitha-
shtu nga amerikanët dhe disa
evropianë. Një nga personat më të
rëndësishëm në këtë lobim është
ish-ambasadori amerikan në Ser-
bi, Cameron Phelps Munter. Edhe
djali i Geroge Soros,  Alex Soros,
ka lobuar jashtëzakonisht shumë

për këtë ide. Po ashtu pjesë e
projektit është edhe ish-diploma-
ti austriak Volfgang Petritch, i cili
këshillon qeverinë serbe dhe Vu-
cicin përmes një kontrate për kon-
sulence të firmës  Lansky Ganzger
Partner (LGP)”, thuhet tutje.

Gazeta asutriake ‘Der Stan-
dard’, ka dërguar pyetje drejt Qeve-
ris së Serbisë, për t’u interesuar se
sa para e paguan firmën ligjore të
‘Lansky Ganzger Partner’,
megjithatë ata kanë refuzuar që
të japin detaje të pagesave.

Megjithatë firma në përgjigjen
për gazetën ka konfirmuar se për-
faqëson klientë nga Ballkani
Perëndimor.

“Ne gjithashtu këshillojmë
klientët nga BE me interesa bizne-
si në Ballkan”, thuhet në përgjigje.

Qëndrimi kundër idesë për
ndarje të Kosovës i kancelares gjer-
mane, Angela Merkel, gjithashtu
zë vend në këtë shkrim të ‘Der
Standard’.

Der Standard: Rama e Vuçiç po e imitojnë Millosheviçin e Tugjmanin
Marrëveshja finale
ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë thuhet se do të
arrihet më së largu deri
në muajin mars të vitit
2019, pasi që në muajin
në vijim, BE-ja futet në
proces zgjedhor

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

Ra Serbia, Kosova importon më shumë
mallra nga Gjermania dhe Turqia

Në Odën Ekonomike të
Kosovës thonë se
bizneset kosovare kanë
filluar të kërkojnë
alternativa për
zëvendësimin e
produkteve të Serbisë
dhe Bosnjës, që kur
fillimisht ishte vendosur
taksa prej10 për qind.
Kreu i këtij institucioni,
Berat Rukiqi, thotë se
pas rritjes së taksës në
100 për qind, pothuajse
tërësisht bizneset janë
orientuar në gjetjen e
tregjeve të reja
furnizuese
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Nju Jork, 14 dhjetor – Në analizën
lidhur me Planin aksionar për
anëtarësim të BeH në NATO,
Agjencia amerikane Blumberg
rekomandon se konflikti i ardh-
shëm i NATO-s me Rusinë do të
mund të ndodhë në Ballkan,
duke shtuar se Aleanca pret të
pranojë ende anëtare nga Bal-
lkani, “ku është e involvuar lufta
për ndikim me Rusinë”. Në këtë
drejtim, Blumberg thekson se
shumica serbe në BeH, bashkë
me liderin e saj Millorad Dodik,
ashpër janë kundër anëtarësi-
mit të vendit në NATO, për dal-
lim nga myslimanët dhe kroatët

që i përshëndesin raportet e
afërta me Aleancën.

Agjencia konsideron se
NATO këtë vit veçmë një herë e
shmangi Rusinë në luftën për
ndikim mbi pjesën e dikurshme
lindore komuniste të Evropës,
ndërsa tani përgatitet edhe për
një përballje “në vendin e
dhunës më të madhe të konti-
nentit nga Lufta e dytë botërore”.

Blumberg sqaron se pasi
Aleanca e ka pranuar Malin e Zi
në anëtarësimin e saj, është inte-
resuar edhe për BeH-në, vendi
ku e ka filluar operacionin e parë
ushtarak më 1995.

Megjithatë, rekomandohet
në tekstin, në Bosnjë edhe më
tej ekziston rrezik nga eskalimi i
tensioneve etnike që siç thekson

Blumberg, “janë rritur javën e
kaluar kur ministrat për Punë të
jashtme të NATO-s përsëri e fil-
luan programin e cila një dekadë
ishte në moratorium- Plani ak-
sionar për anëtarësim të BeH në
NATO”.

Dodiku që konsiderohet si
aleat i presidentit rus Vlladimir
Putin dhe i paraqet serbët në
presidencën e BeH, ka thënë se
nuk do të mbështesë “asgjë që
nënkupton çfarëdo inkluzioni në
Aleancën ushtarake, NATO apo
diçka tjetër”.

Nga ana tjetër, shkruan
Blumberg, anëtari boshnjak i
presidencës së BeH, Shefik Xha-
feroviq thekson se anëtarësimi
në NATO është “mes qëllimeve
më të rëndësishme të politikës

së jashtme”.
Megjithatë, Agjencia thek-

son se Dodik ka deklaruar se si-
tuata gjeopolitike sot është
ndryshuar.

Agjencia poashtu thekson
se ministri rus i Punëve të Ja-
shtme Sergej Lavrov ka akuzuar
NATO-n dhe BE-në se “i përsh-
pejtojnë përpjekjet për marrjen
e rajonit” dhe u ofrojnë vende-
ve “zgjedhje të rrejshme” se
patjetër duhet t’i bashkëngji-
ten ose Rusisë ose Perëndimit,
derisa nga ana tjetër sekretari i
përgjithshëm i NATO-s Jens
Stoltenberg ka thënë se Alean-
ca do të dëshironte që BeH të
pajtohet me masat plotësuese
që janë të nevojshme për anë-
tarësimin eventual.

“Brexit”, BE përsërit:
Jo rinegociim të
marrëveshjes!
Udhëheqësit e Bashkimit Europian e

kanë ripërsëritur faktin se marrëveshja
e arritur për “Brexit”-in nuk është e ha-
pur për rinegociim, pavarësisht apeleve
të dëshpëruara të kryeministres brita-
nike, Theresa May.
Shefja e “Downing Street” kërkoi garan-
ci ligjore sa i përket çështjes së kufirit
mes Republikës së Irlandës, pjesë e BE-
së, dhe Irlandës së Veriut, pjesë e
Mbretërisë së Bashkuar, që do ta ndih-
monin atë të kalonte marrëveshjen për
votim në Parlament, vetëm pak pasi e
shtyu procesin e parashikuar të ndodh-
te në Dhomën e Komunëve, për të sh-
mangur humbjen.
Kryeministrja tha se marrëveshja do të
vihej në rrezik, nëse shqetësimet e de-
putetëve britanikë nuk do të adresohe-
shin.
Por, presidenti i Komisionit Europian,
Jean-Claude Juncker tha se mund të
ofrohet çdo lloj qartësimi, përveçse ri-
negociim. Ai nxiti shefen e Britanisë së
Madhe të qartësonte më shumë atë
çfarë kërkon, duke shtuar se Komisoni
do të publikojë informacione më 19
dhjetor sa i përket përgatitjeve të tij për
një “Brexit” pa marrëveshje.
May u nis menjëherë drejt Brukselit,
pasi fitoi mocionin e mosbesimit për
kreun e konservatorëve britanikë, për
t’u bërë një thirrje speciale udhëheqë-
sve të BE-së në samitin e djeshëm, edhe
pse disa diplomatë e përshkruan
performancën e saj si “të keqe” dhe “të
mjegullt”.

Më pak se një muaj më parë,
Presidenti francez Emmanuel Ma-
cron vendosi pozitën e tij si bartës i
flamurit për globalizëm. Në një fja-
lim me 60 udhëheqës botërorë në
Arc de Triomphe, ai shpalli nacio-
nalizmin “tradhtinë” e patriotizmit

Të shtunën e kaluar, gaz lotsjel-
lës dhe kalldrëm fluturouan në të
njëjtën pjesë të Parisit, ndërsa pro-
testuesit dolën në shesh dhe
kërkuan që qeveria e përkushtuar e
Macron të tërhiqet nga një rritje e
taksës së karburantit. Për herë të
parë në presidencën e tij, ai u
tërhoq. Ishte një moment argëtues
për kundërshtarët e revolucioneve
populiste që sollën Donald Trump.

Evropa ka parë shumë kriza kri-
tike gjatë viteve të fundit, nga kriza
greke e borxhit ndaj kundërvënies
kundër emigrantëve dhe refugjatë-
ve, si dhe votimit i Brexit i Britanisë.
Rrallë, megjithatë, ka kaq shumë ri-
sqe politike që po qarkullojnë rreth

një udhëheqësi, me aq shumë në
rrezik për rendin botëror.

Polonia po ‘flirton’ me partitë e
ekstremit të djathtë dhe partitë na-
cionaliste të kryera nga kryemini-
stri hungarez Viktor Orban, po kom-
plotojnë një rebelim në zgjedhjet
parlamentare evropiane në maj.
Ndërkohë, Italia është përplasur me
Bashkimin Evropian duke marrë një
qëndrim sfidues për shpenzimet e
saj buxhetore.

Me ‘zjarrfikësin’ e dikurshëm të

BE, Angela Merkel, e cila po plani-
fikon të japë dorëheqjen si kancela-
re gjermane, shkopi duhej të kalon-
te te Macron për të mbështetur
demokracinë liberale. Por fuqia e
Merkelit në skenën botërore mbë-
shtetej nga një kështjellë politike
në shtëpi dhe udhëheqësi francez
premtonte, por jo kaq!

“Ju nuk mund të bëni fjalime
për mbrojtjen e rendit ndërkombë-
tar kur popullariteti juaj është po-
shtë 20 përqind dhe ka protestues

në rrugë”, tha Nicholas Dungan, një
bashkëpunëtor i lartë në Paris në
Këshillin Atlantik. “Është shumë e
vështirë të riktheni kredibilitetin
tuaj.”

Ky është një kontrast i zymtë me
fundjavën e 11 nëntorit kur udhëhe-
qësit shënuan një shekull që nga
fundi i Luftës së Parë Botërore. Ma-
cron përkrahu nevojën për bashkë-
punim global ndërkohë që Trump
priti një figurë të izoluar. Ndarjet e
Evropës u zbuluan atë ditë, pasi zyr-
tarët e qeverisë polake marshuan
nëpër Varshavë me grupe të ekstre-
mit të djathtë për të shënuar Ditën
e Pavarësisë së vendit. Macron,
megjithatë, qëndroi i vendosur, si
burrë shteti i Evropës.

Imazhet televizive në mbarë
botën, fundjavën e kaluar, ishin të
makinave të djegura në kryeqyte-
tin francez. Macron pranoi,
nëpërmjet kryeministrit të tij, se ai
nuk ishte në gjendje të binte dakord

totalisht me francezët. “Asnjë tatim
i merituar nuk e vë në rrezik unite-
tin e kombit tonë”, tha Edouard Phi-
lippe në një fjalim televiziv.

“Problemi për kundërshtarët e
nacionalizmit dhe proteksionizmit
në stilin Trump është se nuk ka
askënd tjetër që të marrë mantelin
e tij”, tha Dungan.

Pasi Macron u zgjodh në maj
2017, ai kërkoi të punonte me
Merkelin dhe një qeveri miqësore
në Romë për të thelluar integrimin
evropian. Ai arriti deri te Trump, për
ta bindur presidentin amerikan të
rriste marrëveshjet ndërkombëtare.

Trump e injoroi atë dhe u tërhoq
nga marrëveshja bërthamore e Ira-
nit dhe marrëveshja e klimës së Pa-
risit. Trump sakaq ka bërë një status
në twitter se rritja e taksës së karbo-
nit që do të rriste çmimet e karbu-
rantit, ishte provë se ai kishte të
drejtë gjatë gjithë kohës. 

(Bloomberg News)

Humbja e Macron në Paris- këmbanë alarmi për Evropën
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Blumberg: konflikti i ardhshëm
mes NATO-s dhe Rusisë 
mund të jetë në Ballkan

NATO këtë vit
veçmë një herë e
shmangi Rusinë në
luftën për ndikim
mbi pjesën e
dikurshme lindore
komuniste të
Evropës, ndërsa tani
përgatitet edhe për
një përballje “në
vendin e dhunës më
të madhe të
kontinentit nga
Lufta e dytë
botërore”
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Nga Qerim LITA

(vazhdon nga numri i kaluar)
ANGELL ÇEMERSKI: Mendoj

se është e saktë se në çdo etapë e
zhvillimit tonë shoqëror-ekonomik
e kulturor, neve, në komunat e cak-
tuara, na paraqiten probleme të
caktuara. Por, përpjekjet tona përf-
shihen pikërisht për t’i vlerësuar
forcat tona, t’i matim mundësit
tona ekonomike e kadrovike që të
mund t’i përballojmë ato proble-
me, të bëjmë prioritet në zgjidhjen
e atyre problemeve, sepse është e
qartë se në një shoqëri është e pa-
mundur të zgjidhen të gjitha pro-
blemet në një periudhë kohore, e
aq më pak në një periudhë kohore
të këtillë, siç është periudha jonë
25 vjeçare e pas luftës. Prandaj, ne
domosdoshmërish duhet të për-
caktohemi qartazi, cilët ishin
përpjekjet tona dhe a thua rezulta-
tet e arritura janë adekuate me
mundësitë tona, që të mund të ja-
pim edhe përgjigje të drejtë për atë
se cilët do të jenë hapat e ardhsh-
me që duhet t’i bëjmë, cilave çë-
shtje do u japim prioritet, duke i
marrë për bazë mundësitë tona
materiale e kadrovike që të mund
të korrim rezultate më kolosale. Në
politikën tonë, në politikën e
Lidhjes së komunistëve më duket
se do të gabonim nëse do t’i nënç-
monim rezultatet e arritura, të cilat
i kemi arritur deri më tash, sikurse
gjithashtu nuk do të ishim real
nëse nuk do të mbanim llogari,
nëse do të shurdhoheshim ndaj
problemeve tjera të cilat sot para-
qitën me tërë aktualitetin e tyre e
për të cilat do të jemi të detyruar ta
japim tërë forcën tonë, të ballafa-
qohemi me ta në mënyrë materia-
le e gojore, por pa dhimbje dhe në
një mënyrë shumë të shpejtë e
efikase.

Kësaj e kam patjetër t’i shtoj se
çfarëdolloj përpjekje për t’u
mohuar rezultatet e arritura në Ko-
munë, në këtë rajon, por edhe në
mbarë territorin e Maqedonisë, e
më tej edhe në suazat jugosllave
duan apo jo në fund të fundit në
kuptimin përfundimtar, do të tho-
shte mohimi i politikës tonë, do të
thoshte të krijohej një e keqe e til-
lë, e cila mund të ishte bazë për
shpërthimin e urrejtjes nacionale,
që në fakt përbën sulm të drejtpër-
drejtë ndaj politikës së vëllazërim
bashkimit, ndaj politikës tonë për
përforcimin e zhvillimin e
marrëdhënieve socialiste vetëqe-
verisëse, ndaj politikës për afirmi-
min e plotë e të drejtave të kom-
beve e kombësive. Ne, nga kjo
politikë as deri tash e as në të ardh-
men, nuk do të tërhiqemi pa marrë
parasysh në atë, që në periudha të
caktuara do të vij deri te ekstremiz-
mat e këtilla, deri te dukuritë e kë-
tilla nacionaliste, irredentiste ose

çfarëdolloj dukurish tjera. Është
fakt se këto dukuri kanë bazën e
plotë të kualifikohen kësisoj, por
kjo assesi nuk na jep të drejtë që
ne të tërhiqemi nga politika e mira-
tuar të cilën e kemi proklamuar.
Përkundrazi, kursin kah përforcimi
i vëllazërim-bashkimit, kursin kah
integrimi i shoqërisë tonë sociali-
ste, i shoqërisë tonë socialiste vetë-
qeverisëse, ne nuk mund ta arrijmë
pa zbatimin konsekuent të poli-
tikës tonë ndaj kombeve e kombë-
sive, e cila është e përshkruar në
Kushtetutë dhe në dokumentet tje-
ra politike të cilat i kemi sjellë. Çdo
orientim tjetër, çdo hap tjetër në
këtë pikëpamje, mund të nënkup-
tohet vetëm kthim prapa të çë-
shtjeve, mund të nënkuptohet të
arrihen në fakt efekte të kundërta
nga ato që dëshirojmë t’i arrijmë.

Më tej, ajo politikë e jonë dety-
rimisht imponon të mos harrojmë
se e drejta e njeriut punëtor të rea-
lizohet nga të gjitha sferat e jetës
shoqërore, ekonomike e kulturore,
në zhvillimin e marrëdhëniet e tij
vetëqeverisëse, në zhvillimin e
mbarë shoqërisë sonë vetëqeveri-
sëse është e pazëvendësueshme
nëse paralelisht nuk udhëhiqet
edhe politika për realizimin e aspi-
ratave nacionale, përkatësisht nëse
nuk kihet parasysh për realizimin e
politikës sonë ndaj kombeve e
kombësive, për arsye se një ndër
dimensionet e rëndësishme në po-

litikën tonë, të shoqërisë tonë vetë-
qeverisëse, është edhe ky moment
nacional, sepse pa të, ne, më herët
apo më vonë, do të futemi në ujërat
e nacionalizmit, e kjo nuk është në
frymën e politikës internacionali-
ste, të cilën nga krijimi i saj e
udhëheq Lidhja e Komunistëve të
Jugosllavisë edhe në Maqedoni.

Duke i theksuar këto momente
të politikës tonë, të cilat për mo-
mentin ndoshta edhe nuk janë më
të rëndësishmet, megjithatë unë
dua të vë në dukje se për shkak të
tërë kësaj, ne jemi të detyruar të
jemi shumë të vendosur e shumë
konsekuent në luftën ndaj të gjitha
tendencave, ndaj të gjitha dukurive
të cilat nënkuptojnë cenim të kësaj
politike, pa marrë parasysh se a
lajmërohen ato nga radhët e
njerëzve nga kombësitë ose nga
mjedisi i popullsisë maqedonase.
Në atë luftë të vendosur para së
gjithash në planin ideor, e kuptohet
se nëse paraqitet nevoja edhe nga
intervenimi administrativ jo vetëm
tash, por edhe në të ardhmen
duhet që vazhdimisht të jemi kon-
sekuent, për arsye se mund të vijmë
në situatë që fjalët tona të dallohen
nga veprat tona, e kjo është ajo
kundër së cilës ne duhet të luf-
tojmë, sepse fjalët duhet t’i shndër-
rojmë në vepra.

Më lejoni në pika të shkurta të
ndalem në disa momente theme-
lore të kësaj politike tonë, të cilat

tash më janë të njohura, të cilat
janë përfshirë në Kushtetutë, pa-
staj në të gjitha dokumentet tjera
politike tonat, në konkluzionet e
Mbledhjes së Katërmbëdhjetë ple-
nare të Komitetit Qendror të
Lidhjes së Komunistëve të Maqe-
donisë, pastaj në Rezolutën e Kon-
gresit të Pestë të LKM-së, pastaj në
konkluzionet tona konkrete të LK-
së në këtë terren. 

Mirëpo, edhe pse rrezikoj t’i
përsëris, edhe pse jo në ato përma-
sa përkatëse, siç janë nënvizuar në
këto dokumente, por sërish men-
doj se është mirë të përkujtohemi,
sepse konsideroj se kjo duhet
patjetër të jetë lëndë të një aksioni
tonë të përhershëm, në pohimin
tonë të vazhdueshëm si në Lidhjen
e komunistëve, po ashtu edhe në
të gjitha organizatat shoqërore-po-
litike, por jo vetëm në nivelin e kuo-
rumeve, por edhe poshtë në orga-
nizatat bazë e deri te secili njeri
punëtor në vendin e tij të punës.
Çdo orientim, çdo përpjekje, e cila
të çon ose dëshiron ta fusë në
pikëpyetje çështjen e integritetit të
Republikës Socialiste të Jugosllavi-
së, pastaj integritetin territorial të
RSM-së është joreale e në instancë
të fundit, ajo e ka patjetër të sjell
deri te shpërthimi i urrejtjes nacio-
nale midis kombeve e kombësive.
Komunistët e kanë patjetër të jenë
të vetëdijshëm për këtë fakt, e
prandaj tërë aktivitetin e tyre, tërë

angazhimin e tij të menduar e tërë
aksionin e tij të politikës praktike, e
kanë të domosdoshme ta matin
nga pozita e asaj se a thua veprimi
i tyre, angazhimi i tyre kontribuon
në afirmimin e këtij postulati ose i
njëjti të eliminohet. Në shikim të
parë, të gjitha çështjet të cilat
mund të duken, madje edhe si nai-
ve, shpesh herë nëse nuk shqyr-
tohen, mund të sjellin reperkusio-
ne serioze. Prandaj, komunistët
janë të detyruar çështjet t’i shohin
më thellë, kah ata të çojnë e të mar-
rin qëndrime të qarta kur bëhet
fjalë për konkretizime të tilla. Men-
doj se e kemi të domosdoshëm të
udhëheqim kurs të qartë përmes
aktivitetit praktik se shoqëria jonë
në të gjitha sferat e saja, në sferën
e ekonomisë, kulturës, arsimit e kë-
shtu me radhë, të udhëheq një kurs
të integrimit të vetëqeverisjes tonë.
Prandaj, tërë ajo që nënkupton
tërheqje nga ai kurs, tërë ajo e cila
do të mund ta sillte këtë në
pikëpyetje, e cila të çon kah dezin-
tegrimi nuk është në linjën progre-
sive e në instancë të fundit të para-
qitet e të shprehet si hap prapa si
tendencë për kthim prapa, si diçka
e cila nuk mund ta afirmojë më tej
njeriun punëtor si subjekt, si krijues
te ne. Ky kurs i përgjithshëm kah
integrimi i marrëdhënieve vetëqe-
verisëse përbën një ndër peshoret,
me të cilën ne duhet ta gjykojmë
aksionin tonë politik në zgjidhjen e
problemeve konkrete, të cilat
lajmërohen në terren.

Ne krijojmë shoqëri socialiste,
demokratike, humane e vetëqeve-
risëse. Këtë ne duhet ta arrijmë në
praktikë. Në rrugën kah arritja e kë-
saj paraqiten kundërthënie më të
ndryshme, që janë prezent në sho-
qërinë tonë. Dihet se ne veprojmë
në më shumë mjedise. Mirëpo,
shumë çështje, në shikim të parë
flasin se pikërisht ky kurs mund të
nënkuptonte, e mund të shfrytë-
zohet nga individë për të zhvilluar
tendenca anarkiste. Mirëpo, kjo
neve nuk mund të na kthej nga ky
kurs për ndërtimin e shoqërisë so-
cialiste, demokratike, humane e
vetëqeverisëse. Përkundrazi, ne
jemi të detyruar që me përpjekje
edhe më të mëdha të luftojmë për
realizimin e këtij plani, i cili para-
shikon afirmim të plotë të shoqëri-
së së këtillë socialiste, demokratike,
humane e vetëqeverisëse.

Kuptohet se parandjenjat për
afirmim të plotë të marrëdhënieve
të tilla socialiste, demokratike, hu-
mane e vetëqeverisëse në shoqë-
rinë tonë, kërkojnë edhe vetëdije
të zhvilluar për përgjegjësitë të cilët
i kanë individët, që domosdoshmë-
rish duhet t’i kenë për arsye se në të
kundërtën, ne do të lejojmë kriji-
min e kushteve për t’u lajmëruar
tendencat e kundërta, tendenca të
cilat nënkuptojnë shfrytëzimin e
demokracisë socialiste për qëllime
të kundërta, të cilat nënkuptojnë
cenim të asaj demokracie sociali-
ste.

(vazhdon në numrin 
e ardhshëm) 

ME RASTIN E 50 VJETORIT TË DEMONSTRATAVE TË TETOVËS (6)

Vëllazërim-bashkimi 
i komunistëve tetovarë

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, 14 dhjetor - Maqedonia dhe
Kosova, përmes balotazhit në Ligën
e Kombeve do të kërkojnë, kuali-
fikimin në Euro 2020. Trajneri i Ma-
qedonisë Angellovski, për herë të
parë flet për këtë ndeshje si dhe për
cilësinë e futbollistëve kosovar. “Tek
ne nuk presim ndryshime. Po ashtu
me vëmendje të madhe do
ndjekim çdo gjë që do ndodhë në
taborin e Kosovës. Pa marrë parasy-
sh ashtu siç thatë se është anëtarja
më e re e UEFA dhe FIFA-së. Kosova
për ne është kombëtare për respekt
e cila përbëhet nga futbollist të rinj,
të cilët luajnë në skuadra të mira
në kampionatet perëndimore. Po

ashtu garat në Ligën e Kombeve, i
mbyllën në pozitën e parë. Secili që
ka përfunduar në pozitën e parë,
duhet të respektohet”, thotë Igor
Angellovski, trajner i Maqedonisë.
Angellovski shpreson se Maqedo-
nia përmes kualifikime do merr
vizën për Euro 2020 dhe ndeshja
me Kosovën nuk do të luhet fare.
Në rast se Angellovskt i plotësohet
dëshira atëherë “dardanët” do kua-

lifikoheshin në finalen e balotazhit
të Ligës së Kombeve. “Në jemi të
vetëdijshëm për cilësinë tonë. Besoj
në cilësitë tona. Dihet se tani kemi
eliminatore dhe mundet ndonjë
kombëtare përmes eliminatoreve
të sigurojë kualifikim në evropian,
ashtu që mund të mos luhet ajo
përballje e balotazhit. Megjithatë
po që se vjen deri tek balotazhi,
mendon maksimalisht të përgati-

tur do të futemi në atë përballje me
të vetmin qëllim që ta mundim Ko-
sovën dhe të kualifikohemi në fi-
nalen për kualifikim në evropian”,
thotë Igor Angellovski, trajner i Ma-
qedonisë. Pas përfundimit të gara-
ve të Ligës së Kombeve, por edhe të
hedhjes së shortit për eliminatoret
e Euro 2020, ky është prononcimi i
parë i trajnerit të Maqedonisë për
ndeshjen e balotazhit me Kosovën. 

Ljamçevski
largohet nga
Shkupi?
Shkup, 14 dhjetor - Skuadra e
FC Shkupit, do të mbetet
edhe pa mbrojtësin e majtë,
Bllagoja Ljamçevski. Ky i
fundit si duket ka kërkuar
largimin nga klubi, por ende
nuk ka informacion zyrtarë
se a do të pranon një gjë të
tillë ekipi nga Çairi. Ljamçev-
ski është ende nën kontratë
me FC Shkupit, por nëse do
të vinte deri te ndarja,
atëherë duhet që edhe klubi
të aprovon largimin e tij.  Më
herët nga Shkupi janë lar-
guar Baze Ilijoski, ndërsa
ende nuk ka informacion
zyrtarë për largimin e Kri-
stijan Stojkovskit. Deri në
hapjen e afatit kalimtar ka
ende kohë, mirëpo klubet
tani më vetëm kanë filluar të
lëvizin për afrimin dhe largi-
min e lojtarëve. (F.N)

Presidenti i UEFA-s, Aleksan-
der Çeferin priti në selinë e tij pre-
sidentin e FFK-së, Agim Ademi
dhe sekretarin e përgjithshëm të
FFK-së, Eroll Salihu. Në një takim
miqësor kreu i qeverisë së futbol-
lit kontinental i dha përkrahje të
vazhdueshme zyrtarëve kosovarë,
si dhe shprehu gatishmërinë për
ta përkrahur strategjinë e futbol-
lit për FFK-në dhe projektet të ci-

lat i paraqiti presidenti Ademi për
vitet në vijim. Presidenti i UEFA-s
u shpreh tejet i kënaqur dhe i
mahnitur me zhvillimin, organizi-
min dhe punën e FFK-së dhe
përgëzoi presidentin Ademi për
punën e tij, si dhe për rezultatet e
ekipeve të të gjitha kategorive
dhe sidomos të përfaqësueses A.
Çeferin shprehu dëshirën që të vi-
zitojë sërish Kosovën dhe të

shikojë edhe një ndeshje të kuali-
fikimeve për Evropianin 2020 në
stadiumin “Fadil Vokrri”. Çeferin
përgëzoi Ademin dhe Salihun
edhe për raportet e mira me in-
stitucionet e shtetit të Kosovës
dhe i falënderoj ato nëpërmjet
tyre për përkrahjen dhe ndihmën
që po i japin FFK-së dhe sipas tij ky
është lajm i mirë për futbollin e
Kosovës.

Drejtori sportiv i Lazios, Igli Tare
ka kërkuar që ekipi ta ndryshoj
mentalitetin, dhe ta ri-gjejë vetë-
besimin.

Lazio pësoi në shtëpi nga
Frankfurti me rezultat prej 1 me 2,

megjithatë do të vazhdojë të jetë
pjesë e Ligës së Evropës, transme-
ton Koha.net. “Po na mungojnë
shumë gjëra në aspektin e menta-
litetit, dhe në një nivel të caktuar
duhet ta dimë se duhet të jemi aty

të përgatitur për tërë ndeshjen. Ça-
sja jonë disa ndeshje të fundit nuk
ishte e duhur. 

Duhet të provojmë të domi-
nojmë që nga fillimi”, është sh-
prehur Tare.

Ceferin premton mbështetje për Kosovën
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Tare: Lazio duhet ta ndryshojë mentalitetin

Angellovski: Kosova
duhet respektuar 

“Kosova për ne është
kombëtare për respekt
e cila përbëhet nga
futbollist të rinj, të cilët
luajnë në skuadra të
mira në kampionatet
perëndimore. Po ashtu
garat në Ligën e
Kombeve, i mbyllën në
pozitën e parë. Secili që
ka përfunduar në
pozitën e parë, duhet të
respektohet”, thotë Igor
Angellovski
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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

              Shtëpia Përmirësuese Edukuese  SHPE në Tetovë, në bazë të nenit 58, paragrafi 1, alineja 1, neni 58-a dhe neni 58-v  
nga Ligji për sanksione  ("Gazeta Zyrtare e RM" Nr. 2/06, 57/10, 170/13, 43/14, 166 / 14, 33/15, 98/15 dhe 11/16) , në bazë të  
nenit 22 paragrafi 1 pika 1 nga Ligji për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 62/05, 106/08, 
161/08, 114/09, 130/09 , 149/09, 16/10, 50/10, 52/10, 124/10, 158/10, 47/11, 11/12, 39/12, 52/12, 13/13, 25/13, 54 / 13, 
170/13, 187/13, 34/14, 113/14, 145/14, 20/15, 33/15, 72/15, 74/15, 129/15, 167/15, 27/16 dhe 120/18) dhe neni 20-g i Ligjit 
për Punësim në Sektorin Publik ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18), shpall 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Punësim në SHPE përkatësisht në Shtëpinë Përmirësuese Edukuese 

 
I- SHPE Shtëpia Përmirësuese Edukuese në Tetovë ka nevojë për punësim të personave me afat të pacaktuar për vendet e 
punës: 
1. Mbikëqyrës i vjetër për mirëmbajtjen e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm,  
anëtar i policisë së burgut, shkalla V2 - 2 (dy) realizues. 
2. Mbikëqyrës i lartë për mirëmbajtjen e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm, anëtar i policisë së burgut, shkalla V1 – 1 
(një) realizues 
 
II – Kushte të përgjithshme: 
të jetë shtetas I Republikës së Maqedonisë; 

- në mënyrë aktive të flet gjuhën maqedone; 
- të jetë i moshës madhore; 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
- vendim gjyqi që nuk e ndalon kryerjen e një veprimtarie ose detyrë profesionale  
III – Kushte të posaçme për vendet e punës: 
Për vendin e punës me numër rendor 1: 
- shkalla e kualifikimit V A dhe shkalla e kualifikimit IV sipas kornizës së Maqedonisë dhe 180 ose 240 kredi të fituara, sipas 
ECVET ose MKSOO ose së paku arsimim të lartë apo të mesëm, shkollë të mesme elektromakineri ose shkollë të mesme të 
tekstilit;  
- të paktën tre vite përvojë pune në profesion; 
VEREJTJE : Punësime të planifikuara sipas planit vjetor 2018 për punësim në institucion janë: Shqiptar (e). 2 
 Për vendin e punës me numër rendor 2 : 
- shkalla e kualifikimit V A dhe shkalla e kualifikimit IV sipas kornizës së Maqedonisë dhe 180 ose 240 kredi të fituara, sipas 
ECVET ose MKSOO ose së paku arsimim të lartë apo të mesëm, shkollë të mesme elektromakineri ose shkollë të mesme të 
tekstilit; 
- të paktën tre vite përvojë pune në profesion; 
VEREJTJE : Punësime të planifikuara sipas planit vjetor 2018 për punësim në institucion janë : Maqedonas(e). 1 
 
IV – Dokumentet e duhura: 
- CV e shkurt (me numër kontakti, adresë elektronike dhe adresa e banimit); 
- vërtetim nënshtetësie; 
- diplomë/certifikatë për arsimimin e kryer; 
- vërtetim për gjendjen shëndetësore dhe psikofizike për kryerjen e detyrës në vendin e punës; 
- vërtetim që nuk ka ndalesë me vendim gjyqësor për kryerjen e profesionit; 
- vërtetim për përvojën e punës në profesion; 
 
V – Orari i punës: punë me ndërrime, orari javor 40 
Shuma bruto e rrogës për vendin e punës me numër rendor 1 është 17.768,00 denarë rroga fillestare  
Shuma bruto e rrogës për vendin e punës me numër rendor 2 është 18.677,00 denarë rroga fillestare. 
 
VI. Afati i paraqitjes: 15 ditë e llogaritur nga dita e shpalljes. Kandidatët obligohen të gjitha dokumentet e dorëzuara të jenë 
origjinal ose të fotokopjuara dhe të vërtetuara në noter. Kandidatët e paraqitur do të informohen për kohën, vendin dhe 
selektimin në adresën elektronike 
 
VII. Dokumentet mund të dorëzohen: në zarf të mbyllur në arkivin e SHPE Shtëpia Përmirësuese Edukuese Tetovë ose 
nëpërmjet postës në adresë: SHPE Shtëpia Përmirësuese Edukuese Tetovë  Rr.. Lubo Bozhinoski Pish pa numër, Tetovë (me 
theks "shpallje për punësim"). 
 
VIII. Paraqitjet të cilët nuk do të dorëzohen në mënyrën dhe kohën  e përcaktuar do të llogariten të pavlefshme, të 
pakompletuara dhe nuk do të shqyrtohen. 
 
IX. Kandidatët e paraqitur të cilët nuk do të pranohen në mënyrë të shkruar do të informohen për zgjedhjen e mundshme. 
 
X. Shpallja do të lëshohet në gazetat ditore "Nova Makedonia", "Sloboden Pecat" dhe "Koha" . 
 

                                                                      SHPE Shtëpia Përmirësuese Edukuese Tetovë  

 
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 – 330/2018 
     për punësimin e  3  nëpunësve publik nga grupi I, nëngrupi II në „IN Qendra Nacionale e Konservimit Shkup “për vendet e punës në vijim:  

 
1. KUL0102B02001 Udhëheqës i sektorit për çështje 
juridike, financiare, administrative dhe të përgjithshme - 
Sekretar 

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, Shkenca juridike  
-   më së paku 5 (pesë) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 2 (dy) vjet 
udhëheqës në vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku 8 (tetë) vjet 
përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 3 (tre) 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) 
 
 

Kushtet shtesë:   
-   të dhënë provimin e jurispodencës 
 

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: 22.150,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 
2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 
2. KUL0102V02006 Bashkëpunëtor i lartë - kontabilist, 
Njësia për çështje ekonomike financiare dhe kontabiliste, 
Seksioni për operativë financiare, Sektori për punë të 
përgjithshme, juridike, financiare dhe administrative 

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

Rroga neto: 19.531,00 denarë 
 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 
2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 
3. KUL0102G01011 Referent i pavarur - sekretar teknik, 
Njësia për punë juridike, administrative dhe të 
përgjithshme teknike, Seksioni për punë juridike dhe 
administrative, juridike, financiare dhe administrative 

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 daktilografi/gjimnaz  
-   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 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 15.330,00 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.  

 
Në bazë të nenit 3 nga Dekreti për pjesëmarrjen e publikut gjatë përpunimit të rregullave dhe akteve, si 
dhe planeve dhe programeve nga sfera e mjedisit jetësor (Gz. Zyrtare e RM nr. 147/09, 45/15) Ministri i 

transportit dhe lidhjeve e publikon këtë: 
NJOFTIM 

Njoftohen qytetarët, subjektet juridike dhe fizike që organizohet konsultim me publikun për 
dokumentet në vijim: 

1. Propozim Strategjia Nacionale Transportuese 2018-2030 
2. Propozim raporti për Vlerësimin strategjik në ndikim nga Propozim Strategjia Nacionale 

Transportuese 2018 - 2030 
Konsultimi me publikun do të mbahet më ditë 21.12.2018 në ora 13 në hapësirat e Ministrisë së 

transportit dhe lidhjeve. 
Propozim Strategjia Nacionale Transportuese (2018-2030) dhe Propozim Raporti për Vlerësimin 
strategjik në ndikim nga Propozim Strategjia Nacionale Transportuese (2018-2030) ishin të 
publikuara më 16.05.2018 në ueb faqen e Ministrisë së transportit dhe lidhjeve 
http://mtc.gov.mk/predlog-nacionalna-transportna-strategija-2018-2030) dhe ende mund të shikohen 
në linkun e njëjtë. 
Ministria e transportit dhe lidhjeve e informon publikun e interesuar për shkak kufizimit hapësinor, ta 

paraqesin pjesëmarrjen e tyre deri më 19.12.2018 dhe t`i parashtrojnë vërejtjet, mendimet dhe sugjerimet 
e tyre për dy dokumentet nëse i kanë, më së voni deri më 23.12.2018 deri tek Ministria e transportit dhe 
lidhjeve rr. Dame Gruev nr.6, 1000 Shkup, ose në adresën elektronike: goran.temovski@mtc.gov.mk 

Ministria e transportit dhe lidhjeve 

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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             Shkolla fillore komunale "Simçe Nastovski" f. Vratnicë 
                                                                           Komuna Jegunovcë 

 

 
Në pajtim me rregullat e programit Erazmus+ dhe Drejtorisë për Arsim dhe Kulturë pranë Komisionit Evropian, SHFK "Simçe 

Nastovski" Vratnicë në kuadër të projektit Smart European school project (Projekti për shkollat e mençura evropiane)  
 

PUBLIKON SHPALLJE ME NUMËR 03-255/1 
 

për sigurimin e operatorit ekonomik për realizim të EU Erazmus+ Projektit. 
 Operatori ekonomik duhet të sigurojë: 
1. Transport për 4 profesorë prej Jegunovces deri në Stamboll, Turqi dhe anasjelltas për realizim të Erazmus+ Projektit. 
Gjatë qëndrimit në Turqi të realizohet një ekskursion, me qëllim të njohjes me kulturën dhe trashëgiminë kulturore turke. 
2. Akomodim dhe ushqim për profesorët (shpenzime individuale – akomodim, ushqim dhe pije, mbështetje materiale, 
mbështetje medicinale, sigurim rrugor dhe shëndetësor) për 4 persona për 7 ditë (duke përfshirë edhe ditët e udhëtimit). 
3. Dokumentacioni për implementimin e aktiviteteve: 
 Përpilim të Marrëveshjeve për mësim (Learning Agreements) në pajtim me rregullat e Programit + të Komisionit 

Evropian. 
 Përpilim të Marrëveshjeve për kontrollim dhe sigurim të kualitetit të praktikës (Quality commitment Agreements) në pajtim 

me rregullat e Programit + të Komisionit Evropian  
 Përpilim të Europass certifikatave në pajtim me instruksionet e Drejtorisë së Përgjithshme për Arsim dhe Kulturë të 

Komisionit Evropian  
4. Raport narrativ në Veglën për Mobilitet (Mobility Tool) për aktivitetet e realizuara nga granti i E+ Programit të Komisionit 
Evropian  
5. Trajnim në temën Online classrooms for European Schools në bashkëpunim me Centre for Development of Education and 
Training (ICDET) nga Sofia, Bullgari.  
 
Shënime të detyrueshme: 
1. Operatori ekonomik të posedojë ose të ketë bashkëpunim të drejtpërdrejtë me subjekt juridik i cili posedon Licencë A të 
dhënë nga Ministria e ekonomisë.  
2. Operatori ekonomik ta pranojë mënyrën e pagesës 80% para fillimit të implementimit dhe 20% deri në fund të vitit 2019. 
3. Operatori ekonomik të ketë përvojë në realizimin e projekteve të këtilla, së paku 3 Erazmus + projekte nga segmenti arsim 
dhe trajnim nga Republika e Maqedonisë. Të njëjtat dëshmohen kryesisht me shkrim për vërtetim nga barti i grantit 
gjegjësisht Numri referent evropian.  
4. Operatori ekonomik të sigurojë Memorandum për bashkëpunim me institucionet në vijim: 
 
International Centre for Development of Education and Training 
Sofia, Bulgaria icdetbg@gmail.com 

SHF “Simçe Nastovski”  
Personi për kontakt: Dijana Petrovska  

Telefoni: 070 915 790 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit.  
Të gjitha ofertat duhet të parashtrohen deri në SHFK “Simçe Nastovski” rr. 101, numër 1, f. Vratnicë, Jegunovcë, Maqedoni. 
 

 Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 . 7, nenit 128 dhe nenit 132 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016,67/2017) dhe nenit 109 paragrafi 1 . 7 të Statutit të SHFK 
“Orce Nikollov” f. Injevë – Radovish, Vendimit të Këshillit të shkollës nga mbledhja e mbajtur më datë 30.11.2018, Këshilli i 
shkollës së SHFK “Orce Nikollov” f. Injevë – Radovish, publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

Për zgjedhje të drejtorit të SHFK “Orce Nikollov” f. Injevë  
 

Kushtet e përgjithshme të cilat duhet t’i përmbushin kandidatët e interesuar: 
 -Diplomë ose certifikatë për së paku arsim sipëror të mbaruar për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në shkollë 
fillore në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
 -Certifikatë të shtetësisë së RM, 

 
Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj kandidatët e interesuar duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim: 

- Së paku pesë vjet përvojë pune në punë edukativo-arsimore, 
- Provim të dhënë për drejtor të shkollës fillore, 
- Në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje 

ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- Të ketë të dhënë test psikologjik dhe test për integritet, 

Krahas dokumenteve të nevojshme si dëshmi për përmbushjen e kushteve nga shpallja së bashku me 
lutjen/fletëparaqitjen kandidatët e interesuar janë të obliguar të parashtrojnë Program për punë për periudhë prej katër 
vjet. 
 Kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet e nevojshme në vijim në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter: 
 
1. Fletëparaqitje; 
2. Diplomë ose certifikatë për së paku arsim sipëror të mbaruar për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në 
shkollë fillore,  
3. Vërtetim për përvojë pune prej së paku 5 (pesë) vjet në punë edukativo-arsimore, nga institucioni i verifikuar nga ana e 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës; 
4. Certifikatë për provim të dhënë për drejtor në shkollë fillore; 
5. Certifikatë për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet; 
6. Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë; 
7. Certifikatë se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm gjyqësor dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë 
për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
8. Program për punë për periudhë prej 4 (katër) vjet (2018-2022) 

 Shpallja publike zgjatë 5 ditë pune duke llogaritur nga dita e publikimit në gazetat ditore, gjegjësisht deri më 21.12.2018 
më së voni deri në ora 15:00. 
 Fletëparaqitja së bashku me dokumentet e lartpërmendura parashtrohen deri te këshilli i shkollës përmes arkivit të 
shkollës në zarf të mbyllur (adresa: SHFK “Orce Nikollov” f. Injevë – Radovish). Zgjedhja e drejtorit do të realizohet në afat prej 
15 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes publike. 
 

Këshilli i shkollës  
SHFK “Orce Nikollov” f. Injevë  

Në përfundim të fazës me gru-
pe zgjidhen lojtarët më të mirë
dhe mbi të gjitha shihen disa sta-
tistika dhe të dhëna shumë intere-
sante. Në krye të renditjes së gola-
shënuesve nuk është më njëri mes
Messi-t dhe Ronaldo-s, por Lewan-
dowski.

Lewandowski, golashënuesi
më i mirë - Ndonjëherë mungon
në ndeshjet e rëndësishme, por
sulmuesi polak është padyshim
një nga golashënuesit më të mirë
të kohës së tij. Po të mos kishte
qenë për Messi-n dhe Ronaldo-n,
ndoshta ai mund të kishte fituar

diçka më shumë. Gjithsesi, në fun-
din e 2018-ës ka arritur t’i lërë
mbrapa dy “alienët” dhe të bëhet
golashënuesi më i mirë i këtij edi-
cioni të Champions League me 8
gola të shënuar në total. Messi
është ndjekësi i tij i parë me 6 gola,
më pas vjen një grup lojtarësh me
5 realizime, mes të cilëve janë Ney-
mar, Dzeko dhe Dybala. Me 4 gola,
bashkë me Kane dhe Griezmann,
është edhe Icardi, që nuk është më

pjesë e kompeticionit më të rëndë-
sishëm europian për klube.

Kryesimi i Cristiano Ronaldos -
Teksa algjeriani Mahrez është loj-

tari me më shumë asiste, 4 për
shokët e skuadrës të Manchester
City, Cristiano Ronaldo është loj-
tari që ka goditur më shumë
portën në këtë Champions: 28
gjuajtje në 5 ndeshje, ose më mirë
4 ndeshje e 28 minuta, sepse një
sfidë nuk e ka luajtur për shkak

skualifikimi dhe në të parën është
ndëshkuar me të kuq pas 28 mi-
nutash lojë në Valencia.

Allan dhe Neymar, liderët bra-
zilianë - Lojtari i Napoli-t, jashtë
Champions-it pas humbjes në “An-
field”, e ka mbyllën fazën e grupe-
ve si lojtari me numrin më të madh
të ndërhyrjeve të suksesshme: 39a.
Ndërkohë, Neymar është futbolli-
st që ka realizuar m ë shumë finte,
plot 32 (më shumë se 5 për nde-
shje). Toni Kroos ka realizuar num-
rin më të madh të pasimeve të sak-
ta, ndërsa Ignatjev ka qenë
futbollisti me më shumë topa të
rikuperuar. Brojan, numri një i Cr-
vena Zvezda-s, që ka pësuar 17
gola, ka qenë portieri me më
shumë pritje të realizuara (39). Sto-
nes i Manchester City ka qenë
pothuajse i pagabueshëm me një
mesatare prej 96% pasimesh të
sakta.

Dënimi me dy 
vite burg, Ronaldo
del para gjyqit më 
14 janar
“La Audiencia Provincial” ka thir-
rur Cristiano Ronaldon të hënën
e 14 janarit 2019 për të qenë në
Madrid dhe për të ratifikuar para
gjyqtarit marrëveshjen e arritur
me Thesarin, pasi u akuzua se ka
bërë evazion fiskal prej 14.7 mi-
lionë euro. Në seancën dëgjimo-
re, lojtari i Juventusit do të
gjykohet si fajtor për kryerjen e
katër veprave fiskale gjatë kohës
së tij te Real Madridi dhe do të
pranojë një dënim me dy vite
burg, që synohet të konvertohet
në mënyra të tjera. CR7 tashmë e
ka likuiduar gjobën ndaj Thesarit
(pjesa më e madhe është paguar
më 6 gusht, kur derdhi 13.4 mi-
lionë euro në arkën publike
spanjolle), por ende nuk ka dalë
në Gjykatë dhe përpara Prokuro-
rit, siç është e shënuar në ligj.
Avokati i tij, José Antonio Cho-
clán, po përpiqet që dënimin me
dy vite burg ta zëvendësojë me
një gjobë shtesë prej 375.000
euro, por drejtësia nuk e ka pra-
nuar ende këtë gjë në negociata.
Këtë javë, edhe një lojtar tjetër
portugez ishte në Madrid. Bëhet
fjalë për Coentrao, i cili, gjithash-
tu, është ndëshkuar për krimin e
mashtrimit financiar, me gjobën
përkatëse. Ai ka kaluar nëpër të
njëjtën rrugë, si dhe pesë herë fi-
tuesi i “Topit të Artë”. Avokati i tij
e nxori Coentrao para gjyqtarit
përmes videokonferencës. Cho-
clán po punon të bëjë të njëjtën
gjë edhe me Ronaldon. Portuge-
zi bardhezi preferon ta dëgjojë
dënimin nga distanca, por në
fund është gjyqtari që do të ven-
dosë.

UEFA jep vendimin për Mila-
nin për mosrespektim të rregul-
lave të Fair Play-t Fiananciar. Nëse
klubi kuqezi nuk do të arrijë të rre-
gullojë bilanci, pra të barazojë sh-
penzimet me të ardhurat deri më
30 qershor të vitit 2021, atëherë
do të përjashtohet nga kompeti-
cionet europiane, nëse do të kua-
lifikohet, për edicionet 2022-2023
dh 2023-2024. Shoqërisë kuqezi
do t’i mbahen në formë gjobe 12
mijë euro nga të ardhurat e UEFA-
s për pjesëmarrjen në Europa Lea-
gue për edicionin 2018-2019 di
dhe nuk do t’i lejohet që të fede-
rojë më shumë se 21 futbollistë në
kompeticionet e UEFA-s për sezo-

net 2019-2020 dhe 2020-2021.
Kundër këtij vendimi, Milani do
të ketë mundësi të apelojë në
Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv.

Sebastián ‘El Loco’ Abreu është
42 vjeç, por në mendjen e tij, ideja
për t’i varur këpucët në gozhdë
ende nuk kalon. Uruguaajni, me
një CV të gjerë, do të shtojë një
ekip tjetër në listën e tij, tashmë
të gjatë të 27 klubeve: Rio Branco i
divizionit të katërt të Brazilit. Uru-
guaji, Argjentina, Spanja, Meksika,
Izraeli, Greqia, Ekuadori, Para-
guaji, El Salvador, Kili dhe Brazili
kanë qenë vendet, në të cilat ai ka
luajtur. Në të njëjtën mënyrë, fut-
bollisti në fjalë ka përfaqësuar
kombëtaren e Uruguajit në 70
ndeshje, duke marrë pjesë në dy

Kupa Bote, përveç fitimit të “Copa
América” në vitin 2011. “Më në fund
erdhi dita, tifozët mund të përga-
titen për të shijuar një kampionat
sensacional. E vlerësoj dashurinë
që më kanë dhënë ata në rrjetet
sociale”, tha Abreu. Presidenti i klu-
bit, Luciano Mendonca, pranoi se
nënshkrimi i Abreut ka qenë “një
çmenduri, që është bërë e vërtetë”.

Zbulohen rekordmenët e fazës
me grupe të Championsit

Faza me grupe e
Champions League ka
përfunduar. Të gjithë
ekipet e mëdha janë
kualifikuar në 1/8-at me
përjashtim të Inter dhe
Napolit, që tani do të
provojnë të
ngushëllohen me një
triumf të mundshëm
në Europa League

UEFA jep vendimin për Milanin Abregu firmon me klubin 
e 28 në karrierë

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Isco nuk është askund - Lojtari i
lindur në Malaga është duke kaluar
në momentet më të këqija në klub
dhe që prej ai vuajti prej apendiksit
ai nuk po arrin të rigjej formën e tij.

Ai ka humbur vendin e tij në
skuadër pas largimit të Lopeteguit
dhe tani ka humbur edhe mbësh-
tetjen e tifozëve Bernabeun të cilët
nuk ishin të lumtur me paraqitjen e
tij kundër CSKA-së, derisa kishte
edhe incidente të tjera, siç ishte bal-
lafaqimi me Solarin. Ai ishte
përgjigjur mirë në ndeshjen e
kupës kundër Melillas duke shë-

nuar dy gola por ai nuk pati impakt
në Ligën e Kampionëve. E tëra çka
mund të kujtohet nga ndeshje me
CSKA-në ishte hidhërimi me tifozët
dshe me mundësitë e tij të humbu-
ra. Pa mbështetjen e trajnerit në zh-
veshtore dhe në stërvitje, e ardhmja
e tij është në dyshim.

Marcelo nuk është në formë -
Solari ka thënë saktë që Marcelo

nuk është në formë dhe ai ka ne-
vojë që të punojë. Marcelo është
rikthyer në formacion pas tri nde-
shjeve mungesë shkaku i lëndimit
edhe pse nuk dihet çfarë lëndimi
kishte. Ai ka nevojë që të kthehet
në ditët e tij më të mirë. Kundër
CSKA ai vuajti në mbrojtje dhe disa
herë u kalua nga Mario Fernandes.
Përderisa është normale që ai
mund të bëj lapsuse në mbrojtje,
ai shquhet edhe për kalimet në
sulm që nuk u treguam. 

Bale nuk po bind - Ai hyri në pje-
sën e dytë dhe nuk ofrojë asgjë. Ra-
sti i tij është i njohur gjatë gjithë
këtij sezoni dhe ai pasi ja ka dal mirë
në një lojë ka dështuar në lojën
tjetër. Ai fitoi tri pikë me një gol të
bukur kundër Huescas, por ai nuk
arriti të ndryshojë asgjë në nde-
shjen kundër CSKA-së. Nuk ka
shumë ngazëllim nga tifozët pasi
që ai as nuk sillet mirë me ta. Bale

nuk ndihmoi pas lëndimit të gjurit
por është një ndjenjë gjeneralë që
ai nuk është ai lideri që skuadra ka
nevojë.

Asensios i mungon finalizimi -
Asensio nuk është duke pasur se-
zon të lehtë dhe derisa në ndeshjen
CSKA-së ku pati disa mundësi të
mira për shënim por derisa ai kish-
te ritmin e tij në lojë, ai ishte njëri
prej lojtarëve më të mirë por dësh-
toi për të shënuar. Ai e ka humbur
vendin në skuadër duke u zëvendë-
suar me Lucas Vazquez përderisa ai
u pa që në disa vrapime humbi ba-
lancin.Vallejo nuk mund të vrapon-
te - Edhe një mundësi e humbur
nga Vallejo dhe duket se tani Javi
Sanchez do të jetë para tij. Ai nuk ki-
shte paraqitje solide kundër CSKA-
së dhe bëri shumë gabime që fru-
struan shumë edhe Courtois, gjë që
bëri që rusët të shënojnë në kundër-
sulmet e tyre.

22 SPORT
Koha, e shtunë, 15 dhjetor 2018 

Marotta përgatit
“tripletën” në
merkato
Tri goditje për të ndezur ëndrrat
e tifozëve, tri blerje të nivelit të
lartë për të përforcuar skuadrën,
për t’i dhënë tifozëve të Inter
kartëvizitën e tij dhe për të nisur
menjëherë aventurën e re. Dy
blerje në qershor dhe një në ja-
nar, nëse është e mundur, me sy-
nimin për të ngushtuar diferen-
cat me Juventusin “e tij”. Beppe
Marotta kërkon të marrë
menjëherë në dorë Inter-in dhe
synon ta bëjë këtë nëpërmjet
merkatos. Ideja kryesore e Ma-
rotta-s dhe Ausilio-s është të
bëjnë një tentativë me Cagliarin
për të marrë që në janar Nicolo
Barella-n. Mesfushori 20-vjeçar
shihet si lojtari ideal për të kom-
pletuar mesfushën në këtë se-
zon. Një operacion që mund të
ketë një kosto 40 milionë euro.
Blerja e dytë e madhe do të
bëhet përsëri në  mesfushë, por
do të realizohet në qershor dhe
do të jetë e nivelit të lartë. Modric
mbetet ëndrra, Milinkovic-Savic
dhe Kroos alternativat. Avan-
tazhi kryesor i zikaltërve për të
realizuar operacione të tilla janë
marrëdhëniet e mira që Marotta
ka me klubet kryesore të Eu-
ropës. Më pas do të ketë një
ndryshim edhe në stol. Pavarësi-
sht përgënjeshtrimeve të bëra
këto ditë, Spalletti nuk është
zgjedhja e parë e Marotta-s dhe,
me përjashtim të surprizave,
drejtimin e ekipit milanez do të
marrë Antonio Conte, sipas “Cor-
riere dello Sport”.

Humbin nga CSKA, Real presion këtyre pesë lojtarëve
Real Madridi pati një
humbje dëshpëruese në
shtëpi kundër CSKA-së së
Moskës ka bërë që Los
Blancos të vënë në
presion lojtarë veteranë
si Marcelo por edhe të
riun Vallejo Ndeshja
ishte parë si një mundësi
për disa lojtarë të bankës
të cilët shkëlqyen në
ndeshjen e kupës kundër
Melillas por kjo nuk u pa
fare në këtë ndeshjes
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23MOZAIK/PERKUJTIM
Koha, e shtunë, 15 dhjetor 2018 

DASHI 21. mars - 20. prill
Gjate kësaj dite do kuptoni sa shume e dashuroni partne-

rin dhe do ja shprehni atij pafundësisht ndjenjat. Sot do i hiqni do-
rashkat dhe do ndiheni me te qete. Beqaret nuk kane për t’i harruar
kollaj personat qe do takojnë sot dhe do bëjnë te pamundur për te
filluar një lidhje me te. Ne planin financiar do jeni shume te motivuar
për ta mbajtur situatën nen kontroll.

DEMI 21. prill - 21. maj
Për shkak te ndikimit pozitiv te Hënës, sot nuk do hasni

as probleme dhe as vështirësi ne çift. Disa madje mund te zgjidhin
edhe disa mosmarrëveshje te mbetura pezull prej vitesh. Beqaret
nuk duhet te hezitojnë te joshin sepse sot do ju shfaqen mundësi te
shkëlqyera. Për sektorin financiar Plutoni do jete i favorshëm dhe do
ju beje me te logjikshëm me çdo hap qe do hidhni.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Ndjenjat do jene te thella sot, por një fjale e partnerit do

iu zhgënjejë shume. Mos e mbani mërzitjen përbrenda por sh-
preheni atë dhe do te çliroheni paksa. Lidhjet qe mund te krijojnë
beqaret gjate kësaj dite do kenë një te ardhme te ndritur. Do keni fat.
Do bëni shume shpenzime dhe financat tuaja do te pakësohen ne
mënyrë te ndjeshme. Kujdes sepse do i vuani ju pasojat.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Disa luanë, qofshin këta beqare apo ne një lidhje do fil-

lojnë aventura te reja dashurore te cilat do i emocionojnë se tepër-
mi. Kujdes ju qe jeni ne çift sepse nëse partneri iu zbulon është e
sigurt qe do doje te ndahet. Mendojini mire gjerat sepse nuk do
ketë kthim pas. Nëse keni për te bere transaksione financiare
duhet te tregoheni sa me te matur.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Mjedisi yjor do jete i komplikuar për ata qe janë ne çift.

Tension dhe konflikte do te lindin për shkak te xhelozisë se tepruar
dhe ndryshimeve ne mendime. Beqaret do kenë një takim shume
te veçantë i cili do iu ndryshoje tërësisht mendimin qe kishin për da-
shurinë. Mos e lini këtë mundësi t’iu ike nga duart! Financat do
jene te shkëlqyera. Përfitoni për te bere pak me shume shpenzime.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Jeta juaj ne çift do shkoje me se miri gjate kësaj dite. Do

kaloni një dite mjaft euforike dhe do keni edhe një mbrëmje me qi-
rinj. Nëse jeni një zemër e vetmuar, nuk do qëndroni edhe për një
kohe te gjate. Sot do ndesheni me një person te veçantë dhe mjaft
simpatik. familja do iu ndihmoje ne planin financiar. Do mund te rea-
lizoni edhe blerjet qe kishim menduar prej kohesh.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Edhe pse asnjë planet nuk do influencoje shume ne

jetën tuaj ne çift, ju do jeni si vëllezërit siameze me partnerin. Do
komunikoni për çdo gjë dhe do kuptoheni mjaft mire. Beqaret me
ne fund do kenë një takim te rëndësishëm ashtu si e kishin ëndër-
ruar. Mos e lini t’iu ike ai person nga duart. Gjendja e financave do
varet nga mënyra sesi ju do i menaxhoni ato.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Te gjithë ata qe janë ne çift do kalojnë se bashku ekspe-

rienca te reja. problemet do te harrohen dhe do i jepni me tepër
rëndësi jetën seksuale. Për beqaret do ketë jo vetëm takime por
edhe dashuri me shikim te pare. Me ne fund jeta juaj do marre një
tjetër drejtim edhe me te bukur. Shlyeni borxhet qe me pas te fil-
loni te përmirësoni buxhetin. Planetët do jene ne anën tuaj.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Fale ndikimit te madh te Neptunit, jeta juaj ne çift te

jete e qëndrueshme. Gjithsesi nëse prekni tema delikate duhet te
flisni me më shume takt dhe diplomaci. Beqaret do kenë aventu-
ra por dashuri te mëdha nuk do te kenë. Nuk do ndiheni shume te
plotësuar sot, por bëni durim. Merkuri do ua mbroje fort financat
dhe nuk do keni probleme me to. 

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Edhe nëse keni kohe qe jeni bashke, edhe nëse jeni te

sapo lidhur, planetët do te sjellin paqen tek ju. Se bashku me familja-
ret do festoni edhe një ngjarje te rëndësishme. Beqaret do ndeshen
me personin qe kane ëndërruar gjithmonë. Perspektiva te mrekul-
lueshme financiare. Do merrni iniciativa për te përmirësuar buxhe-
tin dhe do ia dilni mbanë me sukses. 

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Çiftet do fillojnë projekte te rëndësishme se bashku

dhe do kenë mundësi te afrohen me tepër me njeri-tjetrin. Bëhu-
ni me aktive. Beqaret nen ndikimin e Venusit do kërkojnë te
krijojnë një familje sa me shpejt. Do keni takime interesante po
njihuni mire me personat qe te mos zhgënjeheni me vone. Merku-
ri do iu mbështesë ne planin financiar. 

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Fale Venusit edhe ju akrepa qe jeni ne çift do kaloni një

dite te bukur. Do kuptoheni mire me njeri-tjetrin dhe do flisni lir-
shëm. Beqaret nuk duhet te mendojnë për asgjë dhe për askënd.
Beni atë doni dhe atë qe ndjeni. Do ndiheni me se miri. Për sa iu
përket financave ato do jene te paqëndrueshme dhe gabimi me i
vogël mund t’iu çojë ne rrenim. Bëni pak me shume ekonomi.

RASIM 
JONUZI

19.01.1965 – 15.12.2016

Heroi ynë Babi, sot u bënë 2 vite që u ndamë prej teje.
Ndoshta sot nuk je në mesin tonë, por në zemrat tona ti
jeton përjetë. Koha po kalon e mungesa jote po ndjehet çdo
ditë. Me shumë mall e lot në sy jemi duke shkruar Babë për
ty. Ishe një Baba i  mrekullueshëm që nuk mundemi me fjalë
ta shprehim dot. Babi po na mungon shumë, na mungon edhe
buzëqeshja jote dhe këshillat që na dhe. Ti ishe dhe do të
mbetesh njeriu më i çmuar për ne je krenaria jonë. Babi
Heroi ynë të duam shumë gjithmonë do të jetosh në zemrat
tona. E gjithë dëshira jonë është që të të ngjajmë ty dhe të
ecim në hapat e tua.

Të kujtojnë me mall Nesrini, Lavdrimi, Besa, Vlera, 
Blerta dhe Fisniki.

PËRKUJTIM
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1488 - Bartolomeo Diazu kthehet
në Portugali pas lundrimit rreth
Shkëmbit të Shpresës së Mirë.

1582 - Holanda spanjolle, Dani-
marka dhe Norvegjia pranojnë ka-
lendarin gregorian.

1664 - Anglezët kolonizojnë Ko-
nektikatin.

1745 - Beteja e Kaseldorfit: Prusia
mund Saksenin dhe Austrinë.

1877 - Tomas Edisoni patenton fo-
nografin.

1891 - James Naismith shpikë ba-
sketbollin (Kanada).

1905 - Themelohet Shtëpia e Pu-
shkinit në San Petersburg për të
mbrojtur trashëgiminë kulturore të
Aleksandër Pushkinit.

1916 - Francezët mundin gjer-
manët në Luftën e Parë Botërore në
Betejën e Verdunit.

1917 - Republika e Moldavisë sh-
pallë pavarësinë nga Rusia.

1919 - Fiume (Rijeka) shpallë pa-
varësinë.

1964 - Kanada miraton flamurin
me gjeth panje.

1976 - Samoa bëhet anëtare e OKB.

PRESIDENTI
Mësuesja: Beni, cili është presidenti
i SHBA-ve?
Beni: Nuk e di mësuese.
Mësuesja: Beni, duhet të kujdesesh
më shumë për mësimet.
Beni: Po ti mësuese, e di cila është
Maria?
Mësuesja: Jo.
Beni: Duhet të kujdesesh më shumë
për burrin tënd!

Mund t’i rezistosh një pushtimi 
të ushtrisë, por nuk mund t’i 

rezistosh një pushtimi të ideve. 
(Victor Hugo)

RONALDO, PERSONI I TRETË MË 
I KËRKUAR NË GOOGLE
Cristiano Ronaldo, renditet si personi
i tretë më i kërkuar në faqen kryesore
në internet. Sipas statistikave të Goo-
gle Ronaldo, poashtu ka arritur të zë
vendin e dytë sa i përket sportistëve
dhe vendin e parë sa i përket pjesës
së marketingut dhe
lajmeve rreth tij.
Kjo sipas ek-
spertëve shihet
se ka ndodhur si
pasojë e kalimit
të tij nga Real Ma-
drid tek gjigandi italian
Juventus, shkruan Calciomercato. Fi-
tuesi i pesëfishtë i “Topit të artë”, nuk
arriti që edhe sivjet ta fitojë “Topin e
artë”. Këtë vit këtë çmim e mori ish-
bashkë lojtari i tij tek madrilenët,
kroati, Luka Modric.
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Rreth një ton çokollatë e lëngshme ki-
shte mbuluar një rrugë në një qytet në
perëndim të Gjermanisë. 

Zjarrfikësit kanë bërë të ditur se një
rezervuar, në fabrikën e çokollatës Drei-
Meister në Westonnen, në periferi të qyte-
tit të Werl, ishte përmbytur për ta mbuluar
më pas rrugën, transmeton Koha.net shk-
rimin e CNN. 

“Rreth një ton çokollatë së pari rrodhi
në oborr e më pas edhe në rrugë”, ka thënë
një zëdhënës i brigadës së zjarrfikësve
Werl, të cilët e larguan atë nga rruga. Pas
këtij incidenti rreth 25 zjarrfikës u an-
gazhuan për ta pastruar rrugën.

Në një qytet në Gjermani rruga
mbushet me çokollatë

Një i pastrehë shtrohet në spital
dhe 4 qentë e presin atë jashtë derës.
Kjo histori e pazakontë ka ndodhur
në Rio do Sul, Brazil. Historia e të pa-
strehut është treguar nga infermierja
e spitalit rajonal, Alto Vale nëpërmjet
një postimi në Facebook dhe u bë vi-
rale. “Unë nuk e di se si është jeta e tij,
pse ai është në rrugë dhe nuk dua ta
di dhe ta gjykoj atë, por e admiroj re-
spektin dhe dashurinë që ka për kaf-
shët e tij. Ti shohësh ata kështu, duke
pritur pas dere, tregon se sa dashuri
që kanë për pronarin. Oh, sikur të
gjithë të ishin kështu… sikur të mos ki-
shte ligësi apo keqtrajtime. Është një

person i thjeshtë-, vijon postimi, duke
shtuar detaje që e bëjnë historinë më
dhimbshme, “pa luks, e cila varet nga
ndihma e të tjerëve për të kapërcyer
urinë, ftohtësinë, dhembjen, ligësinë
e botës; dhe ndjenja është reciproke:
shkëmbimi i dashurisë, ngrohtësisë,
mirëkuptimit dhe një personi që ka
pranuar të heqë bukën nga goja për
t’i ushqyer ata”. Të ballafaquar me
prova të një lidhjeje të tillë të fortë
midis burrit dhe qenve të tij, gruaja
dhe kolegët e saj kanë bërë një përja-
shtim nga rregulli, duke i lejuar qentë
të hyjnë në hollin e spitalit dhe i kanë
ushqyer ata.

Tjetër sanksion për
duhanin në Suedi

Shteti skandinav në fakt kërkon të ndjekë
gjurmët e shteteve të tjera Europiane, të cilët
gradualisht po bëhen gjithnjë e më të sertë ndaj
vesit më të shpërhapur në botë. Shteti skandinav
në fakt kërkon të ndjekë gjurmët e shteteve të
tjera Europiane, të cilët gradualisht po bëhen
gjithnjë e më të sertë ndaj vesit më të shpërha-
pur në botë. Sipas sanksioneve të propozuara,
duke filluar që nga vitit 2019 në Suedi, në disa
ambiente publike nuk do të lejohet më pirja e
duhanit. Projektligji I ri parashikon ndalimin e
duhanit në parqet e lojërave, në stacionet ku
pritet treni, gjithashtu edhe në restorantet e ha-
pura. Ligji do të hyjë në fuqi duke nisur nga Kor-
riku I vitit që vjen. Votimi I këtij projektligji është
mbyllur me 142 vota pro dhe 120 kundër. Shteti
i Suedisë po punon që nga viti 2005 me një
objektiv shumë ambicioz: kërkon të bëhet ven-
di Europian me përqindjen më të vogël të
duhanpirësve, me nën 5%. Vendi e ka nisur
luftën kundër duhanit që nga viti 2005, duke
vendosur disa sanksione, të cilat e kanë ndaluar
duhanpirjen në disa ambiente si: shkollat, re-
storantet etj.

Suedia aktualisht është edhe një ndër shte-
tet europiane me përqindjen më të vogël të
duhanpirësve. 

Sipas statistikave, vetëm 11% e popullsisë
janë duhanpirës kronikë; ndërsa 10% e popull-
sisë janë duhanpirës pasivë ose rastësorë. Sipas
kësaj vijueshmërie, lufta kundër duhanit po
prodhon rezultate të kënaqshme, të cilat I kanë
sjellë shpresë qeverisë suedeze.

I pastrehu shkon në spital,
qentë e presin tek dera

Përse shkelmojnë bebet në barkun e nënës
Përse bebet shkelmojnë në

barkun e nënës? Kjo është një pyetje
që çdo nënë e ka menduar të paktën
njëherë dhe tani mbërrin një
përgjigje nga shkenca. Fetusi nis të
lëvizë në barkun e nënës atëherë
kur fillon eksplorimin. Kjo gjë i shër-
ben për të krijuar një hartë të trupit
të vet dhe hapësirës që e rrethon.
Ky është konkluzioni që mbërrin
nga një studim mbi aktivitetin cere-
bral mbi një grup të porsalinduri-
sh, realizuar nga Universiteti Colle-
ge London dhe publikuar në
revistën Scientific Reports. Shkencë-

tarët kanë ekzaminuar spostimet e
këmbëve dhe krahëve të bebeve në
hapësirën e tyre. Autorët janë për-
qendruar kryesisht në aktivitetin e
trurit duke matur valët cerebrale.
Pas analizimeve të gjata, mendohet
se në tre mujorin e fundit të shtatzë-
nisë, shkelmimet në barkun e nënës
mund të kenë një rol të rëndësi-
shëm pasi mund të ndikojnë poziti-
visht në zhvillimin e disa zonave të
trurit të lidhura me perceptimin e
trupit. Kjo është arsyeja që lëvizjet
janë më intensive dhe të shpeshta,
pohojnë autorët e studimit.


