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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 16 dhjetor - Rroga mesatare në Maqedo-
ni prej afër 400 euro, apo 24.355 denarë, mbu-
lon vetëm harxhimet e ushqimit dhe banimit të
vlefshme së bashku 24.100 denarë. 
Përllogaritjet e Lidhjes së Sindikatave të Maqe-
donisë tregojnë se shporta konsumatore në
muajin qershor të këtij viti kishte vlerën e
32.658 denarë në raport me pagën mesatare
prej 24 355 denarë. Me fjalë të tjera, kjo do të

thotë se për të siguruar gjërat elementare, një
familje katër anëtarëshe i mungojnë 30 për
qind të holla apo mbi 9000 denarë për mbuli-
min e harxhimeve të shportës sindikale mini-
male. Shuma prej afër 33 mijë denarë nevojitet
për një familje prej 4 anëtarëshe, e cila jeton në
banesë prej 50 metrash katrorë dhe nuk pose-
don veturë. Në këtë vlerë janë llogaritur 13.609
denarë për ushqim dhe pije...

Pagë për ushqim dhe fatura

15 DEN
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Kujt është
borxhli
Macroni?

Emmanuel Macron nuk ishte i
orientuar nga politike: në moshë
të re, parapëlqente të bëhej filli-
misht filozof, më pas funksionar
i lartë dhe në fund bankier bizne-
si. Për të arritur qëllimet e tij, ka
frekuentuar emrat madhështorë
të Uncle Sam: French - American
Foundation dh German Marshall
Fund of the United States. Dhe
është pikërisht në këtë aspekt që
ka takuar në banesën e tyre të
Park Avenue në Manhattan
Henry dhe Marie-Josée Kravis.
Çifti Kravis, mbështetës i përher-
shëm i Partisë Republikane, i
përket sferës së pasurive të
mëdha botërore...

-60c |10c

Çdo njeri 
ka një talent,
por duhet ta
zbulosh

Po ikin edhe
inxhinierët!

ODA jep
alarmin

PROTESTË NË
PËRSHEFCË
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� Fq.18

Në këmbë 
kundër lojërave 
të fatit
�

Fillimisht me rikualifikimin e aktakuzës nga “terrorizëm” në “bashkim për veprimtari armiqësore”
për të gjithë të akuzuarit e 27 prillit, Parlamenti pritet të miratojë Ligjin për amnisti. Do të lirohen
deputetët e VMRO-së që hapën dyert dhe drejtuan turmën në Parlament, ashtu sikurse do të
amnistohen edhe figurat e njohura të kulturës maqedonase që i prinë protestave. Kriminelët tjerë
do të dënohen me më pak vite burg, sigurisht jo për “terrorizëm”
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ULDEDAJ I LUMTUR PËR TITULLIN 

E FITUAR WBO 
Boksieri shqiptar Jurgen Uldedaj ka thënë se tre muaj

derdhje djerse dhe gjaku me stërvitje intensive i janë

shpërblyer në triumfin e tij mbresëlënës ndaj Nikolas

Leandro Arganarazit në meçin për kampione bote për të rinj

në divizionin WBO. Në një meç me kohëzgjatje prej 10 rundeve, Ulde-

daj ishte më i mirë se argjentinasi në të gjitha rundet, duke e regjistruar fi-

toren e 10 në karrierë. “Jam krenar që ua shpërbleva të gjithëve përkrahjen.

Tre muaj derdhje djerse gjaku për mua port ë cilat u shpërblyen. Kemi pasur

taktike special me trajnerin dhe kemi punuar zellshëm”, tha Uldedaj.SportK
o
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Fisnik NUHIU

Shkup, 16 dhjetor - Ekipi i Shkëndijës

pas përfundimit të ndeshjeve zyr-

tare për vitin 2018, futbollistët ku-

qezi kanë shkuar në pushim të me-

rituar. Forma e shfaqur nga

kuqezinjtë në dy muajt e fundit

ishin vendimtarë që Shkëndija të

bënte diferencën në kreun e ta-

belës. Seria prej shtatë fitoreve rre-

sht bëri kuqezinjtë liderë të ren-

ditjes dhe negativa prej shtatë

pikëve është shndërruar në plus

pesë pikë me të cilat Shkëndija

shkoi në pauzën dimërore. Kjo

është hera e tretë në histori që

Shkëndija dimëron në pozitën e

parë, ndërsa ky është paralajmë-

rim pozitiv nëse shikojmë stati-

stikat që thonë se në dy herët para-

prake kuqezinjtë në fund të

sezonit fitonin titullin e kampio-

nit (2011 dhe 2018). Stafi teknik u

ka dhënë futbollistëve pushim deri

më 4 janar, kur është paraparë

grumbullimi i parë në vitin 2019

dhe starti i përgatitjeve dimërore.

Nga ana tjetër, trajneri Qatip

Osmani përveç futbollistëve që

deri tani kishte në dispozicion, nga

4 janari në stërvitje si të gjithë të

tjerët do të bashkëngjitet edhe sul-

muesi Marijan Radevski, i cili pas

operimit të ligamenteve është

duke u rehabilituar sipas para-

shikimeve të stafit mjekësor. Pa

marrë parasysh se kush do të jetë

përforcim i radhës për Shkëndijën

në afatin kalimtar të janarit, për

trajnerin Osmani përforcimi i

madh do të jetë rikthimi i Radev-

skit, i cili pas disa muajve jashtë

fushave, do të jetë i gatshëm për

stërvitje. Më saktësisht Radevski u

lëndua në muajin korrik, në nde-

shjen me TNS në kuadër të kuali-

fikimeve për Europa Ligë. Sulmue-

si i Shkëndijës do të jetë në

përgatitjet e dimrit, ndërsa nga

muaji mars pritet që edhe të fillon

të luaj. Ky është një lajm i mirë

edhe për seleksionuesin e Maqe-

donisë Igor Angelovski, pasi tani

më do të mund të llogarisë në

shërbimet e tij për ndeshjet e

radhës. Angelovski nuk e fsheh

faktin se me pa durim pret rikthi-

min e Radevskit në reprezentacio-

nin e Maqedonisë, pasi sulmuesi

ishte shartues në të gjitha nde-

shjet e Maqedonisë. Kështu që tani

trajneri i Maqedonisë, do të ketë

një armë plus, pikërisht në fillimin

e ndeshjeve kualifikuese për Kam-

pionatin Evropian 2020.

Shkup, 16 dhjetor - Futbollisti shqip-

tar Husein Demiri është larguar

nga ekipi finlandez PS Kemi. Sul-

muesi shkupjan kishte kontratë

deri në fund të vitit 2019, mirëpo

me marrëveshje të përbashkët me

kryesin e klubit Demiri ka ndër-

prerë kontratë, dhe kështu tani do

të kërkon klub të ri. Demiri me eki-

pin e tij PS Kemi ka zhvilluar 13

ndeshje ndërsa nuk ka arritur të

regjistrohet në listën e golashë-

nuesve. PS Kemi nuk arriti që të si-

guron mbijetesë në Ligë, duke u

radhitur në vendin e fundit me

vetëm 24 pikë. Husein Demiri para

se të transferohej në Finlandë ish-

te pjesë e FC Shkupi, ndërsa më

herët ka luajtur edhe për Vëllazë-

rimin dhe Rabotniçkin. (F.N)

Shkup, 16 dhjetor - Karateistët sh-

qiptarë nga Gostivari, Berat

Jakupi dhe Doan Osmani e kanë

mbyllur në mënyrën më të mirë

të mundshme vitin 2018, duke

fituar medalje në turneun

ndërkombëtar “Trofeu i Maqe-

donisë”. Berat Jakupi arriti të

merr vendin e parë të seniorëve

dhe “rrëmbeu” medaljen e artë.

Ndërkohë Doan Osmani u kor-

rurëzua me medalje të

argjendtë, që gjithsesi ishte suk-

sese për të riun nga Gostivar, që

këtë vit regjistroi shumë suksese

në sportin e karates në vendin

tonë dhe në arenën ndërkombë-

tare.

Hysaj 
te Çelsi,
transferimi 
i pamundur
Javët e fundit flitej se Napoli

është duke kërkuar një mbrojtës

që luan në krahun e Elseid Hysaj,

mediat e huaja zbuluan se për

këtë të fundit Çelsi ka përgatitur

një ofertë zyrtare, që shkon në 20

milion paund. Mirëpo, edhe pse

transferimi duket se është

shumë pranë, largimi i Hysajt

drejt Londrës do të ketë pasoja

për Maurizio Sarrin. Ky i fundit,

në kohën që u largua nga Napoli

dhe firmosi si trajner i Çelsit, bëri

një marrëveshje me De Laurenti-

sin, ku firmoste se nuk do të

merrte asnjë lojtar nga Napoli te

Çelsi. Marrëveshja është e shk-

ruar dhe tashmë që transferimi i

Hysaj drejt Anglisë është shfaqur

në horizont, mediat italiane kanë

publikuar lajmin se nëse kjo do

të ndodhë, Sarri rrezikon të pa-

guajë një dënim të lartë. Sipas

asaj që raporton “Areanapoli”,

nëse Çelsi kërkon Hysajn, Sarri

duhet të paguajë një dënim të

rëndë. “Marrëveshja me shkrim

parashikon se një blerje e mund-

shme e një lojtari të Napolit nga

Çelsi, do të shkaktojë ndëshki-

min e ish-trajnerit. Ky realitet,

është një ‘bllok’ i vërtetë, i para-

shikuar nga marrëveshjet me

shkrim midis Napolit dhe ish-

trajnerit të saj, i cili në mënyrë

efektive anulon çdo mundësi të

transferimit të lojtarëve nga

‘blutë’ italiane te ‘blutë’ e Lon-

drës. Në fakt, ai që do e pësojë,

në kuptimin e plotë të fjalës, do

të ishte Sarri”-shkruan sajti ita-

lian. Kështu rrugët e transferimit

janë të mbyllura nga “San Paolo”

në “Stamford Bridge”. Një lajm i

keq për më shumë se një lojtar të

Napolit, duke filluar me Elseid

Hysajn.

SHKËNDIJA ME 4 JANAR FILLON PËRGATITJET PËR SEZONIN

PRANVEROR

Radevski i gatshëm

për stërvitje

Jakupi dhe Osmani stolisen

me medalje të arit

Demiri largohet 
nga PS Kemi

Trajneri Qatip Osmani

përveç futbollistëve
që deri tani kishte në

dispozicion, nga 4
janari në stërvitje si të

gjithë të tjerët do të
bashkëngjitet edhe
sulmuesi Marijan
Radevski, i cili pas
operimit të
ligamenteve është
duke u rehabilituar
sipas parashikimeve

të stafit mjekësor

Koha

� Fq.12-15

Nga terroristë, 
në liri!



2 AKTUALE
Koha, e hënë, 17 dhjetor 2018 

2

MES FRIKËS DHE SHPRESËS
“Jetojmë me frikë se po na tradhtojnë, kjo
duke e parë se nuk na lejohet krenaria. Kemi
probleme serioze me makinerinë njerëzore të
arsyetuesve.
Çdo mos avancim e arsyetojnë. Më kujtohet
një kohë hoxha Jakup Asipi, kur thoshte: “A i
keni parë njerëzit tonë si janë (për disa e
kishte fjalën), kur ta burgosin ndonjërin prej
nesh, këta thonë: ‘Eee ka diçka, bash edhe kot
nuk e kanë marrë’. Janë në gjendje gjithçka
shtetit me i arsyetu, qoftë edhe zullumin,
padrejtësitë, mashtrimet...’”. 
Shpresa qëndron te masa e gjerë popullore, e
cila nuk ju beson aspak këtij kori politik që po
ndjehet i sigurt në qëndrueshmërinë e vet,
sigurisht duke ja bashkëngjit edhe frikën për
reagim. 
Kjo frikë për reagim shkaktohet nga tensionet
ndërkombëtare që po zhvillohen”, shkruan në
profilin e tij, aktivisti nga Kumanova, Sead
Ramadani.

METODAT STALINISTE TË LSDM-së
“LSDM-ja parti që doli nga Lidhja e
Komunistëve të Maqedonisë dhe që po
vazhdon me metoda staliniste të qeverisë -
duke i parë raportet me vendet fqinjë nga
këndi serb, rrezikon të nxisë pakënaqësi dhe
revoltë të kontrolluar tek shqiptarët etnikë të
Maqedonisë.
Potezat e Kryeministrit Zaev po bëhen në
kohën kur qeveria e tij po bën përpjekje të
amnistojë deputetë dhe individë të përfshirë
në trazirat e 2017-ës”, shkruan në profilin e tij
në Facebook, analisti Selim Ibrahimi.

JU KU JENI, STUDENTË
“Studentët e universiteteve të Shqipërisë
pranë ngadhënjimit. Kryetari i grupit
parlamentar deklaroi se Qeveria i pranon të
tetë kërkesat e studentëve. Ja forca e jua rini e
dashur. Ku jeni, ju ku jeni, ju studentët e
Universitetit të Tetovës , UEJL-së dhe Nëna
Terezës? Ju nuk keni halle për të cilat vajtoni
ditë e natë? 
Çohu rini çohu, jeta është e jotja. Ti vendos
për ardhmërinë tënde”, shkruan në profilin e
tij në Facebook, aktivisti Shpëtim Pollozhani,
ndërsa komenton protestat e studentëve
shqiptarë në Tiranë.

BIEN
EKSPORTET 
E KOSOVËS 
NË SERBI
Eksportet edhe ashtu minimale të
Kosovës në drejtim të Serbisë kanë
shënuar rënie për afër 50 për qind
që nga vendosja e taksës doganore
100 për qind për produktet e
importuara me origjinë nga Serbia.
Brenda një muaji nga vendosja e
taksës fillimisht 10 për qind dhe me
pas 100 për qind, Kosova ka
eksportuar në Serbi mallra në vlerë
prej 2.7 milionë euro, ndërkohë në
periudhën e njëjtë të vitit të kaluar
Kosova kishte eksportuar në Serbi
produkte në vlerë prej mbi 4.5
milionë euro.
Produktet që Kosova eksporton në
Serbi, sipas të dhënave të Doganës
së Kosovës, janë kryesisht bujqësore.
Qeveria e Kosovës, më 6 nëntor me
arsyetimin për mbrojtje të
produkteve vendore vendosi taksë
10 për qind për produktet e
importuara me origjinë nga Serbia
dhe Bosnjë e Hercegovina, derisa
më 21 nëntor vendosi që këtë taksë
ta rris për 100 për qind. Zyrtarë të
Qeverisë së Kosovës dhe
përfaqësues të bizneseve thonë të
mos jenë raportuar raste nga
bizneset se mund të jenë shkaktuar
ndonjë problem gjatë importit të
produkteve të Kosovës në Serbi, por
që sipas tyre, edhe tentativat e
bizneseve të Kosovës për të
eksportuar në Serbi vazhdojnë të
jenë minimale.
Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i
kryeministrit të Kosovës, Ramush
Haradinaj, tha për Radion Evropa e
Lirë se eksporti në Serbi është i ulët
pikërisht për shkak të barrierave që
ky shtet iu ka paraqitur bizneseve
nga Kosova. “Kryeministri Haradinaj
ka takime të kohëpaskohshme me
asociacionet e bizneseve, shoqatat
prodhuese te bizneseve dhe
diskutojmë problemet që
eventualisht mund të dalin nga
taksa 100 për qind, por që bizneset
nuk kanë theksuar probleme gjatë
eksportit të tyre në Serbi. Si duket
autoritetet e Serbisë janë përcaktuar
që të mos marrin masa, por, duhet
theksuar se edhe ky eksport është i
vogël është simbolik në krahasim
me importet”, thotë Shatri. Sipas të
dhënave zyrtare, eksportet e
Kosovës në Serbi në vitin 2017 ishin
48,246 milionë euro, derisa importet
ishin 449 milionë euro.
Ndërkohë, kryetari i Aleancës
Kosovare të Biznesit Agim Shahini
thotë për Radion Evropa e Lirë se
Serbia në vazhdimësi vendos
barriera bizneseve të cilat
importojnë në Serbi, duke mos
njohur dokumentet të cilat
lëshoheshin nga autoritetet e
Kosovës. “Pas taksës 100 për qind
nuk është raportuar për ndonjë
problem që bizneset nga Kosova
mund të kenë pasur gjatë eksportit
të produkteve të tyre në Serbi, por që
eksporti është i ulët dhe prodhuesit
nga Kosova, duke i parë barrierat që
vendos Serbia nuk e shohin si treg
Serbinë“. Marrëdhëniet tregtare të
Kosovës me Serbinë janë përcjellë
në vazhdimësi me probleme të
shumta. Barrierat tregtare që shteti i
Serbisë u kanë vënë produkteve nga
Kosova kanë qenë të shumta.

(REL, 16 dhjetor)

MEDIACitate

Përfaqësuesja e lartë e BE-së, Federica Mogherini, Komisionerja për
tregti Cecilia Malmstrom dhe Komisioneri Johannes Hahn në një
letër të përbashkët drejtuar Kryeministrit të Kosovës, Ramush
Haradinaj, ofrojnë opsion për zgjidhjen e problemit të tarifave
ndaj Serbisë. Ofrojnë mes tjerash që emërtimi “UNMIK” në CEFTA
të zëvendësohet me “Kosova*”. Por kërkojnë që, si shenjë e vullne-
tit të mirë, para të hënës 17 dhjetor, kur në Bruksel zhvillohet taki-
mi i Këshillit të MSA-së, Kosova përkohësisht të suspendojë zba-
timin e vendimit për tarifën ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnja
e Hercegovina. Tre këta pjesëtarë të Komisionit Evropian letrën
Kryeministrit të Kosovës e kanë shkruar edhe duke adresuar disa
shqetësime që Haradinaj ua ka shprehur në letrën që ai e kishte
dërguar më parë kur kishte sqaruar arsyet pse Kosova kishte ven-
dosur këto masa.

“Ne kemi marrë në dijeni po ashtu edhe listën e rasteve të praktikës
tregtare nga ana e Serbisë dhe Bosnje e Hercegovinës që, sipas
këndvështrimit të Kosovës, paraqesin barriera në zbatimin korrekt
të aranzhimeve të CEFTA-s dhe krijojnë probleme domethënëse
në terren për veprimet ekonomike dhe për qytetarët”, thuhet në
letër. Duke rikujtuar se si përvoja e Bashkimit Evropian përmes
krijimit të tregut unik mes 28 shteteve anëtare dëshmon se si he-
qja e tarifave dhe barrierave jo-tarifore rezulton në rritjen e
konkurrencës dhe ofertës për konsumatorët, nënshkruesit e letrës
shprehen se vendimi i Qeverisë së Kosovës për të rritur tarifat ka
qenë hap në drejtim të gabuar, që shkon në kundërshtim me pro-
gresin arritur në integrimin ekonomik rajonal, raporton KOHA.

“Vendosja e tarifave të reja në një afat të mesëm do të dëmtojnë
interesat ekonomike të Kosovës dhe njerëzve të saj, duke zvogë-
luar shkëmbimin tregtar dhe dëmtuar atraktivitetin e Kosovës si
vend për investime dhe biznes. Në dritë të kësaj ne duam të rithek-
sojmë se qëndrimi unik i BE-së është se ky vendim duhet të tërhi-
qet në rastin më të hershëm të mundshëm”, thuhet në këtë letër.
“Në të njëjtën kohë, Komisioni Evropian i merr shumë seriozisht
shqetësimet e ndryshme që ju i keni ngritur në letrën tuaj. Në
frymën e zonës së lirë tregtare, të gjithë aktorët duhet të respek-
tojnë rregullat të cilat i kanë miratuar bashkërisht. Në mënyrë që
të adresohen këto shqetësime, siç ju ka propozuar Komisioneri
Hahn gjatë vizitës së tij me 3 dhjetor, Komisioni Evropian është i
gatshëm që të vendosë një format të veçantë për ju dhe Serbinë
për të gjetur urgjentisht zgjidhje konkrete dhe praktike për çë-
shtjet e ndryshme tregtare që ju keni përmendur”, thuhet në letrën
e këtyre tre anëtarëve të Komisionit Evropian drejtuar Haradi-
najt.

Në vazhdim të letrës thuhet se “kjo do të mund, po ashtu, të përf-
shijë edhe çështjen e gjatë të zëvendësimit të UNMIK-ut me Ko-
sovo* dhe çështjen më të gjerë të modernizimit dhe rivitalizimit
të CEFTA-s”, ofrojnë nënshkruesit e kësaj letre. Ata kërkojnë që Qe-
veria e Kosovës, si shenjë e vullnetit të mirë, para takimit të Këshil-
lit MSA-së, pra para të hënës me 17 dhjetor, të suspendojë përkohë-
sisht zbatimin e vendimit për tarifat, përderisa të zgjasin
përpjekjet për zgjidhjen e përhershme të problemit.

Sot në Bruksel zhvillohet takimi mes Kosovës dhe BE-së në kuadër
të Këshillit të Stabilizim Asocimit. Një ditë më vonë, i njëjti takim
zhvillohet edhe me Serbinë. Të mërkurën në Bruksel, Federica
Mogherini mbledh liderët e vendeve të rajonit të Ballkanit Perën-
dimor. (Koha DITORE)

Suspendoni deri të
hënën tarifën ndaj
Serbisë, ne ofrojmë
zëvendësimin e
emërtimit UNMIK
me Kosovo*

BE LETËR HARADINAJT REZOLUTA S’GUXON TA SHKELË
KUSHTETUTËN!
“Rezoluta (si obligim moral) s’mund dhe
s’guxon ta shkelë (aktin më të lartë!)
Kushtetutën!
1. Nuk e kam të qartë se si mundet në
‘Delegacionin Shtetëror’ (si përfaqësues i
KUVENDIT të Kosovës), në cilësinë e
‘opozitarit’, të futet (ashtu, si është insistuar
me ligjin e propozuar nga PSD-ja) SHPEND
AHMETI ?! Kur dihet botërisht, që i njëjti
s’është DEPUTET, por, një apartçik qeveritar!?
2. Kushtetuta e Kosovës, e adreson saktë, si
statusin e gjyqësorit, ashtu edhe atë
ekzekutivit e legjislativit (ku sqarohet edhe
përfaqësimi e roli i deputetit (o)pozitar).
3. Unë mendoj, që më kushtetuese do ishte
triada përfaqësuese; Presidenti, qeveria dhe
Kuvendi. Mund të jem në gabim. Le të më
korrigjojë ndonjë ekspert ligjor…”, shkruan në
profilin e tij në Facebook, sociologu kosovar
Fadil Maloku.
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Shkup, 16 dhjetor - Edhe një muaj
nga arratisja e ish kryeministrit,
Nikolla Gruevski në Hungari ku ka
fituar të drejtën e azilit politik,
askush nga institucionet e Maqe-
donisë nuk ka marrë përgjegjësinë
duke thënë se veprimet e tyre kanë
qenë në përputhje të plotë më
ligjet në fuqi. Këshilli gjyqësor, si
organ më i lartë i sistemit të drejtë-
sisë pas një hetimi të punës së gjy-
qësorit ka dalë me konstatimin e
njëjtë se “gjykatësi për zbatimin e
sanksioneve i ka respektuar afatet
ligjore dhe se e tërë procedura
është zbatuar në përputhje me
ligjin”.  Nga Ministria e Drejtësisë

thonë se pavarësisht dhënies së
azilit, nuk do të heqin dorë nga
kërkesa për ekstradimin e Gruev-
skit, ndërsa kanë kërkuar
ndërhyrjen edhe të Bashkimit
Evropian që Hungaria të respek-
tojë vlerat evropiane për
përgjegjësi për personat që bëjnë
shkelje ligjore që kanë të bëjnë me
korrupsionin dhe krimin e organi-
zuar për çka edhe ish kryeministri
ishte dënuar me 2 vjet burgim,
ndërsa ndaj tij po udhëhiqen edhe
të paktën katër procese gjyqësore
për shpërdorim detyre. 

Derisa institucionet janë në
pritje të ndonjë epilogu për ekstra-

dim, edhe pse Hungaria qartë ka
bërë me dije se kjo nuk do të mund
të ndodhë, Nikolla Gruevski nga
ana tjetër vazhdon të shëtis lir-
shëm nëpër Budapest, gjë që dësh-
mohet me fotot dhe videot që ditë
më parë u paraqitën në rrjetet so-
ciale. Nga ana tjetër, në opinion
vazhdojnë reagime me kërkesën
për zbardhjen e rastit, por edhe të
përgjegjësisë nga organet kompe-
tente që nuk e kanë parandaluar
një arratisje të tillë. Heshtja e insti-
tucioneve është kritikuar edhe nga
Komiteti i Helsinkit duke kërkuar
qartësimin e dilemave, por edhe
dyshimeve në opinion se vallë pas

arratisjes së Gruevskit qëndrojnë
institucionet si pasojë e ndonjë
marrëveshjeje të mundshme.

“Mendoj se është e pakuptue-
shme se si qeveria edhe një muaj
nga arratisja të mos del me infor-
macione për atë se çfarë hetime
janë duke u bërë, se si arriti të arra-
tiset, pse nuk veprua me kohë,
çfarë të dhënash kanë pasur shër-
bime e sigurisë e kështu me radhë.
Këtyre dilemave duhet ti përgjigjen
institucionet dhe të kërkohet
përgjegjësi nëse konstatohen lë-
shime”, ka deklaruar Uranija Pirov-
ska nga Komiteti i Helsinkit. 

Ndryshe, ish-kryeministri

Nikolla Gruevski më 13 nëntor kish-
te njoftuar përmes rrjetit social Fa-
cebook, se ishte arratisur në Hun-
gari, ndërsa pak ditë më vonë ai
njoftoi se autoritet hungareze i ki-
shin miratuar kërkesën për azil po-
litik për shkak të siç ka thënë
ndjekjes politike nga qeveria e
kryeministrit Zoran Zaev. Në
rrugën për në Hungari, Gruevski ka
kaluar nëpër territoret e Shqipërisë,
Malit të Zi dhe Serbisë. 

(REL)

Zejnulla VESELI

Shkup, 16 dhjetor - Ligji për amnisti
i përgatitur nga Grupi interpartiak
parlamentar për pajtim, reforma
dhe integrim, i njohur ndryshe si
“Grupi për pajtim”, do të miratohet
para se të dalin fjalët përfundimta-
re të prokurore Villma Ruskovska,
ndërsa aktakuza fillestare “terro-
rizëm” do të zëvendësohet me ak-
takuzë “bashkim për veprimtar ar-
miqësore”. Kështu ka thënë
deputeti dhe njëherësh anëtarë i
këtij grupi, Zekir Ramçilloviq,
ndërsa ka informuar se sot, e hënë,
pritet të hyjë në procedurë parla-
mentare propozimi-ligji për Am-
nistinë e huliganëve të 27 prillit.
Madje, nuk përjashtohet mundë-
sia që ky ligj të votohet po ditën e

sotme, ndërsa deri tani të gjitha
Grupet parlamentare, përpos de-
putetët e Aleancës për Shqiptarët
dhe të BESËS së Bilall Kasamit që
kanë kundërshtuar, janë shprehur
se do të mbështesin amnistinë. De-
putetja Emilija Aleksandrova, në
një deklaratë për mediat maqedo-
nase të dielën tha se shumë punë
dhe komentime të ndryshime që
janë paraqitur në opinion do të
prezantohen sot, ndërsa tha se kjo
do të ndodhë kur Ligji i propozuar
për amnisti të nxirret në votim në
seancën plenare.

“Pritjet e shumicës parlamen-
tare janë që ky Ligj për amnisti të
votohet para se të dalin fjalët për-
fundimtare të prokurores Villma
Ruskovska, e cila pritet të kumtojë
edhe vendimi për rikualifikim të
veprës nga ‘terrorizëm’ në ‘rrezikim

terrorist të rendit kushtetues të sh-
tetit’ për të cilën akuzohen 31 per-
sona, ndërsa dy për ndihmë”, thonë
në Grupin për pajtim. Se do të ketë
rikualifikim të veprës është konfir-
muar edhe nga kryeministri Zoran
Zaev, i cili ditë më parë paralajmë-
roi se Ligji i ri, përveç amnistisë për
të gjithë që nuk kanë marrë pjesë
në dhunë dhe nuk kanë qenë orga-
nizatorë, do të sjellë dënime edhe
më të vogla se 10 vjet. “Nenet në
ligjin që do të sjellin deri në dëni-
min e ardhshëm nuk do të jenë
‘terrorizëm’ me mbi 10 vjet dënim,
por do të jenë dënime më të vogla
fillestare. Por, dënime do të ketë.
Përmes ligjit do të dërgohet poro-
sia se dënimi duhet të ekzistojë.
Porosia më e rëndësishme është
që nuk do të ketë përzierje në legji-
slacion”, është shprehur Zaevi. 

Ndërkaq, kryetari i partisë ma-
qedonase në opozitë, VMRO-DPM-
NE, Hristian Mickoski, ka theksuar
se deputetët e partisë që përfaqë-
son ai, vet do të vendosin se a do ta
mbështesin Ligjin për amnisti pasi
ta kenë shqyrtuar. Megjithatë, li-
deri opozitar është shprehur se ka
dilema rreth ligjit. “Çdo zgjidhje
ligjore për personat që janë në
ndjekje politike, VMRO DPMNE do
ta mbështes. Por, dua të them se
qëllimi i këtij ligji dihet qartë, cilët
persona do të amnistohen dhe në
opinion ka qarkulluar edhe arsyeja
pse është sjell ky ligj”, ka theksuar
Mickovski, duke aluduar se Ligji
sillet që të amnistohen deputetët e
VMRO-DPMNE-së që votuan për
ndryshimet kushtetuese. 

Në Parlament tashmë hapur
flitet se me amnisti, së paku dhjetë

persona do të lirohen. Përveç tre
deputetëve Krsto Mukoski, Sasho
Vasilevski dhe Luben Arnaudov,
nuk dihet akoma nëse do të lirohet
edhe deputeti Lupço Dimovski dhe
Johan Tarçillovski. Dimovski, ish-
ministër i Bujqësisë, edhe në
gjykatë ka mohuar ta ketë drejtuar
turmën nëpër Parlament, ndërsa
është shprehur se nuk ka bërë
ndonjë vepër tjetër për çka duhet
të përgjigjet penalisht. Kështu që,
deputetët e VMRO-së që hapën
dyer dhe drejtuan turmën e huli-
ganëve drejt sallës për konferenca
në Parlamentin e Maqedonisë nuk
janë “terrorist”, por të pafajshëm.
Terrorist me Ligjin që sot është në
rend dite në Parlament nuk do të
jetë as krimineli Ninxha, apo edhe
Igor Jug, por të njëjtën do të
përgjigjen për vepër penale “ba-
shkim për veprimtar armiqësore”.
Amnisti, me gjasë nuk do të ketë
për të punësuarit e akuzuar të Mi-
nistrisë së Punëve të Brendshme, si
dhe për ish shefin e tyre Mitko
Çavkov, megjithatë të njëjtit mund
të dënohen nën 10 vite burg, ashtu
sikurse parasheh aktakuza “ba-
shkim për veprimtar armiqësore”.

Ndryshe, pikërisht miratimi i
Ligjit për amnistinë e 27 prillit ishte
ajo që kushtëzonte miratimin e
ndryshimeve kushtetuese të domo-
sdoshme për zbatimin e Marrëve-
shjes me Greqinë për çështjen e
emrit. Tetë deputetët e përjashtuar
nga VMRO ia arritën qëllimit, ndër-
sa votat e tyre “pro” ndryshimeve
kushtetuese i kushtëzuan me amni-
stinë e kriminelëve të 27 prillit.

HESHT QEVERIA, HESHT EDHE GJYQËSORI

Arratisja e Gruevskit do të kalojë pa përgjegjësi! 
Në opinion vazhdojnë reagime me kërkesën për zbardhjen e rastit, por edhe të përgjegjësisë nga organet
kompetente që nuk e kanë parandaluar një arratisje të tillë. Heshtja e institucioneve është kritikuar edhe nga
Komiteti i Helsinkit duke kërkuar qartësimin e dilemave, por edhe dyshimeve në opinion se vallë pas arratisjes
së Gruevskit qëndrojnë institucionet si pasojë e ndonjë marrëveshjeje të mundshme

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

LIGJI PËR AMNISTI SOT PARA DEPUTETËVE

Nga terroristë, në liri!
Fillimisht me
rikualifikimin e
aktakuzës nga
“terrorizëm” në “bashkim
për veprimtari
armiqësore” për të gjithë
të akuzuarit e 27 prillit,
Parlamenti pritet të
miratojë Ligjin për
amnisti. Do të lirohen
deputetët e VMRO-së që
hapën dyert dhe
drejtuan turmën në
Parlament, ashtu sikurse
do të amnistohen edhe
figurat e njohura të
kulturës maqedonase që
i prinë protestave.
Kriminelët tjerë do të
dënohen me më pak vite
burg, sigurisht jo për
“terrorizëm”

Koha
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Barrierat
nga pala
maqedone
po rëndojnë
bizneset
kosovare
Prishtinë, 16 dhjetor - Drejtues të
komunitetit të bizneseve nga
Maqedonia kërkojnë që të
mbahet një mbledhje e përba-
shkët e Qeverisë së Kosovës dhe
asaj të Maqedonisë për unifiki-
min e doganave, për eliminimin
e barrierave dhe korrupsionit të
shkaktuara nga pala maqedo-
nase në vendkalimin kufitar në
Bllacë. Kryetari i Odës Ekono-
mike të Maqedonisë Veri-
Perëndimore, Nebi Hoxha në
një intervistë për KosovaPress,
ka thënë se bashkëpunimi eko-
nomik në mes shteteve të Bal-
lkanit është në nivel të pamjaf-
tueshëm. Hoxha ka thënë se
vendimi për taksat 100 për qind
ndaj mallrave me origjinë nga
Serbia rrit këmbimin tregtar
ndërmjet Kosovës dhe Maqe-
donisë, megjithëse këmbimi
tregtar ndërmjet këtyre dy shte-
teve, është 217 me 29 milionë
euro në vit, në favor të Maqe-
donisë.  
Ai ka kërkuar nga autoritetet
maqedonase dhe kosovare që
të hapet një terminal doganor
në Jazhincë, në pjesën kufitare
në afërsi të Tetovës, e cila sipas
tij, do të zvogëlonte koston e
transportit. Kreu i OEMVP-së ka
kërkuar po ashtu nga Qeveria e
Maqedonisë për krijimin e
lehtësirave ndaj bizneseve që
veprojnë në Maqedoni. 

Hoxha ka thënë se pa një
dialog të Qeverisë së Kosovës
dhe asaj të Maqedonisë, si dhe
bizneseve, nuk mund të ketë
përparim të ekonomisë dhe nuk
mund të ketë promovim të
prodhuesve vendor. Kujtojmë
se më 26 nëntor u mbajt
mbledhja e pestë e përbashkët
e qeverive shqiptare për elidi-
min e barrierave në mes Sh-
qipërisë dhe Kosovës, ndërsa
me Maqedoninë nuk është
mbajtur asnjë mbledhje edhe
pse ishte premtuar një
mbledhje e tillë. 

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 16 dhjetor - Rroga mesatare
në Maqedoni prej afër 400 euro,
apo 24.355 denarë, mbulon vetëm
harxhimet e ushqimit dhe banimit
të vlefshme së bashku 24.100 de-
narë. 

Përllogaritjet e Lidhjes së Sin-
dikatave të Maqedonisë tregojnë
se shporta konsumatore në muajin
qershor të këtij viti kishte vlerën e
32.658 denarë në raport me pagën
mesatare prej 24 355 denarë. Me
fjalë të tjera, kjo do të thotë se për
të siguruar gjërat elementare, një
familje katër anëtarëshe i mun-
gojnë 30 për qind të holla apo mbi
9000 denarë për mbulimin e
harxhimeve të shportës sindikale
minimale. Shuma prej afër 33 mijë
denarë nevojitet për një familje
prej 4 anëtarëshe, e cila jeton në
banesë prej 50 metrash katrorë
dhe nuk posedon veturë. Në këtë
vlerë janë llogaritur 13.609 denarë
për ushqim dhe pije, për harxhi-
met e banimit nevojiten 10.491 de-
narë, për higjienë 2308 denarë, për
transport 2349 denarë, për veshm-
bathje 2147 denarë, për kulturë
1070 denarë dhe për shëndetësi -
683 denarë.

Në ndërkohë, përkundër rritjes
së butë së pagave në shtet,
megjithatë akoma çmimi i punës
në Maqedoni po vlerësohet fare
pak. Të dhënat statistikore tre-
gojnë se gati gjysma e punëtorëve
në shtet pranojnë paga më të ulë-
ta se mesatarja shtetërore. Në sek-
torin e industrisë dhe bujqësisë,
pagat në muajin shtator ishin afër
20 mijë denarë. Bile, në fabrikat e
veshmbathjes, të lëkurës dhe të
mobilierive në shtet, punëtorët
marrin në mesatare nga 15 mijë
denarë në muaj. Të dhënat e fun-
dit, sipas një pjese të sindikalistë-
ve, janë më shumë se brengosëse.

MUNGON SHPËRNDARJA 
E BARABARTË

“Pagat ndoshta diku edhe rri-
ten, megjithatë në përgjithësi janë
më të ulëtat në rajon me përjash-
tim të Kosovës. Një gjendje e tillë i
detyrohet faktit se një pjesë e cak-
tuar e punëdhënësve nuk janë të
gatshëm që në mënyrë përkatëse
të vlerësojnë si duhet mundin e
punëtorit, apo me fjalë të tjera -
në rend të parë e kanë fitimin. Në
këtë periudhë, gati çerek shekulli
të tranzicionit në shtet, pagat janë
rritur për 100 për qind, por
megjithatë kapitali është rritur për

së paku tre herë. Me fjalë të tjera,
na mungon një shpërndarje e ba-
rabartë midis punës dhe kapitalit,
ku çdo kush do të ketë kulaçin e tij
për një jetesë normale në Maqedo-
ni”, thotë Pece Ristevski, kryetari i
Sindikatës së industrisë, xehetari-
së dhe energjetikës.

Sipas tij, edhe rritja e pagës mi-
nimale në 12 mijë denarë nga një-
ra anë ka sjellë përfitime, ndërsa
nga ana tjetër - pagat e tjera nuk
janë rritur për shkak se
punëdhënësve ju mungon një
guxim më i madh për diçka të tillë.

Në ndërkohë, rënia e standar-
dit jetësor kanë detyruar qytetarët
që të ulin shpenzimet dhe të orien-
tohen në mbulimin vetëm të
harxhimeve të domosdoshme të
jetesës, si dhe të kalkulojnë me
hyrjen në borxhe të ndryshme kre-
ditore dhe në kartela që të kapër-
cejnë muajin.

Sipas ekspertëve ekonomik,
pagat e ulëta në Maqedoni që
shumë pak ndjekin rritjen e kostos
së jetesës janë rrjedhojë e më
shumë problemeve, andaj
kërkohen ndryshime strukturore
në ekonominë vendore me rritjen
e sektorit eksportues, fuqizimin e
sipërmarrjes dhe hapjen e vende-
ve të punës nga investitorët real që
do të bashkëpunojnë në mënyrë
maksimale me kompanitë vendo-
re . Kërkohet edhe ngadalësimi i
punësimit në administratën e
mbingarkuar shtetërore. Vlerë-
sohet se në nivelin e mesatares së
përgjithshme të pagave në Maqe-
doni, ndikojnë edhe investitorët e
huaj që janë të joshur të investojnë
me pagat e ulëta që ua paguajnë
punëtorëve. Në ndërkohë,

punëdhënësit dhe analistët eko-
nomik vlerësojnë se rrogat si mini-
male ashtu edhe mesatare, duhet
të rriten, por vetëm me kusht të
shëndoshjes së ekonomisë dhe
rritjes ekonomike më të madhe në
Maqedoni. 

“Pagat janë pasqyrë e ekono-
misë sonë, gjegjësisht çfarë eko-
nomie kemi të tilla janë edhe pa-
gat që vështirë se mund të rriten
dukshëm nëse nuk kemi rritje më
të madhe ekonomike, hapje të
vendeve të reja të punës dhe fitim
më të madh të sektorit privat. Nga
ana tjetër, ata të punësuar që fi-
tojnë më pak se 20 mijë denarë
punojnë nën dinjitetin material,
ndërsa ato që marrin paga nën 12
mijë denarë, punojnë nën dinjite-
tin etik. Gjithashtu, edhe mungesa
e vetëdijes së një pjese të
punëdhënësve se mundi duhet të
paguhet, por edhe mungesa e kua-
drit cilësor ndikon në nivelin e pa-
gave”, vlerësojnë analistët .

MAQEDONIA, SA 36 PËR QIND 
E MESATARES NË BE

Sipas EUROSTAT, në vitin 2017,
qytetarët e Maqedonisë kishin të
ardhura sa 36 për qind e mesatares
së Bashkimit Evropian. Në rajon,
më mirë paraqitet Mali i Zi, që ka
arritur në 46 për qind e mesatares
së BE-së. Serbia e ka nivelin sa 36
për qind e mesatares së BE-së. Nga
ana tjetër, Shqipëria ka 30 për qind
të mesatares, ndërsa Bosnje e Her-
cegovina në vitin 2017 kishte 32 për
qind të të ardhurave mesatare në
BE.

Edhe në indikatorin apo tre-
guesin tjetër ekonomik, atë të kon-
sumit individual për frymë, Sh-

qipëria rezulton e fundit, me 39 për
qind të mesatares evropiane. Ma-
qedonia dhe Bosnja e kanë këtë
tregues në 41 për qind , Serbia 45
për qind dhe Mali i Zi 56 për qind.
Në Evropë, të ardhurat më të larta
për frymë i ka Luksemburgu me
253 për qind të mesatares së BE.
Ndërmjet shteteve anëtare në vitin
2017, konsumi për frymë, shprehur
në Standardet e Fuqisë Blerëse
(PPS) ndryshonte nga 54 për qind
e mesatares së Bashkimit Evropian
(BE) në Bullgari në 132 për qind në
Luksemburg. Tetëmbëdhjetë sh-
tete anëtare kishin konsum për
frymë nën mesataren e BE-së,
ndërsa dhjetë shtete anëtare regji-
struan konsum mbi mesataren e
BE-së në vitin 2017. Niveli më i lartë
në BE u regjistrua në Luksemburg,
32 për qind mbi mesataren e BE-së,
përpara Gjermanisë me 22 për
qind më shumë. Ato u pasuan nga
Austria, Danimarka dhe Mbretë-
ria e Bashkuar, të cilat regjistrojnë
nivele rreth 15 dhe 20 për qind mbi
mesataren e BE-së, dhe Belgjika,
Finlanda, Holanda, Suedia dhe
Franca me nivele rreth 10 për qind
mbi mesataren e BE-së. Konsumi
për banorë në Itali, Irlandë dhe Qi-
pro, nivelet ishin më pak se 10 për
qind nën mesataren e BE-së, ndër-
sa Spanja, Lituania, Çekia dhe Por-
tugalia ishin midis 10 dhe 20 për
qind më poshtë. Malta, Sllovenia,
Greqia, Polonia, Sllovakia dhe Esto-
nia ishin midis 20 dhe 30 për qind
nën mesataren. Letonia, Rumania,
Kroacia dhe Hungaria ishin midis
30 dhe 40 për qind më poshtë,
ndërsa Bullgaria kishte të ardhura
për frymë më shumë se 40 për
qind nën mesataren e BE. 

RRITJA E PAGËS NUK NDJEK RRITJEN E ÇMIMEVE 

Pagë për ushqim 
dhe fatura

Paga mesatare në
Maqedoni prej afër
400 euro apo 24.355
denarë, mbulon
vetëm harxhimet e
ushqimit dhe banimit
të vlefshme së bashku
24.100 denarë 

Koha
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Përmbyset
autobusi, 
tre të vdekur
afër Leskovcit
Leskovc, 16 dhjetor - Një burrë dhe dy gra,
shtetase të Maqedonisë e kanë humbur
jetën në fatkeqësinë e komunikacionit
afër Leskovcit në Serbi, në mëngjesin e
së dielës rreth orës 1:45 minuta pasi
është përmbysur një autobus me targa
të Maqedonisë. Katër udhëtarë janë në
rrezik për jetë dhe janë dërguar në
Qendrën klinike në Nish, ndërsa të
tjerët janë mbajtur në spitalin në Le-
skovc. Shoferi dhe ndihmësi i tij nuk
janë lënduar, por nuk kanë dhënë dek-
larata për media. Tre nga udhëtarët me
lëndime të rënda janë në mjekim in-
tensiv në sektorin Kirurgji në spitalin
në Leskovc, ndërsa një në Ortopedi.
Udhëtarët tjerë janë me lëndime më
të lehta. Destinacioni i fundit i autobu-
sit që është nisur nga Manastiri, duhej
të jetë Vjena, ndërsa është në pronësi të
kompanisë “Euro Bus” nga Struga. Pro-
nari i “Eurobus”, Xhitan Istrefi për MIA-
n deklaroi se autobusi, i prodhuar në
vitin 2006, rregullisht i ka kaluar kon-
trollet teknike. “Kemi nisur një autobus
tjetër dhe të punësuarit tonë në vendin
e aksidentit që të shohin gjendjen dhe
të marrin masat e nevojshme. Autobu-
sët tanë janë rregullisht të kontrolluar
dhe gabimi nuk është tek ne”, deklaroi
Istrefi, duke mos dhënë detaje tjera për
aksidentin.

Omer XHAFERI

Shkup, 16 dhjetor - Në Maqedoni dhe në të
gjitha shtetet e rajonit ka mungesë gjithnjë
e më të madhe nga kuadrot inxhinierike, e
posaçërisht nga kuadrot e mira profesiona-
le me autorizime. Këtë çështje Oda e arki-
tektëve dhe inxhinierëve të autorizuar nuk
mund ta zgjidh vetë, por kjo duhet të bëhet
së bashku me ata që i marrin vendimet në
shtet, ministritë, qendrat strategjike për zh-
villim… Ndjenja e jonë është se në Maqedo-
ni në të ardhmen do të mbeten gjithnjë e
më pak inxhinierë, thotë Mile Dimitrovski,
kryetar i Odës së arkitektëve dhe inxhinierë-
ve të autorizuar në intervistë për MIA-n.
Kjo, thotë ai, është më tepër çështje shoqë-
rore, politike dhe sociale, e jo çështje e pro-
duksionit. “Profesioni i inxhinierit nuk është
shumë atraktiv. Nëse shikojmë në aspek-
tin sociologjik ose në përgjithësi në zhvilli-
min e shteteve do të vërejmë se tani familjet
kanë nga një ose dy fëmijë dhe janë shumë
të kujdesshëm se ku do ta orientojnë fë-

mijën e vet që të ketë ardhmëri. Shumë fa-
milje vendosin se profesioni i tillë i vështirë
nuk është për fëmijën e tyre, se është më
mirë të jetë mjek ose jurist, avokat… Më së
shpeshti njerëzit në profesionet tona i
imagjinojnë në një pallto të kaltër, me një
helmetë në kokë, në vendndërtim ose në
fabrikë. Njëherësh profesionet e inxhinierit
mbetën të vështira edhe sipas mënyrës së
marrjes së diplomës dhe sipas mënyrës së
fitimit. Po ashtu, Bashkësia Evropiane ra-
stësisht ose me qëllim i hap kufijtë dhe i
tërheq, posaçërisht inxhinierët, mjekët, që
të shkojnë drejt Evropës Perëndimore, duke
u dhënë kushte më të volitshme”, thotë Di-
mitrovski.
Si kuriozitet, ai thotë se vitin e kaluar nga 15
bursa të miratuara për studentë nga fakul-
tetet e elektroteknikës, vetëm dy janë para-
qitur që ta shfrytëzojnë. 
“Kur i pyetëm 13 të tjerët pse nuk e kanë
marrë bursën pasi ajo do të thotë të ardhu-
ra, ata thanë se presim ta marrim diplomën
e Maqedonisë dhe menjëherë të shkojmë
në Evropën Perëndimore. Këtë nuk duhet
ta injorojmë si proces. Kjo ndodh edhe në

Fakultetin e makinerisë, teknologjik. Duhet
të gjejmë mekanizma tjerë se si inxhinerët
tanë të mbeten në shtet”, thekson Dimi-
trovski. Në Maqedoni ka prej 26.000 deri
27.000 inxhinierë. Autorizime u duhen aty-
re me angazhim sipas Ligjit për ndërtim,
respektivisht atyre cilët janë inxhinierë në
ndërtimin investues. Prej 7000 inxhinierë-
ve të paraqitur për autorizim, 3500 janë ak-
tivë me autorizime të vlefshme të Odës.

ODA E ARKITEKTËVE JEP ALARMIN

Nga 15 bursa të miratuara
për studentë nga fakultetet
e elektroteknikës, vetëm dy
janë paraqitur që ta
shfrytëzojnë. “Kur i pyetëm
13 të tjerët pse nuk e kanë
marrë bursën, pasi ajo do të
thotë të ardhura, ata thanë
se presim ta marrim
diplomën e Maqedonisë
dhe menjëherë të shkojmë
në Evropën Perëndimore...”,
thotë Dimitrovski

Profesionet e inxhinierit mbetën të
vështira edhe sipas mënyrës së
marrjes së diplomës dhe sipas
mënyrës së fitimit. Po ashtu,
Bashkësia Evropiane rastësisht ose
me qëllim i hap kufijtë dhe i tërheq,
posaçërisht inxhinierët, mjekët, që
të shkojnë drejt Evropës
Perëndimore, duke u dhënë kushte
më të volitshme

MILE DIMITROVSKI

Po ikin edhe inxhinierët!

Koha

Shkup, 16 dhjetor - Shoqata e Ga-
zetarëve të Maqedonisë (SHGM)
zgjodhi të dielën për kryetar të
saj të ri, Mlladen Çadikovskin.
Çadikovski morri gjithsejtë 86
vota, ndërsa kundërkandidati
tjetër Stojançe Naumov, 77 vota.
Krahas kryetarit të ri, SHGM-ja
zgjodhi edhe anëtarët e bordit
të drejtorëve, anëtarët e Këshillit
Mbikëqyrës dhe anëtarët e Kë-
shillit të Nderit. “Nuk ka kompro-
mis për lirinë e fjalës dhe për
profesionalizmin në media dhe
gazetari. Në katër vitet e ardh-
shme do të angazhohemi aq sa
të mund të themi që kemi arritur
shumë e më shumë nga ajo që
deri tash është arritur”, deklaroi
Çadikovski sapo u shpallën re-
zultatet. Megjithatë, ka edhe nga
ata që kanë vënë në dyshim legji-
timitetin e zgjedhjes së Çadikov-

skit në krye të SHGM-së. I pari që
kontestoi votimin ishte gazetari
Goran Trpenoski, njëherësh - anë-
tar i Komisionit Verifikues. Në një
postim në Facebook, Trpenovski
shkroi se “nga gjithsej 555 anëtarë
të SHGM-së, të pranishëm kanë
qenë 175. Kanë votuar 169, nga të
cilat 86 vota për Mladen Çadikov-
skin dhe 77 për Stole Naumovin,
ndërsa 6 votat e tjera ishin të pav-
lefshme. Dhe, në nenin 34 të Sta-
tutit, thuhet se ‘kryetari i SHGM-
së zgjidhet me shumicën e votave
të të pranishmëve në Kuvendin
zgjedhor’. Matematikisht, kjo do
të thotë se Çadikovskit i janë da-
shur 88, në vend të 86 vota për të
fituar. Në Rregulloren e punës së
Kuvendit qëndron se nëse një
kandidat nuk e ka shumicën e
duhur, duhet të mbahet raundi i
dytë i votimit’, shkruan Trpenoski,

ndërsa kërkon nga SHGM-ja pro-
noncohet nëse zgjedhja është një
histori e përfunduar ose duhet të
ketë raund të dytë.

“A konsiderohet siç është në
Statut, shumica që është prezent
apo vetëm ata që kanë votuar?
Nëse është nga ata që kanë vo-
tuar, çdo gjë është në rregull”, ka
thënë për Alsat-M, gazetari Trpe-
novski. Megjithatë, një nga tre
anëtarët e Komisionit zgjedhor
ishte edhe ish kryetarja e Sin-
dikatës, Tamara Çausidis. Ajo
vlerëson se përzgjedhja e Ça-
dikovskit është transparente dhe
legjitime, edhe pse me fitore të
ngushtë, duke mos dashur të hyjë
në dokumentet për punën e
SHGM-së.

“Si anëtare e Komisionit, nuk
kam dyshime fare se përzgjedhja
e kryetarit të SHGM-së është legji-

time. Nuk jam juriste dhe nuk in-
terpretoj Rregullore, por si gaze-
tare logjikisht e di se 86 është më
shumë se 77,169, pjesëtim për dy
është 84,5. Kështu që, përzgjedhja
e Mlladen Çadikovskit është legji-
time”, pohon për Alsat, Çausidis.
Me reagim në FB, është paraqitur
edhe ish-kryetari në dy mandate i

SHGM-së, Naser Selmani. Ai ka
sqaruar se nga momenti kur është
vërtetuar kuorumi dhe deri tek
votimi, kanë kaluar dy orë, me çra-
st gjashtë delegatë kishin ikur dhe
në sallë kishin mbetur 169 dele-
gatë. Sipas tij, zgjedhje e Çadikov-
skit është e pastër si loti. 

(R.K)

MBAHET KONGRESI ZGJEDHOR I GAZETARËVE

Çadikovski kryetar i SHGM-së, kontestohet nga disa gazetarë
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Remzije BILALLI

Shkup, 16 dhjetor - Bazuar në të
dhënat statistikore, numri i turi-
stëve në Maqedoni do të arrijë më
shumë se një milion, me rreth tre
milionë bujtje, mirëpo në mun-
gesë të një strategjie për turizëm
në Maqedoni, sektori i biznesit ar-
riti në përfundimin se ky trend
pozitiv duhet të jetë bazë për de-
finimin e një platforme serioze që
do të krijojë mundësi për zhvilli-
min e sektorit të turizmit dhe ho-
telerisë. Në periudhën kohore ja-
nar-shtator 2018, krahasuar me të
njëjtën periudhë të vitit të kaluar,
numri i turistëve është rritur për
13.6%. Tek turistët vendas ka rritje
prej 14.1 për qind, ndërsa tek turi-

stët e huaj me 13.3 për qind. Në
periudhën janar-shtator 2018,
krahasuar me të njëjtën periudhë
të vitit të kaluar, numri i bujtjeve
është rritur me 15.2 për qind,
ndërsa numri i netëve të shpen-
zuar nga turistët vendas u rrit me
14.3, dhe numri i netëve të shpen-
zuara nga turistët e huaj u rrit me
16.4 për qind.

“Analizat tregojnë se Turqia
mbetet vendi me numrin më të
madh të turistëve që vizituan Ma-
qedoninë. Më pas vijon Serbia,
Bullgaria, Greqia dhe Holanda.
Në aspektin e bujtjeve të reali-
zuara përsëri kryesojnë turistët
turq, të ndjekur nga holandezët,

ndërsa në mesin e pesëshes janë
Polonia, Serbia, Bullgaria dhe Gre-
qia”, tha Daniela Mihajlovska-Va-
silevska nga Oda Ekonomike e
Maqedonisë, ku u njoftua gjitha-
shtu se të ardhurat e këmbimit
valutor nga turizmi janë në rritje
të vazhdueshme. Në vitin 2017
krahasuar me vitin 2010, kur dhe
filloi procesi i subvencionimit të
turistëve të huaj, të ardhurat u
rritën me 65.23 për qind dhe ar-
ritën 326.9 milionë dollarë në
2017.

Në nëntë muajt e parë të vitit
2018, janë evidentuar 196 milionë
dollarë nga turizmi, që është 26.6
për qind fitim më i lartë kraha-

suar me të njëjtën periudhë të vi-
tit të kaluar, kur hyrja ishte 155 mi-
lionë dollarë amerikanë. Pjesë-
marrja e turizmit në bruto
prodhimin vendor arrin 1.8%.
Disa analiza tregojnë se pjesë-
marrja totale e turizmit në BPV
është 5.1 për qind, prej të cilave
1.8 për qind direkt dhe 2.9 për
qind pjesëmarrje indirekte.
Mihajlovska-Vasilevska theksoi se
për zhvillimin afatgjatë të turiz-
mit si një faktor serioz në ekono-
minë e vendit ka shumë çështje
për të cilat duhet të punohet në
vazhdim.

Nga Oda theksuan se është
kryer studim në disa objekteve

rreth punësimit në këtë sektor,
standardeve në restorante dhe
hotele si dhe sa shteti ndihmon
në lidhje me zhvillimin e hoteleri-
së dhe turizmit.

“Më shumë se 90 për qind e
restoranteve dhe hoteleve të
anketuara deklaruan se kanë një
problem të madh me punën e
kualifikuar, standardet zbatohen
në përputhje me kushtet ligjore,
por edhe ato të tregut, ndërsa
kanë nevojë për stimuli nga ana e
shtetit”, thanë nga Shoqata e ho-
telerisë dhe turizmit, duke saktë-
suar se rëndësi të veçantë ka eli-
minimi i ekonomisë informate në
këtë sektor. 

Nuk ka vizion se si mund të
zhvillohet turizmi nëse ndërpri-
ten subvencionet, sepse mbijete-
sa e tyre varet shumë nga mbë-
shtetja shtetërore e operatorëve
turistikë që sjellin vizitorë të huaj.
Maqedonia nuk ka strategji për
turizëm, por ka vetëm një version
përfundimtar të propozim-stra-
tegjisë, e cila tre vite është në për-
punim e sipër. 

Bazuar në këtë dokument ar-
rihet në përfundim se turizmi në
Maqedoni përballet me disa pro-
bleme, siç janë klasifikimi i hote-
leve, shenjat turistike, subvencio-
net për operatorët turistikë,
subvencionet për transportuesit
ajror, politikat e vizave ose infra-
struktura e përgjithshme, sqa-
rojnë në Shoqatën e hotelerisë
dhe turizmit.

Shkup, 16 dhjetor - Pas punës së
suksesshme disavjeçare në tregun
e Maqedonisë, “Viaminka” nga Pri-
lepi, në 6 muajt e parë të këtij ka

arritur sukses të madh në kthimin
në tryezat e amvisërive vajin
prodhuar nga luledielli “Brilijant”.
Drejtori i përgjithshëm i fabrikës
për prodhimin vajit “Birlijant” sh-
prehet se vetëm për një kohë të
shkurtër të fillimit të fabrikës së
vajit në Shtip, kanë arritur ta
kthejnë vajin si brend të njohur jo
vetën në Maqedoni, por edhe në

vendet e rajonit. 
“Shpresojmë se përveç pre-

zencës së vajit ‘Brilijant’ në raftet e
gjitha shitoreve në Maqedoni, vaji
së shpejtë do të gjendet edhe në
tregun e Shqipërisë dhe Kosovës si
konsumues të mëdhenj të vajit të
prodhuar nga luledielli, sidomos
tani kur kemi vendosjen e taksave
të larta për prodhimet serbe në Ko-

sovë, që do të thotë se prodhimet
nga Maqedonia i kanë dyert e ha-
pura për shumë brende të njohura,
përfshirë këtu edhe vajin ‘Bri-
lijant’”, thotë drejtori Sasho Nau-
movski. Ai gjithashtu paralajmë-
roi se shumë bujq individual në
Maqedoni do të fillojnë në arat e
tyre të kultivojnë më shumë lule-
dielli, sepse në bashkëpunim me
fabrikën e vajit “Bllagoja Gjorev”
dhe “Brilijant” nga Shtipi, do të
grumbullohen të gjitha sasitë që
do të prodhohen nga bujqit indivi-
dual.

“‘Brilijant’ prodhohet me pro-
ces të lartë teknologji dhe stan-
darde të larta për cilësi nga lënda
e parë e deri të prodhimi final.
Fabrika për momentin punon me
kapacitet prej 40 për qind, ndër-
sa synimi ynë është në të ardh-
men të arrijmë në nivelin opti-
mal të kapaciteteve prodhuese
prej 60 deri më 70 për qind”, tha
Numovski.

Kapaciteti prodhues në ditë,
Naumovski thotë së është 150 ton,
ndërsa për momentin prodhohen
100 ton në ditë. Fabrika për
prodhimin e vajit prej lulediellit
punon më lëndën e parë që im-
portohet nga Bullgaria dhe Ser-
bia, po bëhen përpjekje që së ba-
shku me fabrikën “Bllagoj Gjorev”
të nxitet kultivimi i lulediellit si
prodhimin vendor. 

“Të dyja fabrikat për prodhi-
min e vajit do të blinin lulediellin,
ndërsa Qeveria duhet të ndajë
subvencione më të larta për bujqit
që dëshirojnë arat e tyre t’i mbjel-
lin me luledielli”, thotë drejtor i
përgjithshëm i fabrikës për prodhi-
min e vajit “Brilijant”. Prodhimi i
vajit të lulediellit në fabrikë është
në tërësi i automatizuar dhe
mbikëqyret nga 70 punonjës. Fa-
brika ka laborator të sajin për kon-
trollimin e cilësisë, ndërsa për
prodhimtarinë - shfrytëzohet gazi
si energensë. (Z.V)

RIKTHEHET VAJI I LULEDIELLIT

“Brilijant” synon Kosovën dhe Shqipërinë
“Vaji së shpejtë do të
gjendet edhe në tregun e
Shqipërisë dhe Kosovës si
konsumues të mëdhenj
të vajit të prodhuar nga
luledielli, sidomos tani
kur kemi vendosjen e
taksave të larta për
prodhimet serbe në
Kosovë, që do të thotë se
prodhimet nga
Maqedonia i kanë dyert e
hapura për shumë
brende të njohura,
përfshirë këtu edhe vajin
‘Brilijant’”, thotë
Naumovski

ZHVILLIMI I SEKTORIT TË TURIZMIT DHE HOTELERISË

Mungon një platformë serioze
Hotelierët nuk kanë
vizion se si do të
zhvillohej turizmi
nëse do të hiqeshin
subvencionet.
Mbijetesa e tyre në
mënyrë serioze varet
nga mbështetja
shtetërore ndaj
operatorëve
turistikë që sjellin
turistë të huaj

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Urim HASIPI

Tetovë, 16 dhjetor - Qindra banorë të
fshatit Përshefcë të Komunës së
Tearcës kanë mbajtur një protestë
dielën kundër dy bastoreve që
ndodhen në këtë fshat. “Shprehim
pakënaqësinë tonë kundër dy ba-
storeve që ndodhen përpara shkol-
lës sonë, bashkësisë lokale dhe xha-
misë, lokacione këto më shumë të
frekentuara nga të gjithë ne, posaçë-
risht nga fëmijët tanë. Jemi të vetë-
dijshëm se Ligji ua mundëson këtë,
por ne si banorë të këtyre anëve jemi
kundër këtij ligji që u mundëson aty-
re. Nuk ekziston asnjë Ligj në botë që
u mundëson veprimtarive të këtilla
të jenë aq afër objekteve fetare dhe
shkollore. Po ashtu, dua të theksoj se
ekziston një Ligj që nuk është i shk-
ruar, por është Ligji i moralit dhe
ndërgjegjes që më shumë vlen për
pronarët e lokaleve. Ne nuk jemi
këtu për të kërcënuar askënd, por
jemi thjesht për të shprehur revoltën
tonë dhe për të kërkuar që këta

objekte të jenë sa më larg syve të fë-
mijëve tanë”, u tha në këtë protestë
nga ana e organizatorëve. 

Sipas banorëve, nëse kërkesa e
tyre nuk merret parasysh, atëherë
protestat do të mbahen çdo javë,
dhe nëse ka nevojë - edhe më shpe-
sh. Protestat u organizuan nga
kryesia e Bashkësisë Lokale, Këshil-
li i xhamisë, drejtoria e shkollës fil-
lore “Asdreni”, kryesia e Shoqatës
“Përshefca që duam” dhe përfaqë-
sues të nëndegëve të partive poli-
tike. Protestës i janë bashkangjitur
edhe banorë të fshatrave përreth

Komunës së Tearcës, ku ekzistojnë
një numër i madh i bastoreve. Në
fshatrat e Tearcës, deri më tani ba-
store nuk janë hapur, apo janë
mbyllur pas presionit të banorëve
në fshatrat Sllatinë, Odër dhe Do-
brosht. Përkrahje protestës në fsha-
tin Përshefcë i dha edhe Lëvizja An-
tibixhoz, organizatore e protestave
në Tetovë. 

Ndërkaq, Lëvizja Antibixhoz ka
bërë të ditur se ditën e premte, në
sheshin e Tetovës, në ora 13.30 do të
protestohet me qëllim që një herë e
përgjithmonë t’iu thuhet “Stop “ ka-

zinove dhe bastoreve. Nga kjo lëvizje
nënvizojnë se betejën e tyre kundër
bixhozit dhe dislokimit të objekteve
të lojërave të fatit jashtë qytetit do të
ta çojnë deri në fund, deri në sjel-
ljen e një Ligji që do të jetë në interes
të qytetarëve. Nga kjo Lëvizje ju
bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve,
subjekteve politike shqiptare, sek-
torit civil..., që sa më masovikisht të
mbështesin këtë protestë kundër kë-
tij, siç thuhet, kanceri të shoqërisë
siç është bixhozi. 

Xhemal Abdiu kërkoi nga anë-
tarët e Komisionit për Financim dhe
Buxhet të tregohen të kujdesshëm
gjatë votimit të Ligjit për kazinotë,
sepse siç theksoi, i njëjti është në
dëm të interesave të qytetarëve. “I
bëjmë thirrje pushtetit, faktikisht
politikës e në veçanti deputetëve, të
cilët janë anëtarë në Komisionin par-
lamentar për Financim dhe Buxhet,
të jenë të përgjegjshëm dhe të kuj-
desshëm në votimin e ligjit, dhe në
të njëjtën kohë ne kërkojmë debat
publik dhe jua bëjmë me dije se nuk
do të pranojmë asnjë Ligj, i cili është
në kundërshtim me kërkesat e Lë-
vizjes Antibixhoz, ligj që do të jetë në
dëm të interesave të popullatës”, tha
Abdiu.

Dibër, 16 dhjetor - Libri publicistik
“Im Atë dhe Këlyshët e Titos” e shk-
rimtares premtuese Delvina Kër-
luku është një krijim me karakter
informativ, arsimor dhe edukativ.
Me këtë libër, ajo e sjell gazetarinë
në një nivel të një punimi artistik.
Kështu ka thënë Shpëtim Pollozha-
ni, në promovimin e librit që u
mbajt të shtunën në ambientin e
Komunës së Dibrës. Pollozhani u
shpreh se “Im Atë dhe Këlyshët e
Titos” është një libër kronik, ndërsa
mund të quhet edhe si një “dësh-
mitar”, i cili gërvisht në kohë dhe
në vetëdijen e njerëzve, një krijim
estetik përplot me dukuri të jetua-
ra. 

“Çdo shkronjë e derdhur në këtë
libër është copëze jete ku piktu-
rohet realiteti njëlloj sikurse në pik-
turën e famshme të Betejës së Bo-
rodinos. Në çdo rresht të veprës së
saj kullon djersë dhe gjak për fatin
e popullit. Çdo mendim i saj shpreh
protestën e një kryengritëseje, e cila
gjithnjë e tregon edhe një zgjidhje.

Autorja, me pendën e saj vepron si
një kirurg me një thikë në dorë, i
cili mundohet ti nxjerrë nga truri i
shqiptarit pjesët e nekrotizuara. Me
një rebelizëm të zjarrtë e lufton
mentalitetin bizantino-komunist
të pushtetarëve dhe këlyshëve të
Titos, të cilët ia shëmtojnë jetën
dhe ia mbyllin dyert e ardhmërisë
rinisë. Shpërthimi i saj nuk ka
vetëm rebelizëm, aty e gjen edhe
një shpresë, por edhe një busull. Si-
pas autores, burimi i së keqes sonë

lind nga mentaliteti bizantin, sin-
dromi i suksesit dhe kompleksi i
fukarait. Ajo krijon një pikturë të
ekuilibruar duke konstatuar se e ke-
qja na vjen nga kompleksi i madhë-
shtisë dhe sindromi i sunduesit, i
cili mendon se ai - sunduesi, është
pasardhësi i krijuesve të qiellit dhe
të botës, pasardhësi i Lekës së
Madh, Car Borisit dhe çmos tjetër.
Ajo e anatemon dorën që tenton ti
këpus rrënjët tona”, tha Pollozhani,
njëherë kryetar i Shoqatës së të

Përndjekurve Politik në Maqedoni. 
Bashkim Mashkulli, ish i

përndjekur politik dhe njëherësh
kryetar i Këshillit të Dibrës, tha se
autorja duhet përgëzuar për guxi-
min që ka marrë të shkruaj për një
të vërtetë të madhe të kohës. Sipas
Mashkullit, ne mund të mbyllim
sytë në realitet, por jo në kujtimet
tona. “Delvina ka thënë një të vërtet
të madhe, kur e them të vërtetën,
nuk e bëj këtë për të bindur ata që
nuk e njohin, por për të mbrojtur
ata që e njohin”, u shpreh Mashkul-
li. 

Autorja falënderoi dashamirësit
e librit në përgjithësi dhe të librit të
saj në veçanti. “Meqë nuk ka ligj që
përcakton kriteret e falënderime-
ve, falënderoj së pari familjen, pa-
staj Komunën Dibër, e cila hapi
dyert për të na futur në dhomën e
pritjes si i ka hije një dibrani, për
dibranin dhe për të tjerët. Ky gjest
është akti më i lartë për shkrimta-
rin, që ta nderojë shtëpia e parë e
vendlindjes...”, tha Kërluku. 

Borë, erë 
e fuqishme
dhe më ftohë
Shkup, 16 dhjetor - Mot krye-
sisht i vranët me reshje të
kohëpaskohshme të cilat
për shkak të lëshimit të ajrit
të ftohtë nga veriu pothuaj-
se gjithandej do të kalojnë
në borë, përveç në juglindje
paralajmëron Drejtoria për
Punë Hidrometeorologjike
(DPHM) për ditët në vijim.
Reshje më shumë do të ketë
edhe në orët e paradites të
hënën në pjesët qendrore
dhe lindore të vendit, ndër-
sa pasdite gradualisht do të
zhvendosen drejt lindjes
dhe do të ndalojnë. 
Do të fryjë erë mesatare
përgjatë Luginës së Vardarit
të përforcuar nga drejtimi
veriperëndimor, që gjatë
ditës do të shkaktojë ulje të
temperaturës për disa
gradë. Temperatura e ditës
do të jetë në interval prej -2
deri në 4 gradë. Në Shkup
moti do të jetë kryesisht i
vranët me erë mesatare,
kohë pas kohe e përforcuar
nga drejtimi veriperëndi-
mor. Temperatura do të jetë
rreth 1 gradë Celsius.
Lartësia e shtresës së borës
në Kodrën e Diellit është 19
centimetra. Sipas DPHM,
deri të martën moti do të
jetë i vranët me reshje të
kohëpaskohshme kryesisht
të borës me intensitet të
ndryshueshëm. Të hënën
më shumë reshje do të ketë
në pjesët perëndimore,
ndërsa të martën në pjesët
jugore. Të mërkurën dhe të
enjten pritet mot i thatë dhe
stabil. 

Rrahje 
në Zajaz,
lëndohet 
një person
Kërçovë, 16 dhjetor - Një per-
son është lënduar gjatë
grindjes në një objekt hote-
lierik në fshatin e Kërçovës,
Zajaz, e cila ka ndodhur
mbrëmë në orën 3:40 minu-
ta. Nga policia informojnë
se grindja verbale midis K.p:
(32) nga fshati Kolibar dhe
U.Z. (38) nga Kërçova ka ka-
luar në rrahje. K.P ka marrë
lëndime të lehta trupore që
janë konstatuar në Spitalin
e përgjithshëm të Kërçovës.
Stacioni policor nga Zajazi
merr masa për zbardhjen e
plotë të rastit pas çka do të
parashtrojë kallëzim
adekuat për këtë ngjarje,
informon zëdhënësi i SPB
Ohër, Stefan Dimoski.

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

“Im Atë dhe Këlyshët e Titos” promovohet para dibranëve
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EDHE NË PËRSHEFCË U PROTESTUA KUNDËR BASTOREVE

Në këmbë kundër lojërave të fatit
Sipas banorëve, nëse
kërkesa e tyre nuk
merret parasysh,
atëherë protestat do të
mbahen çdo javë, dhe
nëse ka nevojë - edhe
më shpesh. Në
ndërkohë, protestë në
Tetovë kanë
paralajmëruar edhe
studentët

Edhe studentët në protesta 
Në ndërkohë, protesta për ditën e martë kanë
paralajmëruar edhe studentët shqiptarë në
Maqedoni, të cilët protestën e tyre do ta mbajnë në
sheshin Iliria në Tetovë në lidhje me gjendjen e
studentëve shqiptarë nëpër universitete dhe
arsimin shqip në përgjithësi. “Situata në të cilën
kalon arsimi shqip në Maqedoni lë për të dëshiruar.
Nuk është aspak për t’u lavdëruar as edhe gjendja e
kombit shqiptar në Maqedoni. Shtylla kryesore e

zhvillimit të kombit është arsimimi i gjeneratave të
reja. Ky zhvillim i kombit tonë ka ngecur në vend,
për të mos thënë se po bëjmë hapa prapa. Për këtë
fajtor jemi edhe vetë ne, sepse kemi lejuar që
dikush të na sjellë në këtë situatë. Nëse nuk e kemi
lejuar direkt, të paktën nuk e kemi penguar.
Prandaj, ka ardhur koha që fatin tonë si rini dhe si
komb, ta marrim në duart tona”, thonë
organizatorët e protestave studentore. 

Koha



8 MARKETING
Koha, e hënë, 17 dhjetor 2018 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

 
SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 332/2018 

     për punësimin e  14  nëpunësve publik nga grupi I, nëngrupi II në „Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë “për vendet e punës në vijim:  
 

1. AVR0102B02002 Udhëheqës i Qendrës 
për punësim - Shën Nikollë 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Arsim të lartë  

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

 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 

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

 

2. AVR0102B04002 Udhëheqës i Qendrës 
për punësim - Ohër 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Arsim të lartë  

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

 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 

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

 

3. AVR0102B04002 Udhëheqës i Qendrës 
për punësim - Krushevë 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Arsim të lartë  

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

 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 

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

 

4. AVR0102B04002 Udhëheqës i Qendrës 
për punësim - Negotinë 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Arsim të lartë  

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

 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 
 
 

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 

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

 

5. AVR0102B04002 Udhëheqës i Qendrës 
për punësim - Makedonski Brod 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Arsim të lartë  

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

 

   Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 
 

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
 

6. AVR0102B04002 Udhëheqës i Qendrës 
për punësim - Strugë 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Arsim të lartë  

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

 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1. 
 

7. AVR0102B04003 Udhëheqës i njësisë për 
punësim, mobilitet dhe marrëdhënie zyrtare, 
Sektori për avancim dhe zhvillim të burimeve 
njerëzore 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Shkencat Juridike  

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

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Turk(e) 1. 
8. AVR0102B04003 Udhëheqës i njësisë për 

punësim të shtetasve të huaj dhe shtetasve të 
Republikës së Maqedonisë, Sektori për masa 
aktive dhe shërbime për punësim 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Shkencat juridike  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1. 
 

9. AVR0102B04003 Udhëheqës i njësisë për 
hulumtim dhe statistikë të tregut të punës, 
Sektori për hulumtim dhe analizë të tregut të 
punës 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Shkencat Ekonomike  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1. 
 

10. AVR0102B04003 Udhëheqës i njësisë për 
analizë të tregut të punës, Sektori për hulumtim 
dhe analizë të tregut të punës 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Shkencat Ekonomike  

-   më së paku 4 (katër) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 1 

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Rom(e) 1. 
11. AVR0102B040003 Udhëheqës i njësisë 

për revizion të ligjshmërisë së punës, Sektori për 
revizion të brendshëm 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Shkencat Juridike ose Ekonomike  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 
 
 

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 

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

 

12. AVR0102B04003 Udhëheqës i njësisë për 
koordinim të buxhetit, Sektori për çështje 
financiare 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Shkencat Ekonomike  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 
 
 

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 

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

13. AVR0102B04003 Udhëheqës i njësisë për 
sigurim në rast të papunësisë, Sektori për 
sigurim  dhe të drejta në rast të papunësisë 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Shkencat Juridike  

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

 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 
 
 

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 

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

 

14. AVR0102B04003 Udhëheqës i njësisë për 
mbrojtje materiale-juridike të të huajve dhe 
shtetasve të RM-së jashtë shtetit, Sektori për 
sigurim dhe të drejta në rast të papunësisë 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer shkallën 
VII/1, Shkencat Juridike  

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

 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 
 
 

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

Rroga neto: 28.277,00 denarë 

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

Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i 
plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet 
profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së 
Administratës. 

Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të 
shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e 
larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 

Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga 
faqja e internetit e Agjencisë. 

Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të 
jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në 
shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës 
do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të 
ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ. 

Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 
ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  

Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një 
afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas 
mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë 
në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  

Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista 
realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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D
y vite më parë dhashë një
intervistë për Radio Free Eu-
rope, që tërhoqi shumë vë-
mendje. Reagimet më të

shumta erdhën për shkak të fjalisë
ku thosha se zgjerimi i BE-së me Bal-
lkanin nuk do të ndodhte. Shumë e
vlerësuan qëndrimin tim të hapur, të
tjerë e panë si diçka skandaloze dhe
të papërgjegjshme, në një kohë kur
vendet e Ballkanit përpiqen të për-
fundojnë tranzicionin. Në atë kohë
shkrova atë që vlen edhe sot, që edhe
nëse Ballkani hyn një ditë në BE, kur
kjo të ndodhë, BE-ja do të ketë ndry-
shuar vetë përbrenda, me kushedi se
çfarë rregullash e strukturash të reja.
Për këtë arsye, duhet pranuar se euro-
pianizimi i Ballkanit me reforma eko-
nomike neoliberale, dhe me reforma
në drejtësi, ka dështuar ta kryejë in-
tegrimin.

Iluzioni i parë është që integrimi
u shit si shërimi i çdo problemi. Ky
iluzion është ushqyer nga ideja se
Ballkani ka qenë një vend që ballka-
nizohej (termi ballkanizim - përçarje
në njësi më të vogla e armiqësore me
njëra-tjetrën), ndërsa Europa sa vin-
te e europianizohej, (europianizim -
heqje e nacionalizmave dhe kufijve
etnikë, duke vendosur një sistem in-
tegrimi të bazuar në rend ligjor e de-
mokraci). Zgjidhja përfundimtare e
konflikteve në Ballkan dukej se ishte
integrimi i vendeve në BE, që do t’i
çonte drejt begatisë liberale dhe drejt
tregut të përbashkët. Me këto pari-
me, Sllovenia hyri në BE në vitin
2004, Bullgaria dhe Rumania në
2007, Kroacia në 2013.

Vendet e tjera, të quajtura në bl-
lok si “Ballkani Perëndimor”, kanë
mbetur si një geto brenda BE-së.
Duke qenë se janë 6 shtete me vetëm
18 milionë banorë në total, dikush
mund të pyesë me habi se si ka
mundësi që BE-ja me 500 milion ba-
norë nuk arrin ta zgjidhë situatën
ekonomike në këtë copëz të vogël të
territorit. Përgjigjja është që jo vetëm
që vendet ballkanike janë ngurruese
për t’i ndërmarrë këto reforma, por
dhe vetë BE nuk do të zgjerohet, për
shkak të elektoratit nacionalist që sa
vjen e rritet, me gjithnjë e më shumë
fuqi për të paralizuar BE-në si struk-
turë. Veç kësaj, udhëheqësit e Ballka-
nit nuk shohin të ardhme financiare
në BE për regjimet e tyre klienteliste,
ndërkohë që kriza e vetë BE-së ia bën
të qartë popullit që nuk do t’u ofrojë
dot as atë begatinë që është rekla-
muar. Kështu që, shumë prej banorë-
ve të Ballkanit Perëndimor kanë ven-
dosur ta marrin vetë situatën në duar,

sidomos të arsimuarit, e të inte-
grohen vetë, duke  emigruar në ven-
det e BE-së.

Iluzioni i dytë ishte ai i garanti-
mit të drejtësisë nga Gjykata
Ndërkombëtare e Krimeve të Luftës.
Ideja ishte që paqja do të kthehej më
shpejt nëse kriminelët e luftës do të
viheshin para drejtësisë. Në fakt,
gjykata shpalosi shumë fakte për kri-
me lufte në Ballkan, nga më të ligat
në historinë e njerëzimit. Por duke i
tejzgjatur gjyqet, harruan që 25 vite
janë shumë, dhe, ndryshe nga ç’pri-
snin, këta kriminelë jo vetëm që

vazhdojnë të jenë të lirë, por edhe
brohoriten si heronj nga shumë gru-
pime në vendet e tyre. Iluzioni i fun-
dit që i kanë shitur Ballkanit është që
ekonomia do të zgjidhej vetvetiu, për
sa kohë që i jepnin fund pronës sh-
tetërore, duke zbatuar privatizime e
duke garantuar fitime për investues
të huaj e vendas. Por reformat neoli-
berale, të shtyra nga BE, FMN dhe
Banka Botërore, vetëm sa pasuruan
elitat dhe grabitqarët ndërkombë-
tarë, duke u vjedhur ballkanasve
shumë prodhime industriale e bujqë-
sore. Vetëm pak janë ata në Ballkan që

shijojnë  të njëjtin nivel jetese si në
Perëndim, dhe kjo bën që qytetarët,
punëtorët e paguar shumë keq, pen-
sionistët e lënë në mjerim dhe rinia e
papunë, të kthejnë sytë nga Gjerma-
nia, Austria dhe Irlanda për emigrim
në masë . Shpresat për integrim eu-
ropian janë tradhtuar nga BE. Politikat
post-nacionaliste që aspironin ba-
shkim mes diversitetit, apo modeli so-
cial europian, tashmë janë harruar.
Europa dikur kishte vlerat shoqërore e
mikpritëse që i veçonin nga brutalizmi
i SHBA-ve dhe Kinës, por tani dhe ato
po zhduken. Sot po shohim që kaosi i
Brexit-it sa vjen e rritet; të varfrit dhe
ata që kanë borxhe sa vijnë e dobë-
sohen; ndërsa ndasitë midis lindjes e
perëndimit, veriut e jugut, sa vijnë e
thellohen. Sikur të mos mjaftonte kjo,
forcat nacionaliste dhe ksenofobe, të
cilat premtojnë shpëtim nga Brukseli
dhe emigrantët, sa vijnë e fuqizohen.

Duke qenë një person që ka parë
me sytë e tij “ballkanizmin” e Jugosl-
lavisë, e kam të vështirë të besoj se
një Europë kaq e “ballkanizuar” do të
ketë aftësinë të europianizojë Ballka-
nin. Po nuk erdhi një ndryshim i sh-
pejtë, ka për të lindur një tjetër lloj
Europe, të cilës duhet t’i druhemi të
gjithë. 

( Al Jazeera)

Duke qenë një
person që ka
parë me sytë e tij
“ballkanizmin” e
Jugosllavisë, e
kam të vështirë
të besoj se një
Europë kaq e
“ballkanizuar”
do të ketë
aftësinë të
europianizojë
Ballkanin. Po
nuk erdhi një
ndryshim i
shpejtë, ka për
të lindur një
tjetër lloj
Europe, të cilës
duhet t’i
druhemi të
gjithë

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Europa e ballkanizuar që 
i druhemi të gjithë Nga

Igor STIKS
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Sfidat dhe misioni i librit shkollor Nga
Xheladin MURATI

L
ibri shkollorë është i
përzgjedhur dhe ai është
ndryshe nga librat e tjerë
sepse është një mjet

ndihmës që ofron ngrohtësi dijesh.
Ai i ngjanë një apartamenti apo
restoranti me dyer e dritare, me
ballkone e korridore, me ambiente
ndenjëse, tualet e dhoma gjumi,
sallon e bibliotekë etj. Sepse aty
gjesh vend ku ndalesh, pushosh,
observosh, argëtohesh, mësosh.
Ka shumë faktor që e përcaktojnë
misionin, funksionin dhe rolin e li-
brit shkollor. Ai pasqyron në një
farë mënyre vlerën e punës peda-
gogjike. Rrjedhimisht edhe puna
e autorit në hartimin e librit kërkon
eksperiencë dhe reputacion, sepse
është arkitekt i përmbajtjeve të li-
brit. Autorët duhet të kenë dy ele-
mente parasysh për hartimin e li-
brit shkollorë: 1. Sapo të keni
vendosur hartimin e librit, gjeni
pak kohë, hartojeni një plan - kon-
cept veprimi dhe 2. Caktoni objek-
tivat specifike dhe reale për secilën
përmbajtje dhe librin në tërësi.

PREMISAT: Koncepti i profesio-
nalizmit dhe në përgjithësi
këndvështrimi profesional i librit
shkollor dhe hartimin e përm-
bajtjes së tij për mësim ba-
shkëkohor kërkon një qasje, pamje
dhe strukturë të re. Ndryshimet në
rolin dhe funksionin e tij domo-
sdoshmërisht kërkojnë dhe impo-
nojnë ndryshime edhe në harti-
min e tij. Për të trajtuar rolin e librit
shkollor sot nisem nga tre premisa
kryesore:

1. Libri qëndron në pozicionin e
dikurshëm (ofron dije dhe
edukim), vetëm se i reformatuar.

2. Libri shkollorë duhet riorga-
nizuar me pajisje të reja për të bërë
të mundur reflektimin e dijes tek
nxënësit.

3. Ndërhyrja më e rëndësish-
me në librin shkollor ka të bëjë me
atë që detyron programi mësimor
dhe realiteti shoqëror.

QASJE DHE ASPEKTE: Teksti
mësimor apo thjesht libri shkol-
lorë është adresa e parë, veçanëri-
sht për nxënësit, jo vetëm për
informacionet dhe të dhënat që
ofron, por se i plotëson të gjitha
kushtet, duke nisur nga pastërtia
gjuhësore, informacionet objekti-
ve e të verifikuara që ka, duke i ren-
ditur ato sipas kërkesave metodo-
logjike të njohjes mësimore, por
edhe për vlerat pedagogjike, të ci-
lat janë në funksion të zhvillimit
intelektual, social, emocional e të
ngjashme. 

Ç’është libri? Libri është një
thes me shkronja, ide e dije ku vi-
zitori (nxënësi) kërkon të zbuloj

sekretet që i fsheh dhe ato ti mësoj
me kujdes. Dhe jo vetëm kaq. Libri
është si një restorant. Lexuesi është
mysafir në libër. Por ai kërkon që li-
bri të dallohet si restoranti, pra të
dallohet me elegancë, me dekor,
me ngjyra të larmishme, me tavo-
lina dhe karrige moderne, ku har-
monizohen të gjitha detajet e
përzgjedhura në funksion të qëlli-
meve të caktuara.

Dhe për të hartuar një libër
mësimor autori duhet të mendon
për të gjitha detajet, çdo gjë duhet
venduar në mënyrë perfekte e për-
shtatur me lëndën mësimore dhe
aftësitë logjike të nxënësit. Përm-
bajtja kryesore që duhet të

mbretërojë në atë libër duhet të
zbukurohen me elemente përcjel-
lëse. Pra libri duhet të jetë një oazë
elegante e gërshetuar me dije,
informacione, ilustrime, skema e
skica që krijojnë harmoninë e dije-
ve dhe arkitekturën mësimore.
Lexuesi (nxënësi) do të mbetet në
të jo si mysafir e vizitor por si mik i
përhershëm. Pra mënyra si dizaj-
nohen librat është shumë e rëndë-
sishme Është e sigurt, se nuk ka
ecje përpara pa vlerën bazë të librit
mësimor.

Libri shkollor nuk është thje-
sht vetëm një tekst mësimor apo
një burim diturie, i cili i josh nxënë-
sit, është një burim dije me një
arkitekturë pedagogjike që reali-
zon më shumë funksione si peda-
gogjike, edukative, njohëse,
logjike, etike, estetike e të ngjash-
me. Duhet të theksoj se potencia-
li i librit nuk qëndron vetëm tek
informacionet, por gjithashtu
edhe tek vlerat që ai ofron. Prandaj
unë jam i bindur se në të ardhmen
do të mund të zhvillojmë edhe më
fuqishëm librin e shkruar përkun-
drejt librit digjital apo elektronik,
i cili në shumë aspekte ka përparë-
si të cilat nuk duhet harruar e injo-
ruar.

Janë ndërmarrë hapa të rëndë-
sishëm në përmirësimin e struk-
turës së librit, përmbajtjes së tij,
gjuhës që reflekton, objektivitetit
që duhet të shpreh. Por
megjithatë, në librat shkollorë për
nxënësit shqiptar hetohen edhe
shumë mangësi e të meta në disa
sish si në histori, gjeografi, mate-
matikë, gjuhë, arsim muzikor, ar-
sim figurativ etj. Këto mangësi, lë-
shime me ose pa qëllim
reflektojnë në përmbajtje, në traj-
timin e problemit, në objektivitet,
në kuptime, në shtrembërime të
kuptimeve e fakteve etj. Njëherit
ka shumë gabime në përkthime të
librit shkollor nga autor maqedo-
nas e të tjerë ku historia kombëta-
re dhe ajo kulturore nuk trajtohen
objektivisht dhe realisht.. Mendoj
se shqiptarët kanë krijuar kapaci-
tet dhe potencial intelektual për
të qenë autor librash. Përkthimet ti
mbeten të kaluarës.

Lëshimet apo mangësitë e tilla
kanë pasoja reale dhe konceptua-
le që reflektojnë në formimin e
vetëdijes dhe ndërgjegjes te
nxënësit dhe njëherit formojnë
pikëpamje të shtrembëruara.
Prandaj duhet pasur kujdes në
hartimin e tyre për shumë arsye
por mbi të gjitha për arsye që
nxënësit mos e braktisin librin, që
libri mos krijon dezinformata, që
libri të ofroj dituri cilësore, solide,

objektive, të verifikuara etj. Nuk e
shoh librin vetëm si mjet ndihmës
mësimor, por edhe si vlerë peda-
gogjike - njohëse, shoqërore e kul-
turore dhe për t’u respektuar e për
t’u ruajtur në kujtesë. Libri duhet të
jetë faktor zhvillimi të dimensione-
ve të nxënësit si atë intelektual,
moral, etikë, estetik, social etj..
Prandaj duhet menduar për priori-
tetet në hartimin e librit. Çdo libër
duhet të kontribuoj në disa aspek-
te zhvillimore si: zhvillimin e
nxënësit, formimin e nxënësit dhe
vetëformimin e nxënësit.

Hartimi i librit duhet të mbësh-
tetet në tre parime bazë: 1. Në
edukim, arsimim dhe zhvillim, 2.
Në sistematizim dhe afirmim të
vlerave dhe 3. Në rregullsi.

Pa libër të mire shkollorë,
përmbajtësor dhe funksional nuk
mund të imagjinohet zhvillimi i
drejt, formimi dhe vetëformimi i
nxënësit. Prandaj ai meriton më
shumë trajtim pedagogjik dhe
psikologjik. Hartimi i një libri i cilë-
sdo fushë apo lëndë mësimore
qoftë kërkon më shumë bashkë-
punim të autorëve dhe ai do të jetë
funksional nëse do të ketë infra-
strukturë didaktike-metodike,
përmbajtje dhe ide për të përm-
bushur kërshërinë e nxënësve dhe
obligimet e programit mësimor.
Hartimi i librit është një angazhim
dhe përkushtim shumë sfidues. Ai
është një kontribut dinjitoz që au-
tori jep për të mësuar të tjerët.

Libri mësimor për shkollën e
shekullit 21 duhet të ofron një mo-
del të ri zhvillimi, qoftë në
mënyrën sesi funksionojnë gjërat,
ashtu edhe në aspektin e realizi-
mit të projekteve mësimore. Në
këtë kontekst libri duhet të jetë
atraktiv dhe të paraqes tërësinë e
vlerave që garantojnë qëndrue-
shmërinë zhvillimore. Pra, nxënë-
si nuk duhet të jetë vetëm lexues i
mirë i librit, por të dijë të flas për li-
brin e lexuar, librin jo vetëm ta sh-
fletojë por ta përtyp dhe gëlltit atë
që lexon nga libri. Kjo mbase në
libër ruhet mençuria dhe ekspe-
rienca botërore.

Libri i sotëm shkollor dhe
gjithë librat tjerë që quhen libra
fizik janë nën trysninë dhe ndiki-
met e mëdha të teknologjisë dhe
botimeve elektronike , të cilat
kohët e fundit janë mjaft të
kërkuara dhe lehtë gjenden.
Megjithatë libri fizik konsiderohet
si i pazëvendësueshëm dhe jep kë-
naqësi më të mëdha. Libri elektro-
nik e zbeh librin fizik dhe është vë-
shtirë që ky i fundit ti qëndroj
konkurrencës së të parit. Në fakt
teknologjia po e zbeh librin fizik

dhe rolin që ka pasur dikur në jetën
e lexuesve dhe nxënësve. Madje
zhvillimi i teknologjisë në të ardh-
men do të zhvilloj audio-libër i cili
do të jetë një përmbajtje e regji-
struar në mënyrë digjitale dhe tek-
sti do të lexohet nga autori apo
profesionist tjetër me zë të adap-
tueshëm për nxënësit.

Me zhvillimin e shoqërisë së
sotme përkatësisht shoqërisë
digjitale, edhe kërkesat për librin
shkollor fizik rriten dhe ashpër-
sohen. Njëherësh digjitalizimi i ar-
simit kërkon përgatitjen e mësue-
sve për mësimdhënie dhe
mësimnxënie digjitale. Libri shkol-
lor duhet të jetë modern e me stil
dinamik, duke mësuar nga ai,
nxënësi të përballet me parame-
trat e jetës. Ai duhet të dallohet
me një profil të nxënësit të sukses-
shëm, i cili ecë mes sfidave dhe
ambicieve, aftësimit dhe arritjeve
profesionale. Në këtë kontekst di-
versiteti kulturor, distancat jetëso-
re dhe konceptet që e formojnë in-
frastrukturën dhe arkitekturën e
librit kërkojnë strategji të reja pe-
dagogjike e teknologjike në harti-
min e tij.

Kurrë nuk mjafton përpjekja
për të avancuar pozitën dhe cilë-
sinë e librit mësimor të nxënësit.
Avancimi dhe përmirësimi i cilësi-
së së librit varet nga shumë ele-
mente që duan kohë për t’u ndry-
shuar e përmirësuar. Për shembull
një prej tyre që meriton vëmendje
më të madhe është forcimi i aspek-
tit pedagogjik, profesional, gjuhë-
sor dhe material. Por ajo që është
më e rëndësishme qëndron në fak-
tin se libri duhet të krijoj kushte
dhe të jetë në funksion të më-
simdhënies dhe mësimnxënies.
Gjithashtu sipas mendimit tim li-
bri duhet të përfshijë si kompeten-
ca ndërkulturore dhe të mundësoj
komunikimin me botën e jashtme
dhe të brendshme të nxënësit. Se-
pse aftësitë për komunikim me li-
brin janë faktor shumë të rëndësi-
shëm që duhet ti ketë për bazë
hartuesi i librit. PËRFUNDIM: Nga
sa thamë më lartë del të konkludoj
me sa vijon: Së pari, hartimi i librit
duhet projektuar sipas parimeve
dhe nevojave tërësisht të ndrysh-
me, sipas rrethanave të reja dhe
kërkesave të mësimit bashkëkohor.
Së dyti, librat duhet të kenë dizajn
modern, linja të pastra didaktike.
Ai nuk guxon të ketë mangësi dhe
të meta materiale, përmbajtësore,
profesionale, shkencore, gjuhëso-
re e drejtshkrimore, informacione
jo të sakta e të ngjashme. Së treti,
libri duhet riorganizuar duke pasur
në qendër nxënësin që mëson. 

Librat duhet të kenë dizajn
modern, linja të pastra
didaktike. Ai nuk guxon të
ketë mangësi dhe të meta
materiale, përmbajtësore,
profesionale, shkencore,
gjuhësore e
drejtshkrimore,
informacione jo të sakta e
të ngjashme. Libri duhet
riorganizuar duke pasur
në qendër nxënësin që
mëson



ULDEDAJ I LUMTUR PËR TITULLIN 
E FITUAR WBO 
Boksieri shqiptar Jurgen Uldedaj ka thënë se tre muaj
derdhje djerse dhe gjaku me stërvitje intensive i janë
shpërblyer në triumfin e tij mbresëlënës ndaj Nikolas
Leandro Arganarazit në meçin për kampione bote për të rinj
në divizionin WBO. Në një meç me kohëzgjatje prej 10 rundeve, Ulde-
daj ishte më i mirë se argjentinasi në të gjitha rundet, duke e regjistruar fi-
toren e 10 në karrierë. “Jam krenar që ua shpërbleva të gjithëve përkrahjen.
Tre muaj derdhje djerse gjaku për mua port ë cilat u shpërblyen. Kemi pasur
taktike special me trajnerin dhe kemi punuar zellshëm”, tha Uldedaj.
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Fisnik NUHIU

Shkup, 16 dhjetor - Ekipi i Shkëndijës
pas përfundimit të ndeshjeve zyr-
tare për vitin 2018, futbollistët ku-
qezi kanë shkuar në pushim të me-
rituar. Forma e shfaqur nga
kuqezinjtë në dy muajt e fundit
ishin vendimtarë që Shkëndija të
bënte diferencën në kreun e ta-
belës. Seria prej shtatë fitoreve rre-
sht bëri kuqezinjtë liderë të ren-
ditjes dhe negativa prej shtatë
pikëve është shndërruar në plus
pesë pikë me të cilat Shkëndija
shkoi në pauzën dimërore. Kjo
është hera e tretë në histori që
Shkëndija dimëron në pozitën e
parë, ndërsa ky është paralajmë-
rim pozitiv nëse shikojmë stati-
stikat që thonë se në dy herët para-
prake kuqezinjtë në fund të
sezonit fitonin titullin e kampio-
nit (2011 dhe 2018). Stafi teknik u
ka dhënë futbollistëve pushim deri

më 4 janar, kur është paraparë
grumbullimi i parë në vitin 2019
dhe starti i përgatitjeve dimërore.
Nga ana tjetër, trajneri Qatip
Osmani përveç futbollistëve që

deri tani kishte në dispozicion, nga
4 janari në stërvitje si të gjithë të
tjerët do të bashkëngjitet edhe sul-
muesi Marijan Radevski, i cili pas
operimit të ligamenteve është

duke u rehabilituar sipas para-
shikimeve të stafit mjekësor. Pa
marrë parasysh se kush do të jetë
përforcim i radhës për Shkëndijën
në afatin kalimtar të janarit, për
trajnerin Osmani përforcimi i
madh do të jetë rikthimi i Radev-
skit, i cili pas disa muajve jashtë
fushave, do të jetë i gatshëm për
stërvitje. Më saktësisht Radevski u
lëndua në muajin korrik, në nde-
shjen me TNS në kuadër të kuali-
fikimeve për Europa Ligë. Sulmue-
si i Shkëndijës do të jetë në
përgatitjet e dimrit, ndërsa nga
muaji mars pritet që edhe të fillon
të luaj. Ky është një lajm i mirë
edhe për seleksionuesin e Maqe-
donisë Igor Angelovski, pasi tani
më do të mund të llogarisë në
shërbimet e tij për ndeshjet e
radhës. Angelovski nuk e fsheh
faktin se me pa durim pret rikthi-
min e Radevskit në reprezentacio-
nin e Maqedonisë, pasi sulmuesi
ishte shartues në të gjitha nde-
shjet e Maqedonisë. Kështu që tani
trajneri i Maqedonisë, do të ketë
një armë plus, pikërisht në fillimin
e ndeshjeve kualifikuese për Kam-
pionatin Evropian 2020.

Shkup, 16 dhjetor - Futbollisti shqip-
tar Husein Demiri është larguar
nga ekipi finlandez PS Kemi. Sul-
muesi shkupjan kishte kontratë
deri në fund të vitit 2019, mirëpo
me marrëveshje të përbashkët me
kryesin e klubit Demiri ka ndër-
prerë kontratë, dhe kështu tani do
të kërkon klub të ri. Demiri me eki-
pin e tij PS Kemi ka zhvilluar 13

ndeshje ndërsa nuk ka arritur të
regjistrohet në listën e golashë-
nuesve. PS Kemi nuk arriti që të si-
guron mbijetesë në Ligë, duke u
radhitur në vendin e fundit me
vetëm 24 pikë. Husein Demiri para
se të transferohej në Finlandë ish-
te pjesë e FC Shkupi, ndërsa më
herët ka luajtur edhe për Vëllazë-
rimin dhe Rabotniçkin. (F.N)

Shkup, 16 dhjetor - Karateistët sh-
qiptarë nga Gostivari, Berat
Jakupi dhe Doan Osmani e kanë
mbyllur në mënyrën më të mirë
të mundshme vitin 2018, duke
fituar medalje në turneun
ndërkombëtar “Trofeu i Maqe-
donisë”. Berat Jakupi arriti të
merr vendin e parë të seniorëve

dhe “rrëmbeu” medaljen e artë.
Ndërkohë Doan Osmani u kor-
rurëzua me medalje të
argjendtë, që gjithsesi ishte suk-
sese për të riun nga Gostivar, që
këtë vit regjistroi shumë suksese
në sportin e karates në vendin
tonë dhe në arenën ndërkombë-
tare.

Hysaj 
te Çelsi,
transferimi 
i pamundur
Javët e fundit flitej se Napoli
është duke kërkuar një mbrojtës
që luan në krahun e Elseid Hysaj,
mediat e huaja zbuluan se për
këtë të fundit Çelsi ka përgatitur
një ofertë zyrtare, që shkon në 20
milion paund. Mirëpo, edhe pse
transferimi duket se është
shumë pranë, largimi i Hysajt
drejt Londrës do të ketë pasoja
për Maurizio Sarrin. Ky i fundit,
në kohën që u largua nga Napoli
dhe firmosi si trajner i Çelsit, bëri
një marrëveshje me De Laurenti-
sin, ku firmoste se nuk do të
merrte asnjë lojtar nga Napoli te
Çelsi. Marrëveshja është e shk-
ruar dhe tashmë që transferimi i
Hysaj drejt Anglisë është shfaqur
në horizont, mediat italiane kanë
publikuar lajmin se nëse kjo do
të ndodhë, Sarri rrezikon të pa-
guajë një dënim të lartë. Sipas
asaj që raporton “Areanapoli”,
nëse Çelsi kërkon Hysajn, Sarri
duhet të paguajë një dënim të
rëndë. “Marrëveshja me shkrim
parashikon se një blerje e mund-
shme e një lojtari të Napolit nga
Çelsi, do të shkaktojë ndëshki-
min e ish-trajnerit. Ky realitet,
është një ‘bllok’ i vërtetë, i para-
shikuar nga marrëveshjet me
shkrim midis Napolit dhe ish-
trajnerit të saj, i cili në mënyrë
efektive anulon çdo mundësi të
transferimit të lojtarëve nga
‘blutë’ italiane te ‘blutë’ e Lon-
drës. Në fakt, ai që do e pësojë,
në kuptimin e plotë të fjalës, do
të ishte Sarri”-shkruan sajti ita-
lian. Kështu rrugët e transferimit
janë të mbyllura nga “San Paolo”
në “Stamford Bridge”. Një lajm i
keq për më shumë se një lojtar të
Napolit, duke filluar me Elseid
Hysajn.

SHKËNDIJA ME 4 JANAR FILLON PËRGATITJET PËR SEZONIN
PRANVEROR

Radevski i gatshëm
për stërvitje

Jakupi dhe Osmani stolisen
me medalje të arit

Demiri largohet 
nga PS Kemi

Trajneri Qatip Osmani
përveç futbollistëve
që deri tani kishte në
dispozicion, nga 4
janari në stërvitje si të
gjithë të tjerët do të
bashkëngjitet edhe
sulmuesi Marijan
Radevski, i cili pas
operimit të
ligamenteve është
duke u rehabilituar
sipas parashikimeve
të stafit mjekësor

Koha
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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, 071/561-282 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”

Ardhja e Cristiano Ronaldos
në Itali, e ka bërë dhe më të
rëndësishme Serinë A këtë sezon.
Rivaliteti është rritur e padyshim
ekipet kanë një motiv më shumë
për të luftuar në kampionat.
Mirëpo ky rivalitet nuk është
vetëm në sulmin e skuadrave
kryesore të Serisë A, pasi një
tjetër “betejë” është ajo në portë.
Një sajt vietnamez “bongda-
plus.vn”, i ka kushtuar një artikull
të gjatë dhe analizues portierë-
ve të ekipeve kryesore të Serisë A
në Itali. Në këtë analizë del në
plan të parë fakti, që nga gjashtë
ekipet kryesore, vetëm Milan ka

portier Italian, ndërsa Juve & Co
kanë zgjedhur “gardian” të
kombësive të ndryshme për
katërkëndshin. “Paradoksi i fut-
bollit që ka prodhur portierë të
klasit botëror. Ekipet italiane nuk
preferojnë portierët vendas. Ku
kanë shkuar portierët italian?”-
shkruan ky sajt. Ndërkohë më tej
vijohet duke shkruar se gjatë eki-
pet e vendeve të para kanë por-
tier të huaj, veç Milanit që i ka be-
suar katërkëndshin Gianluigi
Donnarumma. “Wojciech Szen-
zesny (Juventus) është portier i
Polonisë, Samir Handanoviç (In-
ter) është portier i Sllovenisë, Da-

vid Ospina (Napoli) është kolum-
bian, Robin Olsen (Roma) është i
Suedisë dhe së fundi, portieri i
Lazios është shqiptari Thomas
Strakosha”-shkruan sajti vietna-
mez. 

Por nuk janë vetëm gjashtë
vendet e kreut, që  portën ia kanë
besuar portierëve të kombësive
jo italiane. Fakt interesant ky që
tregon se ekipet elitare në Serinë
A besojnë më shumë te portierët
e huaj, ndërsa në Itali duket sikur
ka gjithmonë dhe më pak interes
për të prodhuar portier të talen-
tuar, për sa kohë Strakosha me
shok do të jenë në nivele të tilla.

Celina po
konsiderohet
si lojtar
enigmë

Bersant Celina, ylli i Swanseas
në Championshipin anglez, po
konsiderohet enigmë për
shkak të formës së luhatshme
që po tregon. Reprezentuesi i
Kosovës u la në bankën re-
zervë ndaj Sheffieldit deri në
momentin që skuadra doli në
disavantazh. Me t’u inkua-
druar, Celina realizoi gol e asi-
stoi për të kthyer gjithçka në
favor të skuadrës së tij. Në një
emision për sportin, autori i
emisionit “Quest”, Colin Mur-
ray, tha se Celina është
enigmë, ndërsa reprezentue-
sja e Anglisë, Sue Smith e mi-
ratoi. “Celina është si një mi-
ster i mbështjellë brenda një
enigme, apo jo, apo është e
kundërta?”, ka thënë Murray
teksa Smith ka shtuar: “Jo, ke
të drejtë. Është jokonsistent
dhe kjo është fjala për të.
Mund të prodhojë momente
të kualitetit të lartë. Ishte
gjuajtje e mrekullueshme te
goli, vrapim i mirë, gjuajtje e
matur, me kualitet dhe shikoni
asistimin. Top i përsosur, dhe
kjo është ajo që ai ka, ka vi-
zion, atë aftësinë për të ndry-
shuar ndeshjen, por a po e bën
në baza të rregullta, që fatke-
qësisht për të, jo”. Pas 22 nde-
shjeve këtë sezon, Swansea ka
vetëm nëntë fitore dhe zë ven-
din e nëntë në “Champion-
ship”.

Niveli në të cilin paraqiten fut-
bollistët e përfaqësueses së Kosovës
po shkon duke u ngritur vazhdimi-
sht. Por Kosova ende nuk ka lojtarë
që luajnë rregullisht në garën eli-
tare, Ligën e Kampionëve. Faza gru-
pore e Championsit përfundoi të
mërkurën, ndërsa janë caktuar 16
skuadrat që do të luajnë në fazën
nokaut. Shorti për një të tetën e fi-

nales do të tërhiqet të hënën, kurse
ndeshjet luhen në muajin shkurt.
Arijanet Muriq është i vetmi lojtar i
Kosovës që ka interes direkt nga
shorti i së hënës. Skuadra e tij, Man-
chester City, është prej 16 më të mi-
rave të edicionit në Champions,
ndërsa synon të shkojë shumë më
larg. Por Muriq është vetëm portie-
ri i dytë i kampionit të Anglisë, ndër-

sa gjasat që të gradohet në portier
të parë së shpejti thuajse nuk ekzi-
stojnë. Edhe mundësia që ai të fitojë
rastin në ndonjë ndeshje nuk është
e madhe, pos nëse lëndohet portie-
ri i parë i Cityt, Ederson. Muriq 20-
vjeçar ka qëndruar në stol në gja-
shtë ndeshjet e Cityt në fazën
grupore dhe në stol pritet të vazh-
dojë të jetë.

Dy djem të
axhës po i
bëjnë krenare
familjen dhe
Kosovën
Në Qipro ishte një prej stacio-
neve më të suksesshme të deri-
tashme në rrugëtimin e Leuart
e Milot Avdylit. 16-vjeçarët janë
djem të axhës dhe rrugëtimin
në futboll e bëjnë së bashku
prej fillimit të karrierës. Dhe fil-
limi "flet" për një karrierë prem-
tuese. Të dy janë pjesë e përfa-
qësueses U-17 të Kosovës në
futboll. Më i vogli prej tyre, Mi-
loti, shënoi golin e vetëm për
Kosovën U-17 në fitoren 1:0
ndaj Qipros, më 1 nëntor në
Paphos. Me atë fitore Kosova fi-
toi Grupin 5 të raundit kuali-
fikues për evropianin e vitit të
ardhshëm dhe siguroi kalimin
në raundin elitar. Kosova i la
pas Skocinë, Zvicrën e Qipron
dhe tash në mars në raundin
elitar do të luajë me Ukrainën,
Spanjën dhe Greqinë. Ishte
hera e parë që përfaqësuesja U-
17 kaloi raundin kualifikues dhe
suksesi u vlerësua historik.
Kontributi i lojtarëve me
mbiemrin Avdyli në këtë sukses
u vlerësua i madh. Leuarti i lin-
dur më 14 prill të vitit 2002
luan si mbrojtës. Ndërsa Miloti
i lindur më 28 korrik të vitit
2002 luan si sulmues.

Gara elitare pak "e prekur" nga lojtarët shqiptarë

Strakosha 
& Co po
“zhdukin”
portierët 
në Itali
Një sajt vietnamez “bongdaplus.vn”, i ka kushtuar një artikull të gjatë
dhe analizues portierëve të ekipeve kryesore të Serisë A në Itali. Në këtë
analizë del në plan të parë fakti, që nga gjashtë ekipet kryesore, vetëm
Milan ka portier Italian, ndërsa Juve & Co kanë zgjedhur “gardian” të
kombësive të ndryshme për katërkëndshin
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Republika e Maqedonisë 

 
Në bazë të nenit 37-i, dhe 37-nj të Ligjit për ndërmarrjet publike (Gazeta Zyrtare e RM nr. 38/1996,....64/2018), nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në Sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/14,199/14,....35/2018), dhe Rregullores për formën 

dhe përmbajtjen e shpalljes publike për punësim dhe shpalljes interne për avancim, mënyrën e parashtrimit të fletëparaqitjes për punësim dhe avancim, mënyrën e realizimit të përzgjedhjes për punësim dhe për avancim, si dhe mënyrën e radhitjes sipas 
pikëve për ofruesit e shërbimeve publike nr. 0201- 6041/4 të datës 4.12.2017,  Ndërmarrja publike për infrastrukturë hekurudhore Hekurudhat e Maqedonisë – Shkup, me seli në rrugën “Jordan Mijallkov” nr. 50b, Shkup – Qendër, publikon  

SHPALLJE PUBLIKE numër 5/2018 
 
Për punësim për kohë të pacaktuar të 18 (tetëmbëdhjetë) 

personave ofrues të shërbimeve publike, grupi i III nëngrupi 
5, në Ndërmarrjen publike për infrastrukturë hekurudhore 
Hekurudhat e Maqedonisë – Shkup për vendet e punës në 
vijim: 

 
1.  KDR 03 05 B01 216, Inxhinier i ri bashkëpunëtor 

për binarë, Sektori ZOP – Shkup, 2  (dy) realizues, 
  Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 

ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh 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 ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- Niveli i kualifikimeve profesionale – së paku 180 

kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VI B, ndërtimtari 
dhe ekonomi të ujërave  

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 07:00 deri 15:00 
Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 
2. KDR 03 05 B04 115, Teknik i ri i ndërtimtarisë, 

Sektori ZOP – Shkup, 1 (një) realizues. 
Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 

ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh 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 ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- Niveli i kualifikimeve profesionale - së paku niveli 

i kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO 
ose arsim të mesëm katërvjeçar, ndërtimtari  

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 07:00 deri 15:00 

Shuma në të holla e neto pagesës: 18,158.00 denarë 
 

3. KDR 03 05 B01 216, Inxhinier i ri bashkëpunëtor për 
binarë, Sektori ZOP – Veles, 1 (një) realizues, 

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh 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 ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- Niveli i kualifikimeve profesionale – së paku 180 

kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VI B, ndërtimtari 
dhe ekonomi të ujërave  

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 07:00 deri 15:00 
- Vendi i realizimit të detyrave të punës - Sektori 

ZOP Veles 
- Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 

 
4. KDR0305B01216, Inxhinier i ri bashkëpunëtor për 

binarë, Sektori për mirëmbajtje mekanike të binarëve, 1 
(një) realizues, 

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh 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 ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  

- Niveli i kualifikimeve profesionale – së paku 180 
kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VI B, ndërtimtari 
dhe ekonomi të ujërave  

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 07:00 deri 15:00 
- Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 
5. KDR0305B04118, Drejtues të ri të makinës (për 

punë në binarë), Departamenti për rregullim mekanik të 
binarëve, Sektori për mirëmbajtje mekanike të binarëve, 1 
(një) realizues. 

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për 

vendin e punës, 
- Të ketë aftësi të posaçme shëndetësore për vendin e 

punës në pajtim me Rregulloret,   
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- Niveli i kualifikimeve profesionale - së paku niveli 

i kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO 
ose arsim të mesëm katërvjeçar, makineri, elektroteknikë  

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 07:00 deri 15:00 
Shuma në të holla e neto pagesës: 18,158.00 denarë 
6. KDR 03 05 B04 115, Teknik i ri i ndërtimtarisë, 

Departamenti për rregullim mekanik të binarëve, Sektori për 
mirëmbajtje mekanike të binarëve, 2 (dy) realizues. 

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh 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 ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- Niveli i kualifikimeve profesionale - së paku niveli 

i kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO 
ose arsim të mesëm katërvjeçar, ndërtimtari  

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 07:00 deri 15:00 
Shuma në të holla e neto pagesës: 18,158.00 denarë 
7. KDR 0305B01216, Inxhinier i ri bashkëpunëtorë për 

binarë, Departamenti për projektim dhe përgatitje të 
dokumentacionit teknik, Sektori për investime, 2 (dy) 
realizues, 

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh 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 ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- niveli i kualifikimeve profesionale - së paku 180 

kredi sipas SETK apo shkallë VI B të mbaruar, ndërtimtari 
dhe ekonomi të ujërave 

- me ose pa përvojë pune 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 07:00 deri 15:00 
Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 
8. KDR0305B01 218, Inxhinier bashkëpunëtorë i ri për 

efikasitet energjetik, Seksioni për efikasitet energjetik, 
jashtë departamentit, 1 (një) realizues, 

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh 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 ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- të fituara së paku 180 kredi sipas SETK apo të 

mbaruar shkallën VI B, Elektroteknikë 
- me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 
9. KDR0305B01 218, Inxhinier bashkëpunëtorë i ri për 

stacione elektroteknike, Seksioni për stacione 
elektroteknike, Departamenti ETP 1 (një) realizues, 

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh 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 ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- të fituara së paku 180 kredi sipas SETK apo të 

mbaruar shkallën VI B, Elektroteknikë            
-     me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 

 
10. KDR0305B01 218, Inxhinier bashkëpunëtorë i ri 

për stacione elektroteknike, Departamenti për stacionet SS, 
Sektori  ETP 1 (një) realizues, 

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh 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 ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- të fituara së paku 180 kredi sipas SETK apo të 

mbaruar shkallën VI B, Elektroteknikë            
-     me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 

 
11. KDR0305B01 218, Inxhinier bashkëpunëtorë i ri 

për stacione elektroteknike, Departamenti për stacionet TK, 
Sektori  ETP, 1 (një) realizues, 

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh 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 ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- të fituara së paku 180 kredi sipas SETK apo të 

mbaruar shkallën VI B, Elektroteknikë            
-     me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 
12. KDR0305B04120 Mirëmbajtës i ri për stacione 

sinjalizuese të sigurisë, Seksioni për SS stacione (Grupi për 
SS stacionet Tabanoc - Shkup, Njësia për SS stacionet - 
veri), Departamenti ETP, 2 (dy) realizues, 

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për 

vendin e punës, 

- të ketë aftësi të posaçme shëndetësore për vendin e 
punës në pajtim me Rregulloret,   

- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 
shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- niveli i kualifikimeve profesionale-të fituara së 

paku nivel të kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET apo 
MKSOO apo arsim katërvjeçar të mesëm, elektroteknik 

- me ose pa përvojë pune në profesion  
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Vendi i kryerjes së detyrës së punës, Njësia për SS 

stacione-veri, grupi për SS stacione Tabanoc - Shkup 
Shuma në të holla e neto pagesës: 18,158.00 denarë 
13. KDR0305B04120 Mirëmbajtës i ri për stacione 

sinjalizuese të sigurisë, Seksioni për SS stacione (Grupi për 
SS stacione Gostirazhni - Manastir, Njësia për SS stacione-
jug), Sektori ETP, 2 (dy) realizues, 

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
ndërmarrje publike, Ligjin për siguri në sistemin 
hekurudhor, Ligjin për sistemin hekurudhor ose 
Marrëveshjen kolektive për ofruesit e shërbimeve publike në 
NP HM Infrastruktura Shkup janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për 

vendin e punës, 
- të ketë aftësi të posaçme shëndetësore për vendin e 

punës në pajtim me Rregulloret,   
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës.  

Kushtet e posaçme:  
- niveli i kualifikimeve profesionale-të fituara së 

paku nivel të kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET apo 
MKSOO apo arsim katërvjeçar të mesëm, elektroteknik 

- me ose pa përvojë pune në profesion  
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Vendi i kryerjes së detyrës së punës, Njësia për SS 

stacione-jug, Grupi për SS stacione Gostirazhni - Manastir 
Shuma në të holla e neto pagesës: 18,158.00 denarë 
Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe 

dokumentet në vijim: 
- Certifikatë/Diplomë për shkallën e kryer të arsimit, 
- Vërtetim/dëshmi për përvojë pune, 
- Certifikatë mjekësore për aftësinë e përgjithshme të 

punës, 
- Certifikatë shtetësie, 
- Dëshmi që nuk i është shqiptuar ndalesë për kryerje 

të profesionit, veprimtarisë apo detyrës 
Dëshmitë për plotësimin e kritereve duhet të jenë në formë 

origjinale apo kopje të verifikuara në noter. 
Punësimi do të jetë për kohë të pacaktuar. 
Kushtet e përmendura në shpallje, kandidatët duhet t`i 

plotësojnë në momentin e paraqitjes. 
Afati për paraqitjen e kandidatëve është 7 (shtatë) ditë, 

nga dita e publikimit në internet faqen dhe në shtypin ditor, 
ndërsa zgjedhja do të realizohet në pajtim me afatet ligjore. 

Personi për kontakt: Sllavica Popovska,  
Kontakt telefoni:02/2449-007 

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për punësim me 
dorëzimin e paraqitjeve për punësim me të dhënat për kontakt 
dhe dokumentet/dëshmitë për plotësimin e kushteve për 
punësim deri te adresa e Ndërmarrjes publike: NDËRMARRJA 
PUBLIKE PËR  HEKURUDHAT E MAQEDONISË 
INFRASTRUKTURA - SHKUP, rr. “Jordan Mijallkov” nr. 
50B, 1000 Shkup, ose në arkivin e Ndërmarrjes publike për 
hekurudhat e Maqedonisë Infrastrukturë - Shkup, në zarf të 
mbyllur,me shenjë "për shpallje publike për paraqitje të 
kandidatëve për punësim" dhe numrin rendor për vendin e punës 
sipas shpalljes publike. 

  Kandidatët janë të obliguar që në tërësi t`i 
plotësojnë, precize me të dhëna të sakta dhe deklaratë të 
dhënë me përgjegjësi materiale dhe penale me të cilën 
kandidati vërteton se të dhënat nga fletëparaqitja  janë 
të sakta, ndërsa dëshmitë e dorëzuara në origjinal apo 
besnike ndaj origjinalit. 

Dokumentacioni i pa kompletuar dhe jo në kohë nuk do 
të merren parasysh gjatë shqyrtimit të fletëparaqitjeve. 

Procedura për zgjedhje të kandidatit  do ta zbatojë 
Komisioni për selektim e formuar nga Drejtori i NP "HM 
Infrastruktura" – Shkup, e cila përbëhet nga kontrolli i të 
dhënave të vendosura në fletëparaqitje për punësim, kontroll 
i dëshmive të dorëzuara.  

Procedura për punësim të dhënësve të shërbimeve 
publike në ndërmarrje përbëhet prej tre fazave, edhe atë: 

Faza 1: Selektimi administrativ; 
Faza 2: Suksesi në punë (nëse kërkohet përvojë në 

vendin e punës);  
Faza 3: Vlerësimi i personalitetit (përmes zbatimit të 

metodave dhe teknikave përkatëse, në pajtim me kërkesën e 
vendit të punës). 

Pas përfundimit të procedurës për selektim të 
kandidatëve, për zgjedhjen e realizuar çdo kandidat do të 
informohet me shkrim. 

Ndërmarrja publike Hekurudhat e Maqedonisë 
Infrastruktura - Shkup 
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Paraqitja e Real Madridit në
ndeshjen kundër Rayo Vallecanos
i ka zemëruar tifozët në Santiago
Bernabeu, të cilët shpërthyen në
fishkëllima në fund të ndeshjes.
Fishkëllimat mund të kishin qenë
edhe më të zhurmshme po të mos
ishte për tifozët që ishin larguar
nga stadiumi qysh më parë. San-
tiago Bernabeu e festoi ditë-
lindjen e 71-të më 14 dhjetor,
mirëpo në stadium ishin vetëm
55,229 tifozë. Edhe pse orari i nde-
shjen ishte mjaft i përshtatshëm,
shumë tifozë të Real Madridit pre-
feruan të mos shkojnë ta përcjel-
lin ndeshjen në stadium. Shumë
tifozë nuk arritën ta shijojnë dy
pritjet e njëpasnjëshme të portie-
rit Thibaut Courtois, i cili e shpëtoi
Real Madridin, i cili e fitoi këtë

ndeshje përmes golit të shënuar
nga Karim Benzema në minutën e
13. Por, përkundër që shumë ulëse
ishin të zbrazëta për këtë ndeshje,
kjo nuk ishte ndeshja me numrin
më të ulët të tifozëve në stadium.
Më 19 gusht, vetëm 48,446 tifozë
ishin të pranishëm në Santiago
Bernabeu. Stadiumi ka qenë më i
mbushur vetëm për dy ndeshje

gjatë këtij sezoni. Në ndeshjen
kundër Atletico Madridit 78,642
tifozë ishin të pranishëm, ndërsa
në tri ndeshje më pak se 60 mijë
ulëse ishin të zëna. Për shkak se
skuadra nuk është duke bërë pa-
raqitje të mira gjatë ndeshjeve,
ka një mungesë të lidhjes mes
tifozëve dhe skuadrës. Kjo gjë
ishte e dukshme në ndeshjen e

djeshme, pasi që shumë tifozë u
larguan para përfundimit të nde-
shjes. Edhe Asensio u fishkëllye
në disa raste kur e humbi topin, si
dhe pasimet e pasakta të Cebal-
los nuk u pritën mirë nga tifozët
në stadium. Tani, Real Madridi do
të marrë pjesë në Kupën e Botës
për Klube për ta fituar edhe një
titull.

Nuk do të luaja
kurrë për
Liverpoolin
Sulmuesi anglez i Manche-
ster Unitedit, Marcus Ra-
shford, ka bërë të ditur se ai
nuk do ta shqyrtonte kurrë
mundësinë për të luajtur në
Liverpool, pasi që për të është
e natyrshme të jetë pjesë e
“Djajve të kuq”. Rashford, i
lindur në Mançester, i ishte
bashkuar akademinë së Man-
chester Unitedit kur ishte
vetëm 7-vjeçar. Ai e bëri debu-
timin si profesionist në vitin
2016 në moshën 18-vjeçare. Ai
debutoi në Evropa Ligë, në
ndeshjen kundër Midtjyl-
land, në të cilën i shënoi dy
gola. Ndërsa, vetëm tre ditë
më vonë, debutoi edhe në
Premierligë, në ndeshjen
kundër Arsenalit, kur i shënoi
po ashtu dy gola dhe e asistoi
një tjetër. Manchester Unitedi
do të shkojë në Anfield sot
për ndeshjen kundër Liver-
poolit. “Djajtë e kuq” synojnë
që në këtë ndeshje t’i japin
fund ecurisë së Liverpoolit si
të pamposhtur, mirëpo kjo do
të jetë mjaft e vështirë për t’u
arritur, pasi që skuadra e Jur-
gen Kloppit është në formë
më të mirë. “Jo, Liverpoolin
nuk e kisha kurrë opsion. Li-
verpoolin, Manchester Cityn
apo Evertonit, nuk kishte
asnjë klub në të cilën doja të
luaja në vend të Manchester
Unitedit. Kështu ndihesha”, ka
thënë Rashfordi. “Për shumë
prej nesh, Unitedi ishte ekipi i
duhur. Të gjithë u rritëm si
tifozë të Unitedit, kështu që të
vazhdoja me Manchester
Unitedin ishte zgjedhja e
natyrshme për mua”. 

Merkato e janarit po afron dhe
të gjitha klubet kanë filluar punën
për të përforcuar skuadrat respek-
tive. Një nga lojtarët që tërheqin
më  shumë janë atë drejt ska-
dencës ose që nuk kanë kontratë.
Kësaj liste i është shtuar edhe ish-
ylli i Real Madrid, Pepe. Portugezi,
i cili është transferuar te Besiktas
nga Madridi në  2017-ën, ka pri-
shur kontratën me klubin turk, me
të cilin ka realizuar shtatë gola në
52 ndeshje. Duke parë karrierën
dhe eksperiencën që ka , ai do të
ishte një përforcim i rëndësishëm
për çdo skuadër. Por, edhe pse
mund të merret me kosto zero, rro-
ga e tij nuk mund të konsiderohet
e ulët. Dhe “Marca” ka zbuluar se
është pikërisht kjo arsyeja pse Be-
siktas ka vendosur ta lërë të lirë të
largohet, me klubin bardhezi që

po kalon një krizë financiare. “Mar-
ca” ka zbuluar se, para se të lar-
gohej nga ekipi, Pepe ka hequr
dorë nga rroga e muajit të fundit
dhe ka kërkuar që ato pará të për-
doreshin për të paguar stafin
(veçanërisht ata që merren me
kuzhinën dhe fushën). Një

zgjedhje me të vërtetë e papritur
për një futbollist që ka patur gjith-
monë hijen e të fortit, të ashprit.
Por duket se dashuria për Besiktas
ka fituar mbi gjithçka. Edhe pse
rrugët e mbrojtësit dhe klubit janë
ndarë, sigurisht ata nuk do ta har-
rojnë kurrë njëri-tjetrin.

Inter dhe Milan kanë nisur një
garë për të marrë mbrojtësin e
krahut të Atletico Madrid, brazi-
lianin Luis Felipe, kontrata e të ci-
lit me ekipin “colchoneros” ska-
don në fund të këtij sezoni.
Mbrojtësi 33-vjeçar është rikthyer
së fundi në dispozicion të trajne-
rit Diedo Simeone pas një dëmti-
mi që e ka lënë jashtë fushave të
lojës për 2 muaj. Mbrojtësi brazi-
lian konsiderohet si një nga të be-

suarit e trajnerit Simeone, titullar
fiks në ekipin e Atletico, por duke

parë moshën i ofrohet rinovimi i
kontratës vetëm me një sezon,

ndërsa ai kërkon të paktën edhe
dy vite të tjera. Ndaj lamtumira e
tij nga La Liga dhe Atetico Madrid
duket e paevitueshme, ndërkohë
që kërkesat ndaj tij nuk mun-
gojnë, përfshi edhe ato të Interit
dhe Milanit, që kërkojnë të sjellin
në serinë A mbrojtësin me për-
vojë (38 ndeshje e 2 gola edhe me
kombëtaren e Brazilit). Blerja e
Luis Felipe, pavarësisht moshës,
është një goditje e mirë në

merkato, pasi bëhet fjalë për një
futbollist me përvojë dhe mbi të
gjitha që vjen me parametrin
“zero”. 

Verën e këtij viti u kërkua
edhe nga skuadra e PSG, por Atle-
tico nuk pranoi asnjë ofertë, me
shpresën që ta bindë lojtarin të
rinovojë edhe për një vit, por
mbrojtësi kërkon një kontratë më
afatgjatë, në mënyrë që të mbyl-
lë karrierën në një “top club”.

Barça ia ofron
Arsenalit
shërbimet 
e Suarezit
Arsenalit i është ofruar
mundësia e transferimit të
mesfushorit të Barcelonës, De-
nis Suarezit. 24-vjeçari sivjet
ka luajtur vetëm tetë minuta
në La Liga dhe pritet të lar-
gohet nga kampioni spanjoll.
Sipas “The Independent”, për-
faqësuesit e Suarezit ia kanë
ofruar shërbimet e tij Arsena-
lit për 14 milionë funte. Kon-
trata e Suarezit me Barçën
skadon në fund të këtij sezoni.

Milan dhe Inter derbi në merkato për mbrojtësin e Atletico Madrid
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tifozët e Real Madridit kanë
nisur të ngopen me klubin

Santiago Bernabeu e
festoi ditëlindjen e 71-të
më 14 dhjetor, mirëpo në
stadium ishin vetëm
55,229 tifozë. Edhe pse
orari i ndeshjen ishte
mjaft i përshtatshëm,
shumë tifozë të Real
Madridit preferuan të
mos shkojnë ta përcjellin
ndeshjen në stadium 

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

Pepe prish kontratën dhe i paguan
rrogën të gjithëve
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Rastet e dyshuara për krime
lufte në Kosovë, që nga viti 1999 e
këndej janë trajtuar në formë të
ndryshme nga organet e drejtë-
sisë, kryesisht ato ndërkombëta-
re. Fillimisht, me këto raste është
marrë administrata e Kombeve të
Bashkuara - UNMIK, e cila kishte
shtrirë pas luftës së fundit edhe
sistemin e saj të drejtësisë në Ko-
sovë, si dhe Gjykata Ndërkombë-
tare për Krime Lufte në ish-Jugo-
sllavi, me seli në Hagë të
Holandës, e themeluar nga Kom-
bet e Bashkuara. Më pas, këto ra-
ste u trajtuan edhe nga drejtësia e
Bashkimit Evropian, përmes mi-
sionit të EULEX-it. Ndërkaq, ak-
tualisht, këto raste i kanë marrë
përsipër Dhomat e Specializuara
dhe Zyra e Prokurorit të Speciali-
zuar, të njohura ndryshe edhe si
Gjykata Speciale.

Këto Dhoma të Veçanta apo
kjo Gjykatë Speciale për krime
lufte në Kosovë pritet të hetojë
krimet e pretenduara të pjesë-
tarëve të ish-Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës, që siç thuhet, “i kanë
kryer ndaj pjesëtarëve të komu-
niteteve pakicë dhe kundërsh-
tarëve politikë nga viti 1998 e deri
në fund të vitit 2000”, siç e ka për-
shkruar në raportin e tij për Kë-
shillin Evropian senatori Dick
Marty. Risia e trajtimit të rasteve
të dyshuara tani qëndron te fakti
se, Dhomat e Specializuara - edhe
pse të përbëra nga gjykatës e
prokurorë ndërkombëtarë dhe
me seli në Hagë, do të funksio-
nojnë me Kodin Penal dhe ligjet e
aplikueshme të Kosovës. Zyrtarët
e Gjykatës Speciale kanë dekla-
ruar se puna është duke vazhduar

në përputhje me mandatin e
këtyre institucioneve gjyqësore të
Kosovës.

Profesori i së Drejtës Penale
Ndërkombëtare, Ismet Salihu,
duke folur për Radio Evropa e Lirë,
thotë se ingerenca, kompetencat
dhe juridiksioni i Gjykatës Specia-
le, në krahasim me Gjykatën Pe-
nale Ndërkombëtare për ish-Ju-
gosllavinë është i njëjtë. Por, ka
dallime vetëm forma e themeli-
mit, që e përcakton edhe me cilat
ligje do të veprojë kjo gjykatë.
"Dallimi esencial, krucial, vendim-
tar, është se kjo gjykatë është the-
meluar nga Kuvendi i Kosovës me
ligjin e Kosovës. Ky është dallimi i
parë në krahasim me Tribunalin e
mëhershëm. Kjo gjykatë do të
gjykojë sipas ligjit të aprovuar
dhe ligjeve penale që kanë qenë
dhe që janë në fuqi në Kosovë.
Përndryshe, të tjerat dallime janë
se është e themeluar në Kosovë,
por selinë e ka në Hagë. Kurse,
kompetencat dhe juridiksioni
është i njëjtë sikurse i asaj
gjykatës së mëhershme të Tribu-
nalit të Hagës", shpjegon Salihu.
Ai thotë se edhe dënimet even-
tuale do të shqiptohen sipas ligje-
ve që kanë qenë në fuqi në kohën
e kryerjes së krimeve eventuale.

"Sipas atyre ligjeve, me një ku-
sht, nëse janë më të buta këto
ligjet tona ose më të favorshme
do të gjykohen sipas ligjeve të Ko-
sovës, por nuk janë më të buta.
Janë njësoj bile ato të mëparshme
kanë qenë më të buta se sa tash",
konsideron Salihu. Kurse, profe-
sori i Çështjeve Kushtetuese - Ju-
ridike, Riza Smaka, konsideron se
dallimet midis këtyre dy gjykata-
ve asaj Penale Ndërkombëtare
për ish-Jugosllavinë dhe kësaj që
e kanë themeluar institucionet e
Kosovës, janë të mëdha dhe të
papërputhshme e të papara. Si-

pas tij, Gjykata Penale
Ndërkombëtare për ish-Jugoslla-
vinë, i ka trajtuar të gjitha rastet e
dyshuara për gjithë territorin e
ish-Jugosllavisë, kurse Dhomat e
Specializuara të tashme, do të
trajtojnë kryesisht vetëm rastet e
supozuara të krimeve të luftës të
kryera në Kosovë.

"Te rasti ynë, te këto kolegjet
gjyqësore dhe Prokuroria, është
se këtu i referohet territorit të Ko-
sovës, ama është një klauzolë, e
cila nuk përkon as me parimet
fondamentale të së Drejtës Pena-
le Ndërkombëtare e as me dok-
trinën, judikaturën, do të thotë
me aktet ligjore në fuqi. Këtu një
ligj që është akt juridik i përgjith-
shme u është referuar vetëm pje-
sëtarëve shqiptarë të Kosovës, por
jo edhe të tjerëve, për shembull të
serbëve e të tjerë që është rast i
paparë", vlerëson Smaka. Profeso-
ri Smaka nuk e sheh fare si poziti-
ve që një gjykatë e tillë zbatohet
vetëm për një territor të caktuar.
"Është joparimore dhe ka kolizio-
ne me doktrinën juridike penale
sa i takon kësaj gjykatës penale
që i referohet trajtimit të rasteve
të përmendura", thotë Smaka. Ai
thekson se Dhomat e Specializua-
ra dhe Prokuroria e Specializuar,
janë vonuar për të hyrë në funk-
sionim e tyre.

"Çdo vonesë mund të ketë im-
plikim te parashkrimet e mund-
shme si për ngritjen edhe pose-
dimin e çështjeve juridike penale
të rasteve konkrete", shton ai.
Ndërkaq, ish-kryetari i Gjykatës
Supreme të Kosovës, Rexhep
Haxhimusa, konsideron se nuk ka
dallime të mëdha ndërmjet
Gjykatën Penale Ndërkombëtare
për ish-Jugosllavinë dhe Dhoma-
ve të Specializuara dhe Prokuro-
rinë e Specializuar. "Unë nuk e di
sa ka dallime aty. Proceduara nëse

duhet të zhvillohet me legjisla-
cionin e Kosovës, ai është i njëjtë.
I gjithë legjislacioni që është
ndërtuar [në Kosovë] është ndër-
tuar sipas normave ndërkombë-
tare dhe ato raste kanë mundur
të trajtohen edhe këtu. Por, po
shkojnë atje, tash ku është kom-
petenca ku është zhvilluar
ngjarja. Ata i kanë marrë ato ra-
stet e veçanta më herët, por i kanë
pasur edhe normat që i kanë
nxjerrë", thotë Haxhimusa.

Ndryshimet ndërmjet
Gjykatës Speciale dhe asaj të Tri-
bunalit Ndërkombëtar për Krime
në Territorin e ish-Jugosllavinë,
kanë të bëjnë edhe me struk-
turën. Gjykata për ish-Jugoslla-
vinë ka qenë me tri dhoma,
Gjykatën, Apelin dhe Organin e
Akuzës. Gjykata e Kosovës ka dy
institucione, Dhomat e Speciali-
zuara dhe Prokurorinë e Speciali-
zuar. Dhomat janë pjesë e siste-
mit kosovar të drejtësisë dhe i
bashkëngjiten Gjykatës Theme-
lore, Gjykatës së Apelit, Gjykatës
së Lartë dhe Gjykatës Kushtetue-
se. Në to punojnë gjykatës të
emëruar nga EULEX-i.

Gjykata Speciale, pritet të traj-
tojë raste të dyshuara të krimeve
të luftës, si dhe ato të fazës së parë
të pasluftës. Themelimi i kësaj
Gjykate nga ekspertët e çështjeve
penale - juridike është konside-
ruar si dështim jo vetëm i orga-
neve vendore, por edhe autorite-
teve ndërkombëtare që për këta
18 vjetët e fundit kanë punuar në
fushën e sistemi të drejtësisë në
Kosovë. Aktualisht, Zyra e Proku-
rorit Special u ka dërguar ftesat e
para për intervista disa persona-
ve, kryesisht ish-pjesëtarë të Ush-
trisë Çlirimtare të Kosovës. Por, në
këto ftesa nuk është sqaruar se në
çfarë cilësie janë ftuar ata për in-
tervistim.

Larg zgjidhjes
për Kosovën
Presidenti i Serbisë, Aleksan-
dar Vuçiç mbrëmë ka dekla-
ruar se dëshiron një zgjidhje
për Kosovën por një gjë e tillë
ende nuk është arritur dhe vë-
shtirë se do të arrihet sidomos
pas rezolutës së miratuar nga
Kuvendi i Kosovës, dhe që dia-
logu i mëtejshëm kushtëzohet
me njohjen e ndërsjellë të pa-
varësisë. "Unë dua një zgjidhje
me gjithë zemër dhe forcë, por
nuk kemi dhe nuk është as
afër, nuk flasim, nuk jemi
askundi", ka thënë Vuçiç për
televizionin "Prva", duke shtuar
se kompromisi është i vetmi
shpëtim për Serbinë.
Ai tha se në seancën e Këshillit
të Sigurimit të Kombeve të Ba-
shkuara, do të luftojë për po-
pullin serb. Vuçiç ka shtuar se
në rast të një sulmi do të
mbrojnë serbët në Kosovë, por
nuk dëshiroi të thotë se si, por
se njerëzit shumë mirë e kup-
tojnë se për çfarë e ka fjalën.
"Në rast se sulmohet populla-
ta serbe, ne do ta mbrojmë.
Nuk dua të përgjigjem në
pyetjet se si, as të flas për de-
tajet teknike, qëllimi është
mbrojtja", tha Vuçiç, duke sh-
tuar se ka marrë një vendim
për të mbrojtur serbët nga
"persekutimet, dëbimet dhe
vrasjet". Vuçiç ka thënë se
zgjedhjet e parakohshme në
Serbi nuk varen vetëm nga ai,
por nga situata në vend, krye-
sisht në Kosovë dhe se ai me
kënaqësi do të shkojë në
zgjedhje.
Ai shtoi se është gjithmonë i
gatshëm për të shkuar në
zgjedhje, por që nuk do të
gjunjëzohet nga "presioni i
rrugës" dhe se popullit i ofron
zgjidhje. Kujtojmë se mbrëmë
Kuvendi i Kosovës miratoi Re-
zolutën për dialogun me Ser-
binë, e propozuar nga Partia
Socialdemokrate (PSD). Në re-
zolutë thuhet se "për qytetarët
e Republikës së Kosovës dhe
përfaqësuesit e tyre politik,
procesi i dialogut do të jetë i
pranishëm vetëm nëse për-
fundimi i tij do të rezultojë në
njohje të ndërsjellë të shtetë-
sisë nga palët e përfshira në
proces, anëtarësim të Repu-
blikës së Kosovës në Organi-
zatën e Kombeve të Bashkuara
(OKB), verifikimin për përsh-
pejtimin e proceseve integrue-
se të Republikës së Kosovës në
Bashkim Evropian dhe në
NATO".

Çka e dallon Tribunalin e Hagës
me Gjykatën Speciale?

Risia e trajtimit të
rasteve të dyshuara tani
qëndron te fakti se,
Dhomat e
Specializuara - edhe
pse të përbëra nga
gjykatës e prokurorë
ndërkombëtarë dhe
me seli në Hagë, do të
funksionojnë me Kodin
Penal dhe ligjet e
aplikueshme të
Kosovës. Zyrtarët e
Gjykatës Speciale kanë
deklaruar se puna
është duke vazhduar në
përputhje me
mandatin e këtyre
institucioneve
gjyqësore të Kosovës



17GLOBI
Koha, e hënë, 17 dhjetor 2018 

Aksionet e “Johnson & Johnson”
kanë rënë me më shumë se 10 për
qind, pasi agjencia e lajmeve Reu-
ters raportoi se gjiganti farmaceu-
tik amerikan ishte në dijeni të pra-
nisë së asbestit në pudrën e saj për
bebe për dekada të tëra. Raporti
vjen ndërsa kompania përballet
me mijëra padi ligjore, që preten-
dojnë se produktet e saj kanë
shkaktuar kancer. Sipas Reutersit,
kompania ka qenë në dijeni të pra-
nisë së asbestit në produktet e saj,
të paktën që nga viti 1971.

Sidoqoftë, avokatët e saj kanë

thënë se pudra për bebe e kompa-
nisë është e sigurt dhe nuk përm-
ban asbest. Artikulli i Reutersit, si-
pas tyre, është i njëanshëm, jo i
vërtetë dhe ngjason me një teori
konspiracioni. Konsensusi shken-
cor, sipas tyre, është se pudra e për-
dorur si bazë në një numër produk-
tesh nuk shkakton kancer,

pavarësisht përbërjes së saj. Reu-
tersi ka shqyrtuar dokumentet e
“Johnson & Johnson”, të paraqitura
në kuadër të proceseve gjyqësore,
shumë prej të cilëve janë siguruar
përmes urdhrave të gjykatës.

Dokumentet tregonin se të
paktën nga viti 1971 deri në vitet
2000, testet e brendshme të kom-

panisë kishin gjetur sasi të vogla
asbestit në pudër. Çështjet ligjore
kundër “Johnson & Johnson” kanë
qenë të përziera. Në korrik, kom-
pania u urdhërua të paguante 4.7
miliardë dollarë dëme për 22 fem-
ra, që pretendonin se produktet e
saj të pudrës i kishin zhvilluar kan-
cerin në vezore.

Për të pestën javë radhazi, të
ashtuquajturit “jelekë të
verdhë”mbushën rrugët e Parisit,
në protestën e nisur si revoltë
kundër çmimit të karburantit, por
e kthyer në një manifestim popul-
lor kundër regjimit të ashpër të ta-
rifave dhe shtrenjtimit të jetesës.
“U bënë 40 vjet që president pas
presidenti, zgjedhje pas
zgjedhjeje, tradhëtitë, gënjeshtrat
dhe braktisjet ndjekin njëra-tje-
trën. Po zoti president, ne jemi të
rraskapitur, po jemi të mbushur
me zemërim”. Ndryshe nga javët e
kaluara, këtë të shtunë protestue-
sit ishin më të qetë e më të paktë

në numër, ndërsa kryeqyteti
Francës ishte i pushtuar nga forcat
e policisë. Mbi 1 mijë agjentë blin-
duan Parisin, rreth 90 mijë u ven-

dosën në të gjithë vendin.
Megjithatë tensionet nuk mun-
guan. Vëmendje të veçantë të ka-
merave morën disa vajza të veshu-

ra si Mariana, simboli i lirisë dhe
formimit të Republikës në Francë. 

Tërheqja dhe vendimi i presi-
dentit Emmanuel Macron për
rritje të pagës minimale dhe anu-
limin e disa taksave për pensioni-
stët, duket se e ka zbutur inatin e
‘jelekëve të verdhë’. Megjithatë ata
ndihen të tradhtuar nga shefi i Ely-
see dhe vijojnë të kërkojnë dorëhe-
qjen e tij. Protestat në Francë, kanë
frymëzuar tubime të shumta po-
pullore në mbarë Europën e deri
në Izrael, ku “jelekët e verdhë” pu-
shtuan rrugët e Tel Avivit në
kundërshtim të taksave dhe çmi-
meve të larta.

Australia
njeh
Jerusalemin
Perëndimor
si kryeqytet
të Izraelit
Pas SHBA-së, Australia ka
njohur Jerusalemin Perëndi-
mor si kryeqytet të Izraelit.
Megjithatë, nuk ka zhvendo-
sur ambasadën në Tel Avivi,
duke thënë se këtë do ta bëjë
kur Izraeli dhe Palestina të ar-
rijnë një marrëveshje për
paqe. 
Kryeministri australian dekla-
roi gjithashtu se Jerusalemin
Lindor do ta njohë si kryeqytet
të Palestinës. Në mungesë të
vendosjes së ambasadës në Je-
rusalem, Australia ka njoftuar
se do të hapë një zyrë në këtë
qytet. Statusi i Jerusalemit
është një nga çështjet më të
diskutueshme mes Izraelit
dhe Palestinës. Vitin e kaluar,
Presidenti amerikan Donald
Trump deklaroi se SHBA njeh
Jerusalemin si kryeqytet të Iz-
raelit, duke ndryshuar kështu
politikën e jashtme amerikane
prej disa dekadash në lidhje
me Palestinën. 
Në Maj, ambasada e SHBA u
zhvendos nga Tel Aviv në Jeru-
salem.

Blair thirrje për
një referendum
të dytë për Brexit
Ish-kryeministri britanik, Tony
Blair, ka bërë thirrje për mbajtjen
e referendumit të dytë mbi
Brexit-in. Blair ftoi kryeministren
britanike, Theresa May, që të pu-
shojë “së godituri kokën në mur”
për shkak të planit për braktisjen
e Bashkimit Evropian (BE). Blair
tha se nuk duhet të jetë e vësh-
tirë për kryeministren May të
thotë se ka bërë gjithçka që ka
mundur në negociatat, por se
nuk ka mundësi të gjejë zgjidhje
që kënaq Parlamentin. Ai theksoi
se atëherë do të ishte e arsyesh-
me që May t’i thotë popullit bri-
tanik që në votim publik “të ven-
dosin çka të bëjmë”. May deri tani
disa herë ka refuzuar thirrjet për
një referendum të dytë për
Brexit, duke insistuar më atë se
vota e popullit nga qershori i vitit
2016 është vendimi definitiv.

Facebook ka ekspozuar foto-
grafitë e miliona përdoruesve pa
lejen e tyre, bëri të ditur vet rrjeti i
mediave sociale, i cili fajëson një
gabim softuerik. Ekipi i brendshëm
në Facebook, bëri të ditur se kishin
zbuluar një gabim softuerik i cili
ka dëmtuar përdoruesit të cilët i
dhanë aplikacioneve të palëve të
treta qasje të kufizuar në profilet e
tyre. Të paktën 1500 aplikacione të
ndërtuara nga 876 subjekte thuhet
se mund të kenë marrë fotografitë
gjatë një periudhe 12 ditore në sh-
tator të këtij viti. “Ky gabim, u ka

mundësuar subjekteve të apostro-
fuara më lart, të përdorin fotot pri-

vate të përdoruesve, si dhe fotot të
cilat njerëzit i kanë ngarkuar por

që ende nuk i kanë postuar në pro-
filet e tyre”, deklaroi Tomer Bar, në
cilësi të drejtorit të inxhinierisë në
Facebook. "Ndjejmë keqardhje për
këtë që ndodhi", tha Bar në një po-
stim në blogun e tij. Incidenti
ndodhi në kohën kur kompania
veçse është e përfshirë në një skan-
dal me privatësinë e të dhënave.
Kujtojmë se më herët gjatë vitit u
raportua se Cambridge Analytica,
një kompani e të dhënave, ka për-
dorur Facebook-un për të marrë të
dhënat e dhjetëra miliona njerëz-
ve.

“Jelekët e verdhë” nuk kënaqen me ofertën e Macron

Gabim softuerik, Facebook ekspozon fotografitë 
e 6.8 milionë përdoruesve

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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KOMPANIA E DINTE PREJ VITIT 1971

Pudra e bebeve “J&J” 
me përbërës kanceroz!

Dokumentet tregonin
se të paktën nga viti
1971 deri në vitet 2000,
testet e brendshme të
kompanisë kishin
gjetur sasi të vogla
asbestit në pudër. Në
korrik, kompania u
urdhërua të paguante
4.7 miliardë dollarë
dëme për 22 femra, që
pretendonin se
produktet e saj të
pudrës i kishin zhvilluar
kancerin në vezore
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Nga Qerim LITA

(vazhdon nga numri i kaluar)
ANGELL ÇEMERSKI: E kam

patjetër të theksoj se përforcimi i
bazës ekonomike në të gjitha rajo-
net e Jugosllavisë edhe në Maqedo-
ni, përbën bazën për barazinë e
kombeve e kombësive për arsye se
pa një bazë ekonomike, pa përfor-
cimin e saj, nuk mund të presim
edhe përforcimin e vetëdijes poli-
tike. Kursi ynë këtu është i njohur.
Atë kurs e kemi patjetër ta mbësh-
tesim edhe më tej e të bëjmë
gjithçka si Lidhje e komunistëve, të
përforcohet baza materiale, sepse
ajo është garanci e vetme se do të
mundemi t’i zgjidhim shumë më
me sukses kundërthëniet, të cilat
vijnë si rrjedhojë edhe të prapam-
betjes së trashëguar të bazës eko-
nomike. Por, gjatë kësaj e kam të
domosdoshme të vë në pah se
përforcimi i bazës ekonomike nuk
mund të zhvillohet jashtë hapë-
sirës e kohës, se e kemi patjetër të
llogarisim për dimensionin kohor e
cila përcaktohet me mundësitë
materiale të mbarë shoqërisë tonë
e para së gjithash të Republikës
tonë Socialiste të Maqedonisë e të
komunës. Çdo politikë e cila nuk do
të llogariste për këtë faktor, e cila
nuk do ta respektonte anën mate-
riale, mendoj se do të ishte jo reale,
siç është joreale edhe kritika e cila
do t’u drejtohej rezultateve të arri-
tura për arsye se nuk mban llogari
për faktet objektive, të cilat duam
apo jo duhet patjetër t’i kemi para-
sysh. Kuptohet se kjo nuk nënkup-
ton se duhet të shkojmë në defen-
sivë, të kënaqemi me atë që është
arritur, të mos i bëjmë ato përpjekje
që duhet t’i bëjmë, që t’i tejkalojmë
vështirësitë të cilat i kemi në këtë
drejtim.

E kam patjetër të shtoj, sido-
mos kur bëhet fjalë për viset tona të
përziera, se të gjitha strukturat na-
cionale të cilat ekzistojnë, i bartin
në mënyrë të barabartë edhe të
drejtat, edhe përgjegjësitë për ve-
primin e tyre dhe për aktivitetin në
realizimin e politikës tonë, të cilën
e kemi formuluar për zhvillimin
shoqëror, ekonomik, kulturor e çdo
zhvillim tjetër te ne dhe për zhvilli-
min e marrëdhënieve socialiste.
Çdo përpjekje e cila do të shkojë në
linjën e një periudhë apo në pe-
riudhë tjetër, të hidhet nga një
strukturë në tjetrën për lëshimet
apo për rezultatet të cilat janë arri-
tur t’i shënohen vetëm njërës, çdo

paramendim e aksion i cili në atë
linjë i konfronton këta struktura,
nuk çon kah zgjidhja e problemeve,
por përkundrazi, çon kah acarimi i
ndjenjave të cilat duhet patjetër t’i
përmbysim, sepse kjo do të ishte
edhe një garanci tjetër për
zgjidhjen me sukses të probleme-
ve.

Mendoj se tash, por edhe në të
ardhmen, do të jemi të detyruar të
hapim luftë publike e konsekuente
kundër të gjitha formave të nacio-
nalizmit, duke i shfrytëzuar të
gjitha mjetet, duke filluar nga ato
politike e deri te aksionet admini-
strative ndaj shkelësve, sepse pa
një luftë të tillë të hapur, publike e
konsekuente, ne nuk do të munde-
mi t’i zgjidhim me sukses proble-
met që qëndrojnë pranë nesh.

Gjatë kësaj duhet patjetër të
kemi besim të plotë te faktorët
udhëheqës në përgjithësi, e sido-
mos besim të plotë duhet të kemi
te kuadri udhëheqës nga kombë-
sitë. Pa një besim të tillë ne nuk do
të mundemi t’i arrijmë qëllimet të
cilat arrijmë synojmë. Nëse na
mungon një besim i tillë, ose në një
farë mënyre mbillet dyshimi në
objektivitet, e nuk zhvillohet debat
i hapur politik, për qëndrimet, për
politikën, e kjo është e mjaftuesh-
me që të mbillet mosbesim, ky
është momenti, kjo është mënyra,
e cila më herët apo më vonë detyri-
misht do të sjell deri te konfrontimi
i forcave të një baze joparimore na-
cionaliste.

Do të doja të ndalem në disa
nënpyetje, të cilat mendoj se janë
të rëndësishme, edhe pse për ta u
fol në referatin dhe në diskutim.
Mendoj se është i saktë konstati-
mi, i cili u dha se heqja e flamurit
shqiptar përbën vetëm si shkas,
krahasuar me tërë situatën. Këtu
bëhet fjalë për ndjenja nacionaliste
e irredentiste, sepse ka të bëjë me
aksion të organizuar, të përgatitur
paraprakisht, në favor të së cilës fla-
sin shumë fakte që tash më u para-
qitën. Ne duhet të jemi të vetëdij-
shëm plotësisht për një aktivitet të
tillë. Gjithashtu, do të ishim naiv
politikisht, nëse tash do të kënaqe-

shim ose do të konkludonim se në
të ardhmen nuk mund të ketë
dukuri të këtilla. Mjedisi ynë është
ashtu siç është. Në të kemi shumë
elemente të vjetruara. Në të kemi
sipërfaqe të mjaftueshme që të
mund të lind rrymë nacionaliste e
të mos flas për qasje nacionaliste
nga individë. Mirëpo, ne, duke zh-
villuar njëkohësisht luftë të hapur
konsekuente e të pakompromis
kundër të gjitha elementeve të til-
la, si në planin politik, po ashtu
edhe në atë administrativ,
megjithatë nuk duhet t’i dramati-
zojmë aq shumë çështjet. Por,
gjithashtu nuk duhet të lëshojmë
që gjatë secilit aksion të tillë të
përgjigjemi me aksionin tonë, me
masat tona, për arsye se situata e
sotme u bë e tillë, saqë kur do të
rrahën edhe dy të dehur, njerëzit
nuk do të flasin se u rrahën dy të
dehur, por u rrahën një shqiptar i
dehur dhe një maqedonas i dehur,
edhe pse bëhet fjalë për një rrahje
më të rëndomtë, e cila gjithashtu i
nënshtrohet reperkusioneve ligjo-
re. Dukuritë e tilla ne e kemi
patjetër t’i emërtojmë me emrin e
vërtetë e t’i zgjidhim me masat e
vërteta.

Rreth problemit për flamurin
këtu disa shokë i shtruan mirë çë-
shtjet. Mendoj se si Lidhje e komu-
nistëve e kemi të domosdoshme të
arrijmë që kjo çështje të merr di-
mensione reale edhe përmes ak-
sionit politik, të shohim se çfarë
duhet të shtrohet me politikën
tonë e me dispozitat tona. Në të
vërtetë, mund të them se edhe me
flamurin sikurse edhe me elemen-
tet tjera nga politika jonë, ende nuk
janë përpunuar mjaftueshëm çë-
shtjet, nuk janë formuluar në
mënyrë përkatëse që në një farë
mënyre krijon dilemë e mundësi
për komentime të ndryshme. Ne
duhet të angazhohemi që ato çë-
shtje të rregullohen. Mirëpo, nuk
duhet të harrojmë atë që disa
shokë e theksuan se flamuri i RSM-
së nuk është flamur vetëm nga
njerëzit e nacionalitetit maqedo-
nas. Ai është flamur revolucionar.
Ai është flamur i lëvizjes sonë revo-

lucionare, e luftës së përbashkët të
maqedonasve, shqiptarëve e turq-
ve për çlirim, për çlirimin nacional
e social dhe krijimin e shtetit të ri të
përbashkët, i cili quhet RSM-ë
(duartrokitje frenetike). Përveç kë-
saj, çdo atak ndaj atij flamuri, nuk
është atak vetëm ndaj maqedona-
sve, por në fakt është atak edhe
ndaj kombësive, kombësive me
orientim socialist të cilët luftojnë
për zhvillimin e socializmit tonë
vetëqeverisës dhe në këtë kuptim,
ne duhet të luftojmë kundër të
gjitha ekstremistëve të cilët dëshi-
rojnë ta shfrytëzojnë flamurin për
qëllime nacionaliste. Konsideroj se
këtë nuk guxojmë ta harrojmë në
aksionin tonë politik, në veprimin
tonë praktik te masat e te njerëzit
punëtor.

Gjithashtu, dëshiroj të dekla-
rohem se Lidhja e komunistëve
duhet t’u ofrojë përkrahje shumë
më të qartë organeve të rendit pu-
blik, jo për shkak të asaj se ne tash
duhet të ballafaqohemi me një pje-
së të elementeve të cilët janë me
disponim nacionalist e shovinist,
jo vetëm për shkak asaj që t’i hesh-
tim, por për arsye të thjeshta që një
shoqëri e lirë demokratike, siç është
e jona, nuk mund të zhvillohet nëse
lejojmë që secili të mund të cenojë
rendin, nëse lejojmë të shkelen di-
spozitat ligjore. Prandaj, edhe përk-
rahja jonë nga mbledhja e Sekreta-
riatit të Komitetit Qendror të
LKM-së, u theksua qartë edhe në
komunikatë, siç mendoj se edhe
nga kjo mbledhje duhet të jepet
një përkrahje e tillë, që nuk
nënkupton se arsyetohen shko-
pinjtë e gomave nëse janë përdo-
rur. Mirëpo, nëse janë përdorur, ne
mund të shprehim keqardhje se
përse ka ardhur deri te ajo, por ne
duhet patjetër të themi se në të
ardhmen, secili që nuk do të veproj
sipas dispozitave tona, duhet të jep
llogari. Më tej konsideroj se është i
saktë konstatimi që disa shokë e
pohuan se megjithatë këtu bëhet
fjalë për ekstremizma të caktuara,
të cilat kanë buruar nga mjedisi in-
telektual, nga mësuesit e disa
mjek. Mendoj se dokumentet vër-

tetë dëshmojnë se kjo është e vër-
tetë, por se nuk bëhet fjalë për tërë
atë mes, për të gjithë mësuesit e
mjekët, por më shumë bëhet fjalë
për individë apo grupe. Por, unë
vlerësoj se do të ishim të padrejtë
nëse tash do të donim t’i konfron-
tojmë intelektualët me mjediset
tjera - punëtorët e fshatarët, nëse
do të donim që duke e pohuar këtë
të krijonim një përçarje në mesin e
inteligjencës, punëtorëve e fsha-
tarëve, sepse fare nuk është e vër-
tetë. Është e vërtetë se mjedisi inte-
lektual, disa individë nga ai mjedis
erdhën më së shumti në shprehje,
te ta erdhi në shprehje ai naciona-
lizëm, për çka secili do të bartë kon-
sekuenca përkatëse. Mirëpo, baza
është këtu. Por, nëse tash do të kon-
statonim se fshati është i qetë, çë-
shtje të tilla nuk pati te punëtorët
që është shumë e vërtetë, që e dë-
shmuan edhe mbledhjet, mendoj
se ne do të kultivonim iluzione se
atje nuk mund të lajmërohen
dukuritë e tilla, për arsye se më
vonë këto ngjarje mund të reflek-
tohen edhe në këto mjedise, edhe
nga një arsye e cila nuk është vërte-
tuar shkencërisht, por e cila men-
doj se është plotësisht e qëndrue-
shme ajo se njeriu punëtor nga
fshati e qyteti, kur problemet nuk
mund t’i zgjidh përmes procedurës
së rregullt ose përmes një mënyre
të rregullt, përmes strukturës tonë
demokratike të cilat në përmasa
më të vogla apo më të mëdha janë
të rënda, për shkak psikologjisë së
ulët qytetare, gjithmonë përpiqet
që moszgjidhja e atyre probleme-
ve të zhvillohet me qëllime nacio-
naliste, të thirret në kombësinë, të
thotë se për shkak se është shqip-
tar, turk apo maqedonas, për këtë
arsye nuk mund të zgjidh proble-
met. Këtë e theksoj për shkak të
faktit se jemi të obliguar të ve-
projmë në planin më të gjerë edhe
me njerëzit nga fshati dhe nga ko-
lektivet punuese,vazhdimisht t’u
sqarojmë, duke luftuar për ta afir-
muar politikën tonë në këndvësh-
trimin e kombeve e kombësive. 

(vazhdon në numrin
e ardhshëm)

ME RASTIN E 50 VJETORIT TË DEMONSTRATAVE TË TETOVËS (7)

Luftë kundër nacionalizmit shqiptarë
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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Emmanuel Macron nuk ishte i
orientuar nga politike: në moshë të
re, parapëlqente të bëhej fillimisht
filozof, më pas funksionar i lartë dhe
në fund bankier biznesi. Për të arri-
tur qëllimet e tij, ka frekuentuar
emrat madhështorë të Uncle Sam:
French - American Foundation dh
German Marshall Fund of the Uni-
ted States. Dhe është pikërisht në
këtë aspekt që ka takuar në bane-
sën e tyre të Park Avenue në
Manhattan Henry dhe Marie-Josée
Kravis. Çifti Kravis, mbështetës i
përhershëm i Partisë Republikane,
i përket sferës së pasurive të mëdha
botërore që bëjnë politikë larg nga
telekamerat. Kompania e tij, KKR,
bashkë me Blackstone dhe Carlyle
Group, është një prej fondeve krye-
sore të investimit në nivel botëror.

“Interesi i Emmanuel Macron
për can do attitude, domethënë
aftësinë për t’i thënë vetvetes se në-
qoftëse dëshiron arrin çdo gjë, ish-
te magjepsës. Por vullneti i tij për të
mësuar, aftësia e tij për të kapur atë
që funksionon, gjithsesi pa e imi-
tuar apo pa e kopjuar, bën që ai të
vazhdojë të jetë shumë francez”,
deklaron tani Marie - Josée Drouin
(zonja Kravis). Me rekomandimin e
dyfishtë të çiftit Kravis e të Jean-
Pierre Jouyet, Macron hyn në rrethin
ekskluziv të stafit të fushatës elekto-
rale të François Hollande. Në një
email për Sekretaren amerikane të
Shtetit Hillary Clinton, Jake Sulli-
van, Drejtor i Programimit Politik,
përshkruan 4 anëtarët më të rëndë-
sishëm të ekipit të kandidatit socia-
list, një prej të cilëve është i
panjohuri Emmanuel Macron, i cili
(saktëson Sullivan) duhet të bëhet
Drejtor i Përgjithshëm i Thesarit
francez (“funksionari më i lartë civil
i Ministrisë së Financave”).

Në fakt, pas zgjedhjes së Hol-
lande si president, Macron emë-
rohet Zëvendëssekretar i Përgjith-
shëm i Elizeut, një funksion
sigurisht shumë më politik. Duket
se kishte ambicien që të pasonte
Jean-Pierre Jouyet në drejtimin e
Arkës së Depozitave dhe Huave, kol-
ltuk që në majin e 2014 e siguroi në
fakt Sekretari i Përgjithshëm i Eli-
zeut. Pak ditë më pas, me propozi-
min e çiftit Kravis, Macron ftohet në
Klubin Bilderberg, ku me një angli-

shte të rrjedhshme mban një disku-
tim të ashpër kundër shefit të tij,
Hollande. Me t’u kthyer në Paris,
Macron jep dorëheqjen. Çifti Kra-
vis është ndër shtyllat e Klubit Bil-
derberg, i të cilit Marie - Josée
Drouin Kravis është administratore.
Ndryshe nga sa besohet, Klubi Bil-
derberg nuk është një vend që mer-
ren vendime. Arkivat e tij vërtetojnë
se u krijua nga CIA e MI6, për t’u
bërë më pas instrument influence i
NATO-s, që ia garanton drejtpërsë-
drejti sigurinë. Fjalimi kundër Hol-
lande u mirëprit dhe Macron u bë
një prej njerëzve të NATO-s në
Francë.

Macron e lë politikën dhe nuk
dëshiron që të kthehet. I shpjegon
shumë herë enturazhit të tij se sy-
non që të bëhet pedagog universi-
tar. Me ndihmën e Alain Minc (që në
vitin 2008 ka marrë bekimin e Klu-
bit Bilderberg) siguron një vend në
Universitetin e Berlinit dhe një në
London School of Economics, por
pa arritur të hyjë dot në Harvard.
Megjithatë, nga gushti i 2014, pas
vetëm 3 muajsh nga braktisja e po-
litikës, me propozimin e Jouyet (që
në 2009 ka marrë bekimin e Klubit
Bildeberg), Macron emërohet nga

Hollande si Ministër i Ekonomisë,
Industrisë dhe Informatikës. Në një
libër të botuar në vitin 2018, Hol-
lande siguron se emërimi qe një
zgjedhje e tij personale. Ndoshta.
Ama sikur të ishte kështu, nuk
duhet të ketë pasur dijeni për fjali-
min e Macron në Klubin Bilderberg.
Megjithatë, e pranishme në atë
mbledhje ka qenë e pranishme një
ministre, pse jo edhe mike, e tij,
Fleur Pélerin.

Në dhjetorin e 2014 Henry Kra-
vis themelon një agjenci të tij të in-
teligjencës, KKR Global Institute, në
krye të të cilit vendos Gjeneralin Da-
vid Petraeus, ish Drejtor i CIA-s. Ky
do të avancojë me mjetet financia-
re e Kravis (fondin e investimeve
KKR) dhe pa ia referuar Kongresit,
Operacionin “Timber Sycamore”, i
filluar nga Presidenti Barack Oba-
ma. Është trafiku më i madh i armë-
ve në histori: 17 shtete të përfshirë,
një vëllim prej disa dhjetëra mijëra
tonelata armë me një vlerë prej disa
miliarda dollarë. Pasi Kravis dhe Pe-
traeus janë furnizuesit kryesorë të
Daesh-it.

Presidenti i Bilderberg, francezi
Henri de Castries, dërgon deputet -

kryebashkiakun e Le Havre,

Édouard Philippe, në mbledhjen
vjetor të vitit 2015 që mbahet në
Austri. Philippe do të ftohet sërish
në mbledhjen e vitit 2016, që
mbahet në Gjermani. Në fushatën
për zgjedhjet presidenciale france-
ze, de Castries dhe Philippe do të
mbështesin François Fillon. Do ta
braktisnin për t’u bashkuar më Ma-
cron kur Jouyet do t’i japë gazetës
Canard enchaînédokumentat fi-
nanciare lidhur me të ardhurat e di-
skutueshme të zonjës Fillon, të
marra nga Inspektorati i Financave.
Në prillin e vitit 2016 Macron the-
melor formacionin e tij politik, En
Marche!, marketingu i të cilit
kopjon atë të Kadima!, partisë që
pretendon se nuk është as e djathtë,
as e majtë të Ariel Sharon. Për sa i
përket programit, partia e re i refu-
zon komunikimet e OCSE-së dhe
ato të Institutit Montaigne, i të cilit
de Castries është President. Nga ana
tjetër, është në ambientet e institu-
tit që bëhet themelimi i En Marche!.
Por de Castries e bind Fillon se
bëhet fjalë vetëm thjesht për një
koincidencë dhe se nuk e mbësh-
tet Macron. Në muajt në vazhdim
do të vazhdojë që ta bëjë të besojë
se është i gatshëm që të bëjë Krye-

ministrin e tij. Fillimisht, financimi
i En Marche! nuk u nënshtrohet
kontrolleve: bëhet fjalë thjesht për
një shoqatë të cilës i lejohet të
marrë donacione edhe nga jashtë.
Emri i donatorëve nuk duhet t’i ko-
munikohet Tatimeve. Midis këtyre
është multimiliarderi Kravis. Gjatë
fushatës elektorale Macron takon
rregullisht ish Presidentin e FMN-së
Dominique Strauss-Kahn (DSK).
Këto takime pune do të hidhen po-
shtë, por do të zbulohen nga “Le Pa-
risien” shumë kohë më pas, kur
jehona e reputacionit prej perversi
seksual e DSK-së do të zbehet. 

DSK-ja (që në vitin 2000 ka
marrë bekimin e Klubit Bilderberg)
është idhtar i mbështetjes sit ë
funksionit të lartë publik, ashtu
edhe i patronazhit francez; i asaj
aleance sociologjike që kishte
adhuruar regjimin kolaboracionist
e Marshallit Philippe Pétain dhe që
në vitet ‘80 është riformuar rreth
Fondacionit Saint-Simon. Në qer-
shor të vitit 2018 Jean - Michel Bla-
nuqer, Ministri i Arsimit Kombëtar
dhe i Rinisë, me propozim të de Ca-
stries, ftohet në mbledhjen vjetore
e Klubit, që kësaj radhe mbahet në
Itali. Ky jurist, specialist i të Drejtës
Kushtetuese, ka lidhur gjithmonë
Shkencën Politike dhe Pedagogjinë.
Ka qenë një prej 3 drejtorëve qen-
drorë të Ministrisë së Arasimit, më
pas Drejtor i së famshmes Shkollë
të Lartë të Shkencave Ekonomike
dhe Tregtare (ESSEC). E njihte prej
kohësh de Castries, që e kishte
frekuentuar në Institutin  Montai-
gne.

Qysh nga kriza e Jelekëve të
Verdhë ka rezultuar mjaft e qartë
se problem ka rrënjë të thella dhe se
nuk mund të zgjidhet vetëm duke
rivënë në diskutim globalizimin fi-
nanciar, gjë që Macron nuk mund
t’ia lejojë vetes. Në fushatë elekto-
rale, gjatë një darke në New York,
Macron i kishte befasuar donatorët
e tij kur i ka bërë procesin financia-
rizimit të ekonomisë. Ishte vetëm
retorikë elektorale, por çifti Kravis e
ka rivënë menjëherë në linjë: finan-
ciarizimi i ekonomisë mundëson
“blerjet nëpërmjet levës financia-
re” (leveraged buy-out) që u kanë
mundësuar atyre të bëhen fuqia që
janë. Përballë Jelekëve të Verdhë,
në zgjedhjet e ardhshme europiane
të majit 2019, që me siguri do t’i
humbasë, Macron i konvenion që
ta bëjë kokë turku Kryeministrin e
tij Philippe. 

Por, përtej faktit që do t’i duhet
të rezistojë edhe për 5 muaj të tjerë,
me kë mund ta zëvendësojë? Kur ia
detyron financimin e fushatës tën-
de elektorale dhe zgjedhjen e Krye-
ministrit NATO-s, atëherë nuk është
e mendueshme që ta zëvendësosh
pavarësisht asaj. Prandaj kandidati
ideal duhet të jetë Jean-Michel
Blanquer. 

(Voltaire Network)

Kujt i ka borxh Macroni?
Presidenti Macron
paraqitet shpesh si një
Rothschild Boy. Është e
drejtë, ama është një gjë
dytësore. Analiza e
mëposhtme demonstron
sesi ai i është borxhli për
fushatën e tij elektorale
sidomos Henry Kravis,
pronar i njërës prej
kompanive të mëdha
financiare globale, dhe
NATO-s. Një barrë e
rëndë që tani kushtëzon
zgjidhjen e krizës së
Jelekëve të Verdhë
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 KONKURS  
për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm për punë profesionale për nevojat e Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim  

 
 
1. Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim në kuadër  të Projektin për 

zhvillimin e shkathtësive dhe mbështetjen e inovacioneve në bashkëpunim me 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, shpall konkurs për përzgjedhjen e 
bashkëpunëtorëve të jashtëm, për këto punë profesionale: 

1.1 Nga dy mësimdhënës nga shkollat e mesme profesionale nga drejtimi 
përkatës dhe një profesor universitar për hartimin e programeve mësimore nga 
lëndët profesionale për arsimin teknik (arsimi i mesëm profesional dhe trajnim me 
kohëzgjatje katërvjeçare) në pajtim me planet mësimore, edhe atë: 

 
) Drejtimi/Sektori: Gjeologji, Miniera dhe Metalurgji për profilet arsimore / 

kualifikimet: teknik i gjeologjisë – minierave dhe teknik i metalurgjisë. 
B) Drejtimi/Sektori: Kimi dhe Teknologji   për profilet arsimore/kualifikimet: 

teknik i laboratorisë kimike, teknik për prodhime kozmetike dhe kimike, teknik i 
ushqimit dhe teknik për mbrojtje të mjedisit jetësor.  

C) Drejtimi/Sektori: Hoteleri dhe Turizëm për profilet arsimore / kualifikimet: 
teknik i hotelerisë, teknik i hotelerisë për turizëm rural dhe teknik për evenimente 
dhe animacione. 

Ç) Drejtimi/Sektori: Ndërtimtari dhe Gjeodezi  për profilet arsimore / 
kualifikimet: teknik i arkitektonikës, teknik-dizajnues për arkitekturë të brendshme 
dhe teknik i gjeodezisë. 

D) Drejtimi/Sektori: Elektroteknikë për profilet arsimore / kualifikimet: 
elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion dhe elektroteknik dhe energjetik. 

Dh) Drejtimi/Sektori: Grafikë për profilet arsimore / kualifikimet: teknik i grafikës 
dhe redaktor i grafikës - dizajnues. 

) Drejtimi/Sektori: Ekonomi, Juridik dhe Tregti për profilet arsimore / 
kualifikimet: teknik i ekonomisë, teknik i juridikut dhe administrator biznesi. 

Ë) Drejtimi/Sektori: Shëndetësi dhe Mbrojtje Sociale për profilet arsimore: 
motër medicinale, motër për gjinekologji-akusheri, teknik i dhëmbëve, asistent 
dental, teknik i farmacisë, teknik laboratorik-sanitar medicinal, teknik i fizioterapisë.  

F) Drejtimi/Sektori: Bujqësi, Peshkim dhe Veterinari për profilet arsimore / 
kualifikimet: agroteknik, teknik për agromenaxhment, teknik për fitomedicinë dhe 
teknik për medicinë veterinare. 

G) Drejtimi/Sektori: Shërbime Personale për profilet arsimore / kualifikimet: 
teknik për optikë të syve dhe teknik për përkujdesje kozmetike dhe bukuri. 

Gj) Drejtimi/Sektori: Makineri për profilet arsimore / kualifikimet: teknik i 
makinerisë, teknik i makinerisë energjetike, teknik me drejtim kompjuterik dhe teknik 
i makinerisë për automjete motorike. 

H) Drejtimi/Sektori: Komunikacion, Transport dhe Magazinim për profilet 
arsimore / kualifikimet: teknik për transport dhe shpedicion, teknik për komunikacion 

rrugor, teknik për logjistikë në komunikacion dhe teknik për komunikacion 
hekurudhor. 

I) Drejtimi/Sektori: Tekstil, Lëkurë dhe Prodhime të ngjashme për profilet 
arsimore / kualifikimet: teknik për përpunimin e veshjes, teknik për modelimin e 
veshjes, teknik për dizajn të veshjes, teknik për mbathje  dhe teknik për evenimente 
dhe animacione. 

J) Drejtimi/Sektori: Pylltari dhe Përpunimi i drurit për profilet arsimore / 
kualifikimet: teknik për mobilie dhe enterier, teknik për përpunimin e drurit, teknik i 
pylltarisë dhe teknik për dizajn peizazhi. 

1.2 Nga një mësimdhënës nga shkolla e mesme profesionale nga drejtimi 
përkatës dhe një profesor universitar nga drejtimi përkatës, për korrigjimin dhe 
adoptimin e programeve mësimore për profilet arsimore / kualifikimet. Teknik i 
ndërtimtarisë nga drejtimi / sektori. Ndërtimtari dhe Gjeodezi, edhe atë: Mekanika 
teknike për vitin II, materiale ndërtimore dhe konstruksione viti II, Rrugë viti III, 
Normimi dhe planifikimi me aplikimin e TIK viti IV dhe trarëtdhe urat e armuara nga 
betoni viti IV. 

2. Të drejtë konkurrimi kanë 
mësimdhënës nga shkollat e mesme të cilët i plotësojnë këto kushte: 
- të kenë së paku tre vjet përvojë pune në arsimin profesional nga drejtimi 

përkatës, dhe  
profesorët universitar të cilët i plotësojnë këto kushte: 
- të kenë publikuar artikuj shkencor, respektivisht kontribute shkencore të 

cilat janë të rëndësishme për drejtimin përkatës dhe për përparimin e arsimit dhe 
edukimit. 

Me kandidatin i cili i plotëson kushtet dhe do të përzgjidhet si bashkëpunëtor i 
jashtëm do të nënshkruhet kontratë. 

Kandidati duhet të paraqes fletëparaqitje ku qartë duhet të shkruajë pozitën për 
të cilën paraqitet, gjithashtu duhet të dorëzojë dokumentacionin për plotësimin e 
kushteve të cilat janë përmendur në këtë konkurs (vërtetim që është në 
marrëdhënie pune) dhe biografi të shkurtë. 

Nuk do të shqyrtohen fletëparaqitjet të cilat nuk janë të kompletuara dhe nuk 
janë të dorëzuara me kohë. 

Planet mësimore mbi bazë të të cilave do të përpilohen programet mësimore 
janë të publikuara në ueb-faqe e Qendrës: www.csoo.edu.mk   

Konkursi zgjat 8 ditë nga shpallja.  
Fletëparaqitjet me dokumentacionin e duhur dorëzohen në arkivin e Qendrës për 

Arsim Profesional dhe Trajnim, ose nëpërmjet postës në adresën Bul. Goce Dellçev 
nr:18 – Shkup, p.fax290. 

     Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim  
                             Shkup

Në  bazë të nenit 156, 157, 158, 159 nga Ligji për mbrojtje shëndetësore (Gazeta zyrtare e RM. nr. 42/12, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 
39/2013, 43/2014, 132/2014, 10/2015, 154/2015, 192/2015 dhe 37/2016 ) dhe rregullores për sistematizim të vendeve të punës në IPSH Shtëpia e 
shëndetit Tetovë, ndërsa në bazë të pëlqimit të Ministrisë së financave nr. 17-15903/3 të datës 26.11.2018, Drejtori i IPSH Shtëpia e Shëndetit  – 
Tetovë Borislav Jorgaqievski publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
PËR PUNËSIM 

 Publikohet Shpallje publike për punësim të punonjësve shëndetësor  për kohë të pacaktuar edhe  atë: 
          1. DOKTOR TË MEDICINËS ___________________ 3 realizues 
          2. DOKTOR TË STOMATOLOGJISË ____________ 2 realizues 
          3. TEKNIK DHËMBËSH _______________________ 2 realizues 
          4. TEKNIK FARMACEUTIK ___________________ 1 realizues 
          5. MOTËR MEDICINALE  _____________________ 4 realizues 

KUSHTET: Për vendin e punës nën numrin rendor 1,2,3,4 dhe 5 kandidatët të cilët do të marrin pjesë në këtë Shpallje duhet t`i plotësojnë 
kushtet e përgjithshme të parapara me nenin 151 nga Ligji për  mbrojtje shëndetësore dhe atë: 

 Të jetë i moshës madhore; 
 Të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore ; 
 Të mos i jetë theksuar dënim me vendim përfundimtar për ndalimin e kryerjes së profesionit, veprimtarisë apo detyrës. 

Krahas kushteve të përgjithshme kandidatët duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e veçanta në vijim: 
Për kandidatët nën numrin rendor 1- Doktor të medicinës - kandidatët e paraqitur duhet të posedojnë: 

 Të kryer arsim adekuat – Fakultetin e mjekësisë (Diplomë me notë mesatare të suksesit ose certifikatë me notë mesatare të suksesit); 
 Certifikatë për provimin profesional të dhënë dhe 
 Licencë për punë  
Dokumentet e nevojshme që duhet të parashtrohen: 
 Lutje, biografi të shkurtë me adresë të vendbanimit; 
 Diplomë, certifikatë për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Certifikatë për provim të dhënë profesional origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Vërtetim - certifikatë për njohje të gjuhës së huaj (anglisht, gjermanisht dhe frëngjisht) 
 Certifikatë të shtetësisë; 
 Certifikatë të lindjes jo më të vjetër se 6 muaj. 

Për kandidatët nën numrin rendor 2- Doktor të stomatologjisë - kandidatët e paraqitur duhet të posedojnë: 
 Të kryer arsim adekuat – Fakultetin e stomatologjisë (Diplomë me notë mesatare të suksesit  ose certifikatë me notë mesatare të suksesit); 
 Certifikatë për provimin profesional dhe 
 Licencë për punë.  
Dokumentet e nevojshme që duhet të parashtrohen: 
 Lutje, biografi të shkurtë me adresë të vendbanimit; 
 Diplomë, certifikatë për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Certifikatë për provim të dhënë profesional origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Vërtetim - certifikatë për njohje të gjuhës së huaj (anglisht, gjermanisht dhe frëngjisht) 
 Certifikatë të shtetësisë; 
 Certifikatë të lindjes jo më të vjetër se 6 muaj. 

Për kandidatët nën numrin rendor 3 - TEKNIK DHËMBËSH 
Dokumentet e nevojshme që duhet të parashtrohen: 

 Lutje, biografi të shkurtë me adresë të vendbanimit; 
 Diplomë për shkollë të mesme të mjekësisë të mbaruar - drejtimi teknik dhëmbësh dhe dëftesat e të gjitha katër viteve, në origjinal ose 

kopje të vërtetuar në noter; 
 Certifikatë për provim të dhënë profesional origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Certifikatë të shtetësisë; 
 Certifikatë të lindjes jo më të vjetër se 6 muaj. 

Për kandidatët nën numrin rendor 4 - TEKNIK FARMACEUTIK 
Dokumentet e nevojshme që duhet të parashtrohen: 
 Lutje, biografi të shkurtë me adresë të vendbanimit; 
 Diplomë për shkollë të mesme të mjekësisë të mbaruar - drejtimi teknik farmaceutik dhe dëftesat e të gjitha katër viteve, në origjinal ose 

kopje të vërtetuar në noter; 
 Certifikatë për provim të dhënë profesional origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Certifikatë të shtetësisë; 
 Certifikatë të lindjes jo më të vjetër se 6 muaj. 

Për kandidatët nën numrin rendor 5 – MOTËR MEDICINALE 
Dokumentet e nevojshme që duhet të parashtrohen: 
 Lutje, biografi të shkurtë me adresë të vendbanimit; 
 Diplomë për shkollë të mesme të mjekësisë të mbaruar - drejtimi motër medicinale dhe dëftesat e të gjitha katër viteve, në origjinal ose 

kopje të vërtetuar në noter; 
 Certifikatë për provim të dhënë profesional origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Certifikatë të shtetësisë; 
 Certifikatë të lindjes jo më të vjetër se 6 muaj. 

Për vendet e publikuara nën numrin rendor 1, 2, 3, 4 dhe 5 kandidatët e paraqitur në Shpalljen do të kalojnë nëpër provim kualifikues i cili është i 
përbërë nga dy pjesë edhe atë: 

 Pjesa profesionale (test) 
 Njohje të një prej gjuhëve botërore (anglisht, gjermanisht ose frëngjisht) 

Lutja me dokumentet e duhura parashtrohen në Arkivin e IPSH Shtëpia e shëndetit Tetovë, rr. Mehmed Pasha Deralla nr. 16, Tetovë 
Fletëparaqitjet e jo kompletuara dhe të parashtruara me vonesë nuk do të mbikëqyren. 
Afati për paraqitje në Shpalljen është 3 (tre) ditë nga dita e publikimit në gazetat ditore ("Sloboden Peçat" dhe "Koha"). 
Për zgjedhjen e realizuar të gjithë kandidatët do të njoftohen përmes shkrimit. 

IPSH  Shtëpia e shëndetit- Tetovë 
UD Drejtori 

Borislav Jorgaqievski 

Në bazë të nenit 20-g, paragrafi 1 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik ("Gz. zyrtare e RM" nr.  
27/2014, 199/2014, 27/2016 dhe 35/2018), nenit 22, paragrafi 1, pika 1 dhe nenit 23, paragrafi 1 nga Ligji për marrëdhënie pune 
("Gz. zyrtare e RM" nr. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 
11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 dhe 
120/2018) dhe nenit 160, paragrafi 1, pika 2 dhe paragrafi 3 nga Ligji për arsim sipëror ("Gz. zyrtare e RM" nr. 82/2018), 
Fakulteti i makinerisë në Shkup në përbërje të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup publikon 
 
            SHPALLJE PUBLIKE numër 1/2018 
 

1) Për punësim të 1 (një) personi për kohë të pacaktuar në vendin e punës - bashkëpunëtor më i ri për resurse njerëzore 
- 1 (një) realizues me shifrën OBN 01 02 V04 002; 

2) Për punësim të 1 (një) personi për kohë të pacaktuar në vendin e punës - bashkëpunëtor më i ri për studime të 
magjistraturës dhe doktoraturës - 1 (një) realizim me shifrën OBN 01 02 V04 007; 

3) Për punësim të 1 (një) personi për kohë të pacaktuar në vendin e punës - bashkëpunëtor më i ri për EKTS - 1 (një) 
realizues me shifrën OBN 01 02 V04 006; 

4) Për punësim të 1 (një) personi për kohë të pacaktuar në vendin e punës - sistem-administrator - bashkëpunëtor më i ri 
- 1 (një) realizues me shifrën OBN 01 02 V04 025; 

5) Për punësim të 1 (një) personi për kohë të pacaktuar në vendin e punës – arkivues i pavarur referimi - 1 (një) 
realizues me shifrën OBN 01 02 G01 010 

6) Për punësime të 7 (shtatë) personave për kohë të pacaktuar në vendin e punës - mirëmbajtës të higjienës - 7 (shtatë) 
realizues me shifrën OBN 04 01 A01 002. 

- Kandidatët të cilët do të paraqiten për vendin e punës të theksuar në pikën 1), 2), 3), 4), 5) dhe 6) të kësaj 
shpallje, krahas fletëparaqitjes duhet të parashtrojnë edhe dëshmi për përmbushjen e kushteve në vijim edhe atë: 

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

- Kandidatët të cilët do të paraqiten për vendin e punës nga pika 1), 2), 3) dhe 4) nga kjo shpallje, krahas 
fletëparaqitjes të parashtrojnë edhe dëshmi për përmbushjen e kushteve në vijim: 

Kushtet e veçanta – kualifikimet profesionale të duhura: arsim i lartë (së paku 180 SETK ose shkallë VII/1),  
- sfera shkencore për pikën 1): shkenca juridike,  
- sfera shkencore për pikën 2): shkenca juridike, arsim, 
- sfera shkencore për pikën 3): makineri, inxhinieri industriale dhe menaxhment 
 - sfera shkencore për pikën 4): makineri, elektroteknikë, teknikë kompjuterike dhe informatikë;  

përvojë pune: me ose pa përvojë pune në profesion; kompetencat e përgjithshme të punës (niveli i mesëm): zgjedhje të 
problemeve dhe vendosje për punët nga mesi i punës; mësim dhe zhvillim; komunikim; realizim të rezultateve; punë me të tjerë/ 
punë ekipore; ndërgjegje strategjike; orientim ndaj palëve/anëve të interesuar; menaxhim financiar; kompetencat e veçanta të 
punës: njohje të një prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit evropian (anglisht, gjermanisht, frëngjisht); njohje aktive të 
programeve kompjuterike për punë në zyrë. 

Fillimi dhe përfundimi i orarit ditor dhe orarit javor të punës: gjatë javës çdo ditë nga e hëna deri të premten nga ora 
8:00 – 16:00. 

Shuma e neto pagesës: - për pikën 1), për pikën 2) dhe për pikën 3): 22.575,00 denarë, 
                                      - për pikën 4): 21.000,00 denarë.  
- Kandidatët të cilët do të paraqiten për vendin e punës nga pika 5) nga kjo shpallje, krahas fletëparaqitjes të 

parashtrojnë edhe dëshmi për përmbushjen e kushteve në vijim: 
 
Kushtet e veçanta – kualifikimet profesionale të duhura: së paku arsim i mesëm ose i lartë - gjimnaz- ekonomik, 

drejtësi, - kimi; përvoja e punës: së paku tre vite përvojë pune në profesion; kompetencat e përgjithshme të punës (niveli 
fillestar): mësim dhe zhvillim; komunikim; realizim të rezultateve; punë me të tjerë/punë ekipore; orientim ndal palëve të 
interesuara dhe menaxhim financiar; kompetenca të veçanta të punës: njohje të një prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit 
evropian (anglisht, gjermanisht, frëngjisht); njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.  

Fillimi dhe përfundimi i orarit ditor dhe orarit javor të punës: gjatë javës çdo ditë nga e hëna deri të premten nga ora 
8:00 – 16:00. 

Shuma e neto pagesës: 16.800,00 denarë. 
  
- Kandidatët të cilët do të paraqiten për vendin e punës nga pika 6) nga kjo shpallje, krahas fletëparaqitjes të 

parashtrojnë edhe dëshmi për përmbushjen e kushteve në vijim: 
Kushtet e veçanta – kualifikimet profesionale të duhura: arsimi fillor; përvoja e punës: me ose pa përvojë pune 
Fillimi dhe përfundimi i orarit ditor dhe orarit javor të punës: gjatë javës çdo ditë nga e hëna deri të premten nga ora 

06:00 - 14:00 (ndërrimi i parë) dhe nga ora 12:00 - 20:00 (ndërrimi i dytë). Ndërrimet ndërrohen çdo javë.  
Shuma e neto pagesës: 12.165,00 denarë. 
 
Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet më së voni në afat prej 10 ditë nga dita e publikimit të shpalljes publike, përmes 

kontrollimit të fletëparaqitjeve dhe dëshmive të parashtruara për përmbushjen e kushteve për vendin e punës dhe intervistën e 
realizuar me kandidatët e paraqitur. 

Fletëparaqitja në shpallje duhet të përmbajë: të dhëna për kontakt, letër motivimi të shkurtë (për kandidatët të cilët do të 
paraqiten për vendin e punës të theksuar në pikën 1, 2, 3, 4 dhe 5 të kësaj shpallje), biografi të shkurtë, deklaratë për përmbushjen 
e kushteve të përgjithshme për vendin e punës duke theksuar me po/jo për çdo kusht veç e veç të theksuar në shpalljen publike, 
deklaratë për përmbushjen e kushteve të veçanta për vendin e punës duke theksuar me po/jo për çdo kusht veç e veç të theksuar 
në shpalljen publike. 

Fletëparaqitja dhe dokumentet parashtrohen në formë të shkruar në Arkivin e Fakultetit të makinerisë në Shkup, rr. 
"Rugjer Boshkoviq" nr. 18 - Shkup, në afat prej 3 ditë të punës nga dita e publikimit. 

Informata më të hollësishme në tel: 02/3099-200 
                     Fakulteti i makinerisë - Shkup 
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KONKURS PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIMIN PËR LIDERË TË RINJ 
Prej 11 Shkurt deri më 24 Shkurt 2019  

 
  Frymëzim dhe zhvillim të liderëve të rinj shumë të suksesshëm     

 
Inspiring and Developing Exceptional Young Leaders 

 
NËN PATRONATIN E  

Presidentit të Republikës së Maqedonisë H.E. Dr. Gjorge Ivanov 
 

Programi u dedikohet të rinjve me arsim të lartë, të cilët kanë dëshirë që përmes aftësive udhëheqëse të tyre 
të kontribuojnë në zhvillimin pozitiv të mjedisit dhe shoqërisë ku ata jetojnë dhe punojnë. 

 
 

Programi  përfshin ligjërata dhe ushtrime praktike për lidership, nga ligjërues të shquar nga vendi dhe 
jashtë, me fokus në përvoja dhe njohuri, të cilat do ti motivonin pjesëmarrësit në gjetjen e zgjidhjeve të 

përbashkëta për sfidat e revolucionit të katërt induastrial. 
 

Ligjëratat do të zhvillohen në gjuhën maqedonase dhe angleze. Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar. Të 
drejtë pjesëmarrjeje do të kenë të gjithë personat nga Republika e Maqedonisë si dhe fëmijët e 

mërgimtarëve tanë që jetojnë jashtë shtetit. Shpenzimet e akomodimit dhe aktiviteteve të programit do të 
jenë të mbuluara nga ana e organizatorëve. 

 
Kushtet për konkurrim: 

 Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës angleze 
 Nota mesatare e suksesit nga arsimimi i lartë (deridiplomik) të jetë mbi ose  8.5 (ose ekuivalente mbi 

bazën e sistemit maqedonas të vlerësimit të diplomës jashtë shtetit) do të llogaritet si përparësi  
 Përvoja e punës minimum një vjet do të konsiderohet si përparësi. 

 
Dokumentet e nevojshme për aplikim: 

 Dy rekomandime nga organizata e juaj, ndërmarrja apo fakulteti.   
 Dëshmi të nivelit të lartë për  njohjen e gjuhës angleze.  
 Kopje nga certifikata e provimeve të dhëna, ku dëshmohet nota mesatare.  
 Biografi  
 Letër e shkurtë motivimi 

 
Aplikacioni i kompletuar të dërgohet me postë deri më 24 Dhjetor 2018 në adresën që vijon: 

 
 
 

       
 
 

       
Kabineti i Presidentit të Republikës së Maqedonisë  

„Vila Vodno“  
(Komisioni për „Edukim ndërkombëtarë për liderë të rinj“) 

 
Rr.Aco Karamanov 33A 
1000, Shkup, Maqedoni 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
SHKOLLA E MESME KOMUNALE 
         "JANE SANDANSKI" SH.Q 
                 Nr.04-1288/1 
 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – Tekst i pastruar (“Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë” nr. 167/15) dhe Vendimit 
nr. 04-1277/1 të datës 11.12.2018, të sjellë nga Drejtori i SHMK “Jane Sandanski” Shtip publikon, Drejtori i SHMK "Jane Sandanski" Shtip 
publikon: 
 

SHPALLJE 
për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të caktuar për vitin shkollor  

 2018/2019  
 

1. Mësimdhënës të informatikës për 8 orë në javë, me orar jo të plotë të punës, neto pagesa bazë prej 9.031,00 denarë; 
2. Mësimdhënës të matematikë për 4 orë në javë, me orar jo të plotë të punës, neto pagesa bazë prej 4.511,00  denarë; 
3. Mësimdhënës të lëndëve profesionale të drejtimit mjekësor, teknik fizioterapik për 20 orë në javë, me orar të plotë të punës, neto pagesa 

bazë prej 22.582,00 denarë; 
4. Mësimdhënës të mësim praktik nga drejtimi mjekësor, motër medicinale për 26 orë në javë, me orar të plotë të punës, neto pagesa bazë 

prej 22.582,00 denarë; 
5. Mësimdhënës të mësim praktik nga drejtimi mjekësor, motër medicinale për 17 orë në javë, me orar jo të plotë të punës, neto pagesa bazë 

prej 14.675,00 denarë; 
6. Mësimdhënës të artit figurativ për 7 orë në javë, me orar jo të plotë të punës, neto pagesa bazë prej 7.908,00 denarë; 
7. Mësimdhënës të fizikës për 8 orë në javë, me orar jo të plotë të punës, neto pagesa bazë prej 9.031,00 denarë; 
8. Mësimdhënës të lëndëve profesionale të drejtimit mjekësor për 9 orë në javë, me orar jo të plotë të punës, neto pagesa bazë prej 10.155,00 

denarë; 
9. Mësimdhënës të kimisë për 20 orë në javë, me orar të plotë të punës, neto pagesa bazë prej 22.582,00 denarë; 
10. Mësimdhënës të sportit dhe aktivitete sportive për 20 orë në javë, me orar të plotë të punës, neto pagesa bazë prej 22.582,00 denarë. 
11. Mësimdhënës të lëndëve profesionale të drejtimit mjekësor për 20 orë në javë, me orar të plotë të punës, neto pagesa bazë prej 22.582,00 

denarë; 
12. Mësimdhënës të lëndëve profesionale të drejtimit mjekësor, teknik dhëmbësh për 20 orë në javë, me orar të plotë të punës, neto pagesa 

bazë prej 22.582,00 denarë; 
 
Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim: 
- Kandidatët nën pikën 1 të kenë të mbaruar studime nga Studimet përfundimtare për informatikë VII/1, drejtimi mësimor dhe drejtimet 

aplikative me përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe metodike; matematikë – informatikë VII/1, drejtimi mësimor; teknikë 
kompjuterike, informatikë dhe automatikë, VII/1 me përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe metodike; studime të mbaruara 
diplomike nga sfera e informatikës, teknologjike të informacionit ose informacionit-komunikimit në universitetet e akredituara në RM 
ose jashtë vendit me akreditim nga vendi ynë dhe me përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe metodike; 

- Kandidatët nën pikën 2 të kenë të mbaruar studime nga matematika drejtimi mësimor, matematikë drejtimi teorik, matematikë 
drejtimi aplikativ me përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe metodike përkatëse, matematikë – informatikë drejtimi mësimor; 

- Kandidatët nën pikën 3 të kenë të mbaruar studime nga medicina – studime specialistike për terapi fizikale dhe rehabilitim, fakulteti i 
mjekësisë, me përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe metodike përkatëse; 

- Kandidatët nën pikën 4 dhe 5 të kenë të mbaruar shkollë sipërore ose të lartë të medicinës – motër medicinale, me përgatitje 
pedagogjike – psikologjike dhe metodike përkatëse; 

- Kandidatët nën pikën 6 kenë të mbaruar studime nga fakulteti i artit figurativ - njësia pedagogjike ose fakulteti për art figurativ me 
provime të dhëna të fakultetit amë për kryerjen e veprimtarive pedagogjike; 

- Kandidatët nën pikën 7 të kenë të mbaruar studime të fizikës drejtimi mësimor, ose drejtimi aplikativ për përgatitje të arritur 
pedagogjike, psikologjike dhe metodike; 

- Kandidatët nën pikën 8 të kenë të mbaruar studime nga medicina, stomatologji, biologji, me përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe 
metodike përkatëse; 

- Kandidatët nën pikën 9 të kenë të mbaruar studime të kimisë drejtimi mësimor, kimia e drejtimeve të tjera njëdrejtimëshe me 
përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe metodike përkatëse; 

- Kandidatët nën pikën 10 të kenë të mbaruar studime për edukatë fizike me përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe metodike; 
- Kandidatët nën pikën 11 të kenë të mbaruar studime nga medicina, me përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe metodike përkatëse; 
- Kandidatët nën pikën 12 të kenë të mbaruar studime të stomatologjisë - studime specialistike për protetikë, stomatologji, stomatologji 

me arsim të mëparshëm të mbaruar shkollë e mesme - teknik dhëmbësh, me përgatitje pedagogjike, psikologjike dhe metodike 
përkatëse; 

 Orari i punës së mësimdhënësve do të jetë ndërrimi i parë prej ora 7:00 deri në ora 13:30, ndërrimi i dytë prej ora 13:30 deri në ora 19:30. 
 Kandidatët e paraqitur duhet të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë. 
 Kandidatët nga pika 1 deri në pikën 12 të njohin gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik dhe të për të njëjtit në shkollë do të organizohet 
kontrollim të njohjes së gjuhës dhe alfabetit më datë 24.12.2018 në ora 12:00. 
 Kandidatët të cilët për herë të parë punësohen në shkollën publike janë praktikantë në pajtim me nenin 66 të Ligjit për arsim të mesëm. 
          Dokumentet e nevojshme: 

- Certifikatë për studime të mbaruara; 
- Certifikatë të shtetësisë; 

Kandidatët të cilët kanë dhënë provim profesional të parashtrojnë certifikatë për provim të dhënë profesional.  
Kandidatët të cilët kanë dhënë përgatitje pedagogjike – psikologjike dhe metodike të parashtrojnë certifikatë. 
Shpallja është e hapur 3 ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 8 ditëve pas përfundimit të shpalljes. 
Dokumentet (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) të parashtrohen në adresën SHMK “Jane Sandanski” Shtip, rr. “Trajko Koshevski” 

nr. 2A ose në arkivin e shkollës. 
 

SHMK “Jane Sandanski” Shtip 
Personi për kontakt: Elena Radeva tel. 032 391 006  mob. 072 268 010 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (Gazeta zyrtare e RM nr. 54/2013), neni 59 dhe 60 nga 
Ligji për arsim të mesëm dhe miratimi nga Ministria e arsimit dhe shkencës nr. 12-9122/4, drejtori i SHMK "Goce Dellçev"-
Vallandovë shpall: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës në vazhdim për një kohë të caktuar për vitin shkollor 2018/2019 deri më 

31.08.2019 
 

1. Mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase - 1 realizues me 20 orë mësimore dhe neto pagesa 22.580 den. 
2. Mësimdhënës të historisë - 1 realizues me 4 orë mësimore dhe neto pagesë 4.516 den. 
3. Mësimdhënës të sociologjisë (zëvendësim për drejtor) - 1 realizues me 20 orë mësimore dhe neto pagesë 22.580 den. 
4. Mësimdhënës të lëndëve nga drejtimi bujqësor veterinar - 1 realizues me 11 orë mësimore dhe neto pagesë 12.419 den. 
5. Mësimdhënës të lëndëve nga drejtimi bujqësor veterinar - 1 realizues me 9 orë mësimore dhe neto pagesë 10.161 den. 
6. Mësimdhënës të matematikës - 1 realizues me fond të plotë të orëve - 20 orë në javë dhe neto pagesë 22.580 den. 
7. Mësimdhënës të gjuhës angleze - 1 realizues me 6 orë mësimore dhe neto pagesë 6,774 den. 
8. Mësimdhënës të kimisë - 1 realizues me 8 orë mësimore dhe neto pagesë 9.032 den. 
9. Mësimdhënës të biologjisë - 1 realizues me 6 orë mësimore dhe neto pagesë 6.774 den. 
10. Defektolog - 1 realizues me orar të plotë të punës 40 orë në javë dhe neto pagesë 22.580 den. 
KUSHTET: Kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune dhe kushtet 
e veçanta me Ligjin për arsim mesëm dhe Normativin për kuadër mësimor dhe bashkëpunëtor profesional. 
Orari i punës i mësimdhënësve me orar të plotë është prej 07.30 deri 13.30 çdo ditë pune prej të hënës deri të premten në një 
ndërrim. Orari javor i punës është 40 orë, orari ditor është 8 orë. Kandidatët të cilët do të paraqiten në konkurs duhet ti 
dorëzojnë dokumentet në vazhdim: 1. Fletëparaqitje, 2. Diplomë apo vërtetim për arsim të përfunduar (origjinal apo kopje e 
notarizuar), 3. Certifikatë për shtetësi të RM-së, 4. Vërtetim se nuk është i dënuar. Fletëparaqitjen me dokumentet e 
nevojshme të dorëzohen deri te SHMK "Goce Dellçev"- Vallandovë rr. Prvomajska nr. 3 Vallandovë tel: 034/382-031. 
Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit në shtyp ditor. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afat prej 8 (tetë) ditë 
nga dita e skadimit të afatit për dorëzim të dokumenteve. Dokumentet e dorëzuara pas afatit apo të pakompletuara nuk do të 
merren parasysh.  

         SHMK "Goce Dellçev"-Vallandovë 

 Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune – tekst i pastruar (Gz. Zyrtare e RM nr. 
267/15, 120/18), nenit 60 nga Ligji për arsim të mesëm (Gz. Zyrtare e RM nr. 81/2008,.....30/2016, 
7/2017,64/2018), nenit 21 dhe 22 nga Ligji i të punësuarve në sektorin publik (Gz. e RM nr. 27/2014) dhe 
Pajtimit nga MASH nr. 12-2273/11 të datës 26.11.2018, Drejtori i SHMK Gjimnazi “Dobri Daskalov” – Kavadar, 
publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

Për pranim të kuadrit mësimor për kohë të caktuar deri më 
31.08.2019 

       Për vendet e punës në vijim: 
1. Një mësimdhënës të matematikës për 20 orë mësimore me neto pagesë mujore 22.000,00 den 
2. Një mësimdhënës të matematikës për 10 orë mësimore me neto pagesë mujore 11.000,00 den 
3. Një mësimdhënës të lëndëve juridike për 20 orë mësimore me neto pagesë mujore 22.000,00 den 
4. Një mësimdhënës të lëndëve ekonomike për 20 orë mësimore me neto pagesë mujore 22.000,00 den 
5. Një mësimdhënës të gjuhës latine për 12 orë mësimore me neto pagesë mujore 13.000,00 den 
6. Një mësimdhënës të gjeografisë për 12 orë mësimore me neto pagesë mujore 13.000,00 den 
7.  Një mësimdhënës të historisë për 12 orë mësimore me neto pagesë mujore 13.000,00 den 
8. Një mësimdhënës të filozofisë për 4 orë mësimore me neto pagesë mujore 5.000,00 den 
9. Një mësimdhënës të sportit dhe sporti dhe aktiviteteve të sportit për 20 orë mësimore me neto pagesë 

mujore 22.000,00 den 
10.  Një mësimdhënës të sociologjisë (pushim mjekësor) për 6 orë mësimore me neto pagesë mujore 

7.000,00 den 
Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpalljen duhet t`i plotësojnë kushtet e parapara me Ligjin për 

marrëdhënie pune, kushtet e parapara me Ligjin për arsim të mesëm dhe Ligjin për të punësuarit në sektorin 
publik.                            

Orari i punës për mësimdhënësit zhvillohet në dy ndërrime: ndërrimi i parë nga ora 7:00 deri 13:00 dhe 
ndërrimi i dytë nga ora 13:00 deri 19:00. 

 Kandidatët duhet t`i parashtrojnë dokumentet në vijim:                  
- Lutje me CV,  
- Certifikatë për arsim adekuat të mbaruar, 
- Certifikatë për shtetësi dhe dokumente për kualifikimet e arritura 
Shpallja publikohet në shtypin ditor dhe zgjat 5 (pesë) ditë pune, ndërsa fillon të rrjedh nga dita e nesërme 

nga publikimi. Përzgjedhja do të realizohet sipas Ligjit për marrëdhënie pune. 
Me kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet do të realizohet Intervistë, për çka do të informohen më 

detajisht.  
Dokumentacioni i duhur parashtrohet në adresën e SHMK Gjimnazi “Dobri Daskalov” rr. Mito Haxhi-Vasilev 

nr. 68 Kavadar  
Telefoni për kontakt 043-410-911. 

                                                                                                                          Drejtor  
                                                                                                     Nevenka Pop Angelova 

Në bazë të nenit 116 paragrafi 1 alineja 5 dhe neni 123 paragrafi 1 dhe 2 nga Ligji për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta 
zyrtare e R. Maqedonisë” nr. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 dhe 21/18), 
ndërsa në pajtim me Vendimin për realizim të procedurës për publikim të Shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit 
të institucionit publik komunal për fëmijë – Çerdhja e fëmijëve “Kalinka” – Vallandovë nr. 04-1370/1 të datës 
13.12.2018, sjellur nga Kryetari i komunës së Vallandovës, Këshilli drejtues i IPKÇF “Kalinka” – Vallandovë, më 
datë 17.12.2019, publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për zgjedhje të drejtorit të IPKÇF “Kalinka” - Vallandovë 

Për drejtor të çerdhes publike për fëmijë mund të emërohet, gjegjësisht përzgjidhet personi i cili krahas kushteve të 
përgjithshme të përcaktuara me ligj dhe kushtet e përcaktuara në nenin 142 nga Ligji për mbrojtje të fëmijëve është 
me arsim sipëror (me 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar) dhe i plotëson kushtet e 
përcaktuara në nenin 136 nga Ligji për mbrojtje të fëmijëve, për edukator, për punëtor profesional, për 
bashkëpunëtor profesional, personi me fakultet filologjik të mbaruar – programi i studimeve për mësimdhënie dhe 
studime specialistike për pedagog parashkollor, jurist, sociolog dhe ekonomist me arsim të lartë (me 240 kredi të 
arritura sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar) dhe minimum pesë vite përvojë pune pas diplomimit, të posedojë 
një nga certifikatat ose vërtetimet ndërkombëtarisht të pranuara për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se 
pesë vite TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, IELTS – së paku 6 pikë, ILEC (Cambridge English: Legal) - së paku 
niveli A2, FCE (Cembridge English: First) – të dhënë, BULATS – së paku 60 pikë, gjegjësisht APTIS – së paku 
niveli B2 dhe posedon licencë valide për drejtor të institucionit për fëmijë.  
Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 

- Certifikatë të shtetësisë, 
- Vërtetim mjekësor, 
- Certifikatë që nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- Dëshmi që nuk ka të shquar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me çka është dënuar për vepër 

penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale nga grupi i 
veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligj është 
përcaktuar sjellje diskriminuese 

- Diplomë për arsim sipëror të mbaruar, 
- Vërtetim për përvojën e punës, 
- Certifikatë ose vërtetim të pranuar ndërkombëtarisht për njohje aktive të gjuhës angleze dhe 
- Licencë valide për drejtor të institucionit për fëmijë. 
Krahas dokumenteve të lartpërmendura kandidati është e nevojshme të parashtrojë edhe Program të punës në 

Institucionin publik. 
Shpallja zgjat 5 ditë pune nga dita e publikimit në gazetat ditore. 
Përzgjedhja do të realizohet nga ana e Kryetarit të komunës në afat prej 15 ditë llogaritur nga dita e marrjes së 

propozimit të parashtruar nga Këshilli drejtues. 
Dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri tek Këshilli drejtues i IPKÇF “Kalinka” – Vallandovë, rr. 

“Nikola Karev” nr. 7, 2460 Vallandovë. 
Kryetari i Këshillit drejtues të  

                                                                                      IPKÇF “Kalinka” Vallandovë 

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   



22 INFRARED 
Koha, e hënë, 17 dhjetor 2018 

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Ishit në Kosovë, për
ndonjë xhirim festiv apo promo-
vim të këngës më të re?

Po ishim të ftuar në xhirime,
por edhe na pëlqen Prishtina kemi
shumë miq e kolegë!

KOHA: Le ta njohim më
shumë Elën, një këngëtare sim-
patike e cila është nga cili vend
dhe ku jeton dhe sa kohë që mer-
resh më muzikë?

Unë jetoj në Tiranë, por shu-
micën e jetës time e kam kaluar në
Europë, pasi më pëlqen shumë të
udhëtoj.

KOHA: Keni disa këngë dhe
klipe në treg, si kanë ecur dhe cila
ka qenë më e mira për ty?

Unë me të vërtetë dëshirë kam
pasur gjithmonë që të këndoj, po
kurrë nuk kam menduar që do të
bëj klip, po ja që erdhi dita e i bëra,
në të cilën arrita pak sukses dhe
jam e gëzuar që po pëlqehen,

natyrisht falë Zotit e fal punës që
kam bërë.

KOHA: Po me Labinot Rexha
nga lindi bashkëpunimi?

Me Labinotin e kam shok prej
vitesh , edhe ka lindur bashkëpuni-
mi kështu në fillim si me shaka
duke thënë se do e bëjmë një ba-
shkëpunim, kështu e thonim po e
pastaj harronim, edhe më në fund
e vendosëm edhe e realizuam këtë
bashkëpunimin, ku mbi të gjitha
po pëlqehet edhe kënga.

KOHA: Cilët janë bashkë-
punëtorët e tu më të mirë dhe
deri tani a kanë kuptuar dhe zbu-
luar ashtu si duhet talentin e Elës?

Bashkëpunëtorët e mi janë të
shumtë dhe të cilët i respektoj
shumë edhe anasjelltas. Por është
e vërtetë se çdo njeri ka një talent
po duhet ta zbulosh.

KOHA: Jeni mjaft simpatike
një armë e fortë kjo për skenë,
apo mendon se zërin e ke armën
më të fortë?

Në fakt nuk ekspozohem për
të arritur pëlqime, më pëlqen të
jem normale edhe jo ekzagjerimi,
për pjesën e dytë të pyetjes tënde,

po sot ja vlejnë që të dyja.
KOHA: Më thuaj një apo dy

meshkuj të estradës shqiptare që
do tu thoje “PO” menjëherë nëse
ata do të kërkonin një bashkëpu-
nim?

S’po më vinë në mendje se
kush tani për tani, por do ta zbuloj
më vonë se kush, e do të kem një
apo dy emra.

KOHA: Ku këndon më shumë
Ela në Shqipëri, Kosovë apo në
Diasporë? Po në dasme ke pro-
vuar të këndosh?

Gjithandej këndoj, se Shqipta-
ria është e madhe edhe kudo që
ka shqiptarë këndoj. Në dasëm
akoma jo, po shumë shpejt besoj
se po.

KOHA: Pas këngës më të re
me Labin, po mendoni ndonjë
projekt të ri e do të jetë solo apo
në duet përsëri?

Kësmet nuk i dihet.

Roland Gjergji është nga Shko-
dra dhe vjen nga një familje arti-
stësh e kjo trashëgimi ka arritur
deri tek ai. Në moshën 9-vjeçare
nisi të këndojë, por më vonë duke
luajtur ndonjë pjesë të shkurtër
në piano, ai u apasionuar pas tin-
gujve melodik të saj. Ky ishte mo-
tivi që për njëfarë kohe mori lek-
sione profesionale për piano e me
pas për disa vite me rrallë mësoi
në mënyrë profesionale për të per-
feksionuar instrumentin që ai ush-
tron me shumë pasion edhe tani,
pianon (organon). Sot ai është një
instrumentist i shkëlqyer i cili
performon me profesionalitet në
gëzime të ndryshme familjare.
Flasim më gjerë më Rolandin në
një intervistë për InfraRed të ga-
zetës KOHA.

KOHA: Na bëj një prezantim
kronologjik të njohjes tënde me
muzikën në përgjithësi, dhe atë

popullore në veçanti. Ku po pu-
non aktualisht?

E kam nisur muzikën që i
vogël, fillimisht si një dëshirë fë-
mijërore, por pastaj, me ndihmën
e babait dhe motrës sime, Rrok
dhe Gentjana Gjergji, që janë
këngëtarë prej vitesh, ajo u bë pje-
së e pandarë imja! Fillimisht duke
kënduar ndonjë këngë, pastaj
duke luajtur pjesë të shkurtra në
piano. Pas njëfarë kohe, fillova të
merrja leksione pianoje dhe pas
përfundimit me sukses të studi-
meve për piano, fillova të an-
gazhohesha në gëzime familjare,
Koncerte,dhe mbrëmje të ndrysh-
me rinore.

KOHA: Sa i lidhur je me in-
strumentin, nëpërmjet të cilit
përfaqësohesh, atë të pianos?

Të them të drejtën, jam shumë
i lidhur! E zgjodha këtë instru-
ment për dy arsye. E para, për

ëmbëlsinë që përcjell te publiku
me anë të tingujve, dhe e dyta, që
si grup i unifikuar me babain dhe
motrën t’a percjellim 100%
energjinë pozitive tek publiku dhe
jo për t’u mburrur por në bazë të
eventeve që janë çdo vit e me të
shumë them se ia kam arritur.

KOHA: Me cilën nga punët e
tua, pjesë që ke orkestruar apo
realizuar, ndihesh më i lidhur?

Çdo pjesë që realizohet, ka
bukurinë e saj, por më të veçanta
janë ato që publiku  m'i kompli-
menton, duartroket dhe entuziaz-
mohet me notat që gishtat e mi
prekin në piano (organo)

KOHA: Me kë bashkëpunon
më shumë për të realizuar punën
tënde?

Bashkëpunoj me kolegë të
ndryshëm, por më kryesorët janë
grupi im, babai dhe motra, që
përbëjnë dhe boshtin kryesor të
punës sime.

KOHA: Është e dukshme që
me Gentjanën jeni shume të
lidhur jo vetëm vëlla e motër  por
dhe në aspektin profesional apo
jo? Si konkretisht bashkëpunoni
në muzikë?

Po, është e vërtetë! U bënë vite
qe jemi  kudo në evente bashkë
dhe ja njoh aftësitë e  padiskutue-
shme vokale dhe shijet e saj mu-
zikore prandaj dhe sugjerimet
dhe idetë e mija janë pranuar  pa
asnjë kundërshtim në këngët e
fundit të saj. Po ashtu me kërkesën
e saj mundohem t’i heq sadopak
atë ngarkesën  e menaxhimit të
agjendës së eventeve

KOHA: Dimë që ke punuar në
shumë vende në Europë e ta-
shmë edhe në SHBA. Ku saktësi-
sht?Si je ndier atje?

Kam performuar në Zvicër,
Belgjikë, Itali,Gjermani e shumë
vende të tjera, sepse kam pasur
oferta shumë të mira për të qenë

prezent në klube dhe apo evente
të ndryshme të organizuara prej
tyre. Në SHBA kam qenë në një
periudhë shumë të volitshme para
disa kohësh, bashkë me motrën
time dhe Jam shumë i kënaqur
nga pritja që na bënë atje, u
ndjemë si në shtëpi!

KOHA: Projektet e tua për të
ardhmen?

Kam shumë projekte në
mendje dhe uroj t'i realizoj. Më të
afërtat, janë disa gëzime familja-
re dhe mbrëmjet festive, në të cilat
do performoj së shpejti dhe disa
projekte së bashku me grupin që
po i lë surprizë. (B.R)

ELA MUJA
Çdo njeri ka një talent, 
por duhet ta zbulosh

E ka nisur si hobi nga
dëshira që ka pasur për
të kënduar, por sot ka
disa këngë me klipe në
treg nga “Bone bone” e
deri te kënga më e re
duet me Labinot Rexha
“Jepma ti zemrën”, që
po pritet mjaft mirë. E
lindur ne Kukës, por
jeton në Tiranë, Ela
Muja tregon më shumë
në këtë intervistë për
InfraRed të gazetës
KOHA...

ROLAND GJERGJI 
Jam “muzika” kur babai dhe
e motra këndojnë!

Koha
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(SH. PASHQ.)

AUTORI YNË
NË FOTO
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KANE, GREJS

------------------------------
MBRETI JAKSHA 
TE “RAMAJANA”

LLOJ BIME ME KËR-
CELL TË FORTË

----------------------------
PJESË
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----------------------------
FLORI

QË QAHET 
PËR ÇDO GJË
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NË FOTO
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ELIOT

SPANJA
NJË NGA SHBA-TË
-----------------------------

MANCHESTER
UNITED

KOHA
MBRETËRESHA 

E FRANCËS, 
ANTOANET

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

PJESËMARRJE 
NË FILM

-----------------------------
METRI

E SAPOMARTUAR,
RE

 KUFOMË 
E BALSAMOSUR

ZGJIDHJET: PLAVA, RIVAL, BERSHKA, SHIA, K, KALL, RADON, I, AME, NE, IZ, PIRS, I, ESAD MEKULI, 

KELI, KALLAM, SUKETU, SITA, QARAMAN, EM, E, NEBRASKA, MARI, KAST, NUSE, MUMIE.
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672859341, 498361752, 153742986, 931485627, 724196538, 865273419.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Gjatë kësaj të diele duhet ti kushtoni më shumë kohë

dhe rëndësi, asaj që ka rëndësi vërtetë për ju. Qielli parashikon një pe-
riudhë mjaft të favorshme për tu kujdesur më shumë për veten,
shëndetin dhe pamjen tuaj. Mjaft të favorizuara parashikohen të jenë
edhe aktivitetet sportive.

DEMI 21. prill - 21. maj
Keni shumë ide dhe dëshirë për të vepruar. Mos u ngarko-

ni me shumë angazhime, pasi rrezikoni që të mos ia dilni. Pranoni
rënien e energjisë, pasi në të kundërt do i bëni dëm vetes. Kjo gjë
është sinjal se nuk mund të pretendoni të bëni gjithçka dhe se
duhet ti ndani përgjegjësitë.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Gjatë kësaj të diele, mund të shijoni një histori të bukur

dashurie. Në vendin e punës ka disa gjëra që nuk shkojnë siç duhet,
ndaj duhet të qartësoni më mirë objektivat. Kush ecën ngadalë
shkon larg. Nuk do të jeni në formën tuaj maksimale, por me kali-
min e ditëve do të ndiheni më mirë.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Kush ka kaluar një periudhë tejet të vështirë, kjo e diel

parashikon gjetjen e zgjidhjeve të duhura për problemet që ju
mundojnë. Përfitoni nga energjitë pozitive, për të çuar përpara
projekte të rëndësishme.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Gjatë kësaj dite do të ndjeni se mund të arrini objektiva

të mëdha, por për ta bërë të mundur diçka të tillë, duhet të mun-
doheni pak më shumë. Kjo e diel kërkon që të jeni më të kujdesshëm
lidhur me disa shpenzime më shumë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Ky është momenti ideal për të stimuluar dhe për të vënë

në praktikë të gjithë kreativitetin tuaj lidhur me projekte që kanë
shumë mundësi të rezultojnë të frytshme. Ka disa probleme të cilat
duhet ti zgjidhni në familje, ndaj tregohuni mjaft të kujdesshëm me
mënyrën se si do shpreheni.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do kaloni një ditë e cila ju gjen të çorientuar dhe kon-

fuz, ndoshta për shkak të disa ndryshimeve, me të cilat me zor po
përshtateni. Gradualisht do të keni mundësi që të përmirësoni të
gjitha raportet e lëna pas dore në këtë periudhë të fundit.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Kjo e diel parashikon mundësi të mëdha për tu hapur më

shumë në dashuri. Duhet të jeni më të komunikueshëm dhe mos
u druani të çoni përpara propozime të reja. Shpenzimet e reja dhe
investimet janë mjaft të favorshme.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Mundohuni që të mos jeni shumë konfliktualë dhe

agresivë, pasi parashikohen disa tensione në vendin e punës, të ci-
lat mund të ndezin çdo debat. Nuk mund ti lejoni vetes që të
humbni kohë, pasi parashikohen marrëveshje të rëndësishme
për realizimin e një projekti të re.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ju pret një ditë e rëndësishme për të shuar çdo dyshim

lidhur me marrëveshje të cilat presin të përfundohen. Duhet të
jeni më optimist dhe kjo gjë do ju bëjë veçse mirë.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Mundohuni që të kaloni më shumë kohë në ambient të

hapur, apo të kujdeseni më shumë për trupin tuaj, sidomos nëse
gjatë jave të fundit e keni lënë pas dore për shkak të ngarkesës në
punë. Mbrëmja favorizon takime mjaft të rëndësishme.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Mund të merrni një ofertë të papritur, e cila do ku lejojë

që të ndryshoni tërësisht stilin tuaj të jetës. Do të ndiheni gati për
të hedhur një hap të rëndësishëm. Optimizmi do të dominojë në
të gjitha raportet ndërpersonale.
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942 - Vrasja e Uiliamit I të Nor-
mandisë.

1398 - Ushtritë e Sulltan Nasaru-
din Mahmutit në Delhi munden nga
Timuri.

1526 - Ferdinandi i i Austrisë
zgjidhet Mbret i Bohemisë.

1572 - Ushtria spanjolle fillon lufti-
met në Haarlem të Holandës.

1586 - Perandori Go-Jozei shpallet
Perandor i Japonisë.

1718 - Anglia i shpall luftë Spanjës.
1777 - Franca njeh pavarësinë e ko-

lonive angleze në Amerikë.
1788 - Ushtria ruse e Grigorij Po-

temkin okupon Oçarovin.
1819 - Kongresi i Angosturës ven-

dosë për pavarësinë e Kolumbisë nga
Spanja.

1885 - Franca shpall Madagaskarin
protektorat.

1893 - Rusia ratifikon Aleancën Dy-
palëshe me Francën.

1914 - Britania e Madhe shpall
Egjiptin protektorat.

1949 - Burma njeh Republikën Po-
pullore të Kinës.

TELEVIZORI DHE VESHI
Televizori Një njeri e kishte dërguar
televizorin te mjeshtri për ta ripa-
ruar. Mjeshtri e pyet:
- Ç'ka ka televizori?
- S'di për nder, isha duke e kruar ve-
shin me gjilpërë, kur, papritmas iu
ndal zëri televizorit!

VITAMINA C NDIKON 
NË SHËNDETIN E ZEMRËS
Vitamina C është e njohur për rëndë-
sinë që ka në shëndetin e njeriut në
përgjithësi. 
Ajo parandalon sëmundjet e enëve
të gjakut të zemrës duke i rritur nive-
let natyrale të glutationit, i cili i
mbron arteret e zemrës, forcon mu-
ret e enëve të gjakut duke mundë-
suar sintezën e kolagjenit në indet
lidhëse të mureve arteriale, si dhe
përmirëson zgjerimin e enëve të
gjakut. Rekomandohet të hani ush-
qime të pasura me vitaminë C, si
brokoli, domatet, dhe dredhëzat.
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Eliza Dushku, aktorja amerikane me
prejardhje shqiptare ka marrë dëmshpër-
blim prej 9.5 milionë dollarë nga CBS, pasi
ajo u ngacmua seksualisht nga një aktor.
Aktorja 37-vjeçare tha se Michael
Weatherly kishte nisur ta ngacmonte që në
fillim të marrëdhënies profesionale. Dy-
shja u bashkua me ekuipazhin në mars të
vitit 2017 në tri episode dhe ishte plani-
fikuar që 37-vjeçarja të bëhet anëtare e rre-
gullt e ekipit. Supozohet se komentet e
pakëndshme të Weatherlyt mbi pamjen,

përdhunimin dhe historitë, bënë që ajo ta
linte serialin. Ai kërkoi falje për sjelljen dhe
tha se nuk e kishte seriozisht me fjalët që
kishte përdor gjatë komunikimit me akto-
ren shqiptar.

KENDALL
JENNER,
modelja më e
paguar e vitit
Modelja më e paguar e vitit
është Kendall Jenner. 23-vjeçarja
për të dytin vit radhazi kryeson
listën e revistës Forbes, duke arri-
tur të sigurojë brenda një viti
22.5 milionë dollarë. Në vendin e
dytë renditet Karlie Kloss, me
rreth 13 milionë dollarë. Ndërsa
vendi i tretë nuk ka një, por dy
modele, të cilat kanë arritur të fi-
tojnë 11.5 milionë dollarë. Bëhet
fjalë për Chrissy Teigen dhe Ro-
sie Huntington, të cilat edhe për-
se u bënë nëna, nuk hoqën dorë
nga profesioni i modeles. Në
vend të katër, me 10 milionë dol-
larë në vit renditet Gisele Bund-
chen, si dhe britanikja Cara De-
levigne, me të njëjtat të
ardhura. Përsa i përket motrave
Hadid, ato fitojnë përkatësisht
9.5 milionë dollarë Gigi dhe 8.5
milionë dollarë Bella. Ndërsa të
fundit në listë janë modelet
Joan Smalls me 8.5 milionë dol-
larë dhe Doutzen Kroes me 8 mi-
lionë dollarë.

E dimë se kryeministri i Kosovës, Ramu-
sh Haradinaj, është adhurues i natyrës, pasi
që shumë shpesh i viziton dhe ndan foto-
grafi me ndjekësit e tij në Facebook. Këtë e
ka bërë edhe këtë të diel, temperaturat e

ulta nuk e ndalën Haradinajn që të bëjë
vrap në parkun e Gërmisë në Prishtinë. Ai ka
postuar disa foto duke bërë vrap bashkë me
mbishkrimin “Mirëmëngjesi nga Gërmia!
RH”.

Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë
të shtunën se Kremlini duhet të luajë një
rol udhëheqës në muzikën rap në vend
dhe në kulturën rinore, në vend që të për-
piqet ta mbyllë atë. Komentet e tij pasojnë
një vorbull të ndalimit të koncerteve nga
pronarët e lokaleve dhe autoritetet lokale
në të gjithë Rusinë, dhe arrestimin e një
artisti të njohur popullor, Husky. Goditja
ka nxitur diskutime të konsiderueshme
në muajt e fundit, veçanërisht në mesin e
të rinjve. Putini tha se masa të tilla të rën-
da shpesh ishin kundërproduktive dhe
sugjeroi një qasje alternative.

“Nëse është e pamundur të ndalosh
diçka, duhet të marrësh përgjegjësinë”,
tha ai gjatë një transmetimi të drejtpër-
drejtë të një takimi të këshillit me këshil-
lues mbi kulturën dhe artet. “Si ta bëjmë
këtë, si të marrim përgjegjësi dhe ta çojmë
në drejtimin e duhur … Kjo është çështja

më e rëndësishme,” tha ai, duke shtuar se
çështja do të diskutohej më tej nga anë-
tarët e administratës së tij dhe ministrisë
së kulturës. Husky, i cili bën rap në rusisht
dhe këngët e të cilit kanë qenë shpeshherë
kritike ndaj qeverisë, tha se koncertet e tij
ishin nën presion sepse autoritetet
kundërshtonin tekstet e cilësuara ofen-
duese. Pasi koncerti i tij u anulua në Kra-

snodar, në jug të Rusisë, ai u përpoq të
performonte mbi një makinë, por u arre-
stua për huliganizëm. 

Arrestimi dhe dënimi i tij me 12 ditë
burgim çuan në një protestë publike dhe
reperi u lirua në fillim të javës, falë
ndërhyrjes së anëtarëve të administratës
presidenciale, tha redaktori i transmetue-
sit shtetëror, Russia Today, në Twitter.

Putini del kundër ndalimit 
të rapit në Rusi
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Eliza Dushku
dëmshpërblehet
me 9.5 mln dollarë
pas akuzave për
ngacmim seksual

Kryeministri Haradinaj nis
mëngjesin me vrap në Gërmi

Femrat mund të jenë të afta të
imitojnë orgazëm, por meshkujt
janë të aftë të imitojnë një lidhje.

(Sharon Stone)


