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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 17 dhjetor - “Rruga e Jorganxhinjve” në
Çarshinë e Vjetër të Shkupit në mënyrë simbo-
like u inaugurua në “Rruga Europiane”. Shefi i
delegacionit të BE-së, Samuel Zhbogar, në cere-
moninë e inaugurimit deklaroi se viti 2018 ish-
te vit shumë i vështirë, por po ashtu edhe
shumë aktiv. “Ngjarja e sotme është rast i bukur
që të rrumbullakohet tërë viti. Inaugurimi i kë-
saj rruge në të vërtetë paraqet një mënyrë sim-

bolike që të rrumbullakohet ky vit i sukses-
shëm. Nga ana e jonë, atë që ne e pamë, është
përkushtimi i Qeverisë që të zgjidhen proble-
met, po ashtu edhe përkushtimi që të vazh-
dohet me implementimin e reformave veçmë
të filluara. Derisa nga ana e Bashkimit Evro-
pian, ne sërish e konfirmojmë përkushtimin
tonë që të angazhohemi në implementimin e
reformave, si dhe hapjen...

Çarshia bëhet me “Rrugë Europiane”
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Kosova 
“nuk kursen”
buxhet për
Ushtrinë

Buxheti aktual, konsiderohet i
mjaftueshëm për fillimin e pro-
cesit të transformimit të Forcës
se Sigurisë se Kosovës në një
forcë ushtarake. Kuvendi i Ko-
sovës të premten ka miratuar
përfundimisht tri ligjet, me të ci-
lat mundësohet që Forca e Sigu-
risë së Kosovës të transformohet
në një forcë ushtarake, përfshirë
edhe përgjegjësi të mbrojtjes,
por pa prekur në emrin e saj.
Transformimi i FSK-së pritet të
kalojë nëpër disa faza dhe të
zgjasë nga 7 deri në 10 vjet.
Ibrahim Shala....
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Bombarduesi
bërthamor rus
që shqetëson
Uashingtonin!
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propozohen 
për çmimin

Nobel të paqes
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Sistemi për pengimin e korrupsionit në furnizimet publike akoma është jofunksional, ka mungesë
të bashkëpunimit të ndërsjellë institucional, si dhe numër shumë të ulët të ankesave të dorëzuara
nga ana e firmave. Sistemi i vjetër dhe aq i kritikuar për furnizime publike akoma është në fuqi,
madje edhe një vit e gjysmë pas ndërrimit të pushtetit
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Nga Giovanni PISTOIA

Gjithçka zë fill në Maqi, një vend real, ir-

real, surreal, metafizik, në vjeshtën e vonë të

një stine pa moshë, para se të binte errësira pa

hije e perëndimit. Një burrë, i brishtë si një

enë prej balte, përpiqet të mbledhë copëzat

e ekzistencës së tij të shpërndara nëpër

dhomën përballë detit. Çdo fragment sfilitet

në historinë e vet, që zhytet në kohët e lashta,

në një të kaluar prej kufijsh të qartë e të pa-

qartë, arkaikë, mitologjikë. Përpjekja e fuqish-

me dhe ambicioze, përtej të mirës dhe të ke-

qes, është të bashkojë përsëri copëzat për të

rikrijuar vazon, në mënyrë që ajo të mbetet

akoma e tillë, e zbukuruar nga eksperienca e

udhëtimit të saj të gjatë. “ Jeta është çka

bëjmë prej saj. Udhëtimet janë udhëtarët.

Ajo që shohim nuk është ajo që shohim, por

ajo që jemi”, shkruan Pessoa.

Jo, unë nuk do të them asgjë në lidhje me

romanin Gjin Bardhela të Anton Nikë Beri-

shës, një vepër e botuar në vitin 2002 në Pri-

shtinë dhe në Itali në vitin 2013 nga shtëpia

botuese Pellegrini që, falë përkthimit nga Al-

bana Alia, shumë të tjerë, tashmë kanë shk-

ruar dhe analizuar punën e Berishës me mje-

shtëri dhe përpikëri; unë nuk do të mund të

shtoja asgjë origjinale, madje do të rrezikoja

të shkaktoja ndonjë dëm në një shkrim të til-

lë të përpunuar, kuptohet qartë, me kujdes të

veçantë, me mundim dhe gërmim në brendë-

si të vetë autorit. Pse, në fakt, bëhet fjalë për

një punë komplekse, të rrjedhshme, të thellë,

plot me intensitet shpirtëror me një shumë-

si tepër të rëndësishme elementesh histo-

rike, përrallore, mitologjike, filozofike, antro-

pologjike, gjuhësore, psikologjike dhe

psikoanalitike. Nuk mund të them asgjë,

edhe për faktin se do të duhej të ndalesha

gjatë për të analizuar ngjarjet e rrëfyera për-

mes të cilave shpalosen histori të ndryshme,

tradita, fakte, episode; do të ishte njësoj sikur

të mos i jepej mundësia lexuesit që ta shijon-

te vetë këtë lexim, për të marrë pjesë në

ndodhitë e protagonistit, i cili ndërmerr

rrugëtime të gjata, që humbasin nëpër labi-

rintet e kohës dhe hapësirës. Ndër të tjera,

Gjin Bardhela i arbëresh. Etja e gurëzuar,

është një roman me një mijë aspekte, me im-

plikime të panumërta; një roman me

ndërthurje, ku një kujtim tërheq të tjerë, ku

imazhi i një vajze sjell ndërmend valle dhe

këngë, dhe ku vallet dhe tingujt u japin kup-

tim dhe vlerë atyre që gjenden në kujtesë, në

veçanti kujtimet e një populli në arrati për

shkak të ngjarjeve historike të parrëfyeshme.

“Këngët janë qenia e popullit; janë shpirti i sh-

pirtit të tij. Pa to njeriu ynë zhduket si krypa në

ujë!”; “Këndimi i të hequrave dhe i pësimeve

i kanë bërë të vetëdijshëm gjindjen tanë për

jetë; i kanë përgatitur për të mbijetuar”. E më

tej: “Edhe në ethe valljet nuk harrohen. Kush

i harron, harron frymëmarrjen. Pa to e pa

gjuhën s’ka më arbëreshë”.

Bota e evokuar nga Berisha është, në fakt,

bota arbëreshe dhe Toka e Paraardhësve, që

në roman përgjithësohen. Do të jetë lexuesi,

i marrë për dore nga pena e rrjedhshme e

shkrimtarit, që do të zhytet në këto faqe, që

kanë ritmin dhe patosin e një “libri të verdhë”

emocionues. Do të jetë lexuesi që do të udhë-

tojë, së bashku me protagonistin e mërzitur,

të shqetësuar, të mallkuar, shumë të ndje-

shëm dhe të shndërruar në skenarë të ndry-

shëm dhe të papritur, në kërkim të jetës, pa e

ditur që a është tashmë i vdekur. “Sepse atij

[njeriut] nuk ia shton forcat zotërimi i së vër-

tetës, por kërkimi i saj: vetëm këtu qëndron

përparimi i përhershëm i përsosjes së tij” shk-

ruan Lessing që, jo rastësisht, citohet nga au-

tori në hyrje të librit.
Roman me një ndërtim të guximshëm,

ku përzihen lidhje dhe elemente jetësore

nëpër botë të ndryshme: duke filluar që nga

kujtimet e fëmijërisë (e mrekullueshme fi-

gura e Gjyshes Mri, mbrojtëse e flaktë e tradi-

tave më të rëndësishme) deri tek ato më të

largëta në kohë, të lidhura me historinë e la-

shtë të popullit të vet dhe të trimave të tij,

me shpirtrat e paraardhësve, me shijen

stërgjyshore dhe misterioze të tokës mëmë.

Një vend ku gjithkush do të dëshironte të je-

tonte dhe të vdiste. Në një mit të përkujtuar,

gjarpri nuk dëshiron të shpëtojë veten nga

zjarri që po djeg pyllin: “Nuk munda se në

këtë vend kam lindur, këtu jam rritur e këtu

desha të vdes!”
Një arkitekturë si shkallare spirale, por

me shkallë të çrregullta, të pasigurta, të pa-

lidhura, të mbivendosura, ku ngjitja dhe

zbritja është e vështirë; një strukturë e konsi-

derueshme dhe e butë, ku ndërthuren tradi-

ta, zakone dhe rituale magjike të largëta,

shumë të largëta dhe që i përkasin hapësira-

ve të ndryshme; figura reale dhe fantastike:

zana, nimfa, orë (figura mitologjike femëro-

re) gardianë, rapsodë epikë dhe këngë të tyre

të dhimbshme dhe prekëse. E gjithë kjo, por

edhe më shumë, haset në rrugëtimin retro-

spektiv dhe të dhimbshëm të protagonistit të

romanit, i cili kërkon në vetvete, në dinamiz-

min, pak rëndësi ka nëse është i ndërgjegj-

shëm apo jo, të nënvetëdijes, të pavetëdijes,

për të mos thënë, mbi të gjitha, në pavetë-

dijen më të thellë. Nuk është rastësi që mitet,

legjendat, ëndrrat, ankthet e këqija dhe sim-

bolet e rëndësishme sulmojnë mendjen e

ndezur të protagonistit, i cili përballet me çdo

problem vetëm e vetëm që të rifitojë dritën,

qetësinë, jetën, duke u përpjekur të vrasë me

armë vetë vdekjen. “Po. Vdekja nuk mundet

me jetë. Ajo mundet me vdekje! Mbi të nuk

ngadhënjehet ndryshe”.

Një udhëtim i gjithi në brendësi të vetes

për të arritur thelbin e jetës, kuptimin e ekzi-

stencës. Ne nuk jemi vetëm prej mishi, kocka-

sh, uji, gjaku, por prej rrënjash, të njohura

dhe të panjohura, të afërta dhe të largëta.

“Pa të kaluarën njeriu është si pema pa rrënjë.

Secili, dhe në varr, bart ngjarje, kujtime e

dhimbje të veta dhe të gjindjes që u përket”.

Ndërgjegjësimi se asgjë prej nesh nuk hum-

bet përgjithmonë, që gjurmët, fara, shpirti

(një term që përdoret shpesh në faqet e roma-

nit) do të trashëgohen nëpër kohëra, të ndih-

mon për të jetuar dhe për t’i dhënë dinjitet

jetës. Ashtu si të parët tanë na transmetuan

bagazhin e tyre të madh, që përmbante edhe

shumë mistere. Rezultati është që të

mblidhen bashkë gjithë copërat e thyera, të

shpaloset nëpërmjet zbulimit të vetvetes,

madhështia e njeriut, qoftë edhe nëpërmjet

brishtësisë së tij të frikshme, prania e tij e pa-

fundësishme në kupën e madhe kozmike.

E kam të vështirë të mos rrëfej në detaje

ankthin e protagonistit, por, siç parashtrova

më lart, më duket më e drejtë që të jetë lexue-

si ai që do të përhumbet mrekullisht në vor-

bullat e trazuara edhe të figurave të tjera që

e bëjnë leximin sugjestiv, përfshirës që në

rreshtat e para. Mund të them vetëm se pro-

tagonisti, Gjin Bardhela i Ndre Bua Petës, nuk

është asgjë tjetër përveç alter egos së Beri-

shës. Është pikërisht Berisha protagonisti i

vërtetë, real i romanit. Është pikërisht ai udhë-

tari, gërmuesi, eksploruesi. Dhe djersa që

rrjedh me bollëk në këto faqe është ajo e An-

tonit, dhe mund të them pa frikë se ky udhë-

tim, i tij, i ka kushtuar shumë mundim. Nuk

është rastësi që përgatitja e veprës zgjati sh-

tatë vjet. Shtatë, një numër që përdoret shpe-

sh nga Antoni. Mendoj se shumë herë, duke

u zhytur në humnerat e kujtimeve dhe në

përsiatjet dhe në përmbytjet e popullit të tij,

Berisha ka ndjerë një dhimbje të ngurtësuar.

Mendoj se shumë herë Berisha ka ndjerë një-

soj si në vargjet e poeteshës gjermane Ma-

scha Kaléko “Nostalgji për tjetërkund / të cilës

nuk mund t’i shpëtosh: / nostalgji për t’u

ndjerë brenda, nëse je jashtë, / për të qenë ja-

shtë, nëse je brenda”.
I gurëzuar. Një term që shoqëron gjithë

romanin. Duke filluar prej titullit, Etja e gurë-

zuar, i gurëzuar mbetet protagonisti kur brak-

tiset nga roja e vet, i gurëzuar është mëngje-

si, Gjini, protagonisti ndihet si i gurëzuar nga

zana a malit, gjithmonë Gjini është i dety-

ruar të ecë për të shmangur gurëzimin, qetë-

sia ndiqet nga një lloj frike e gurëzuar, “Stinë

të gurëzuara” është titulli i poezisë që De Rada

i dhuron protagonistit, duart e Gjinit janë të

gurëzuara, zërat janë të gurëzuara, dashuria

gurëzohet, gurëzohet dita, gurëzohet Gruaja

që Gjini vështron, Gjini mbetet i gurëzuar, i

palëvizshëm në rrugë, një lloj balte e gurë-

zuar mbulon duart e Gjinit; për të arritur te

kapitulli i fundit “Etja e ngrirë në buzë”, shkën-

dija e fundit e një qiriu të ndezur shfaqet si një

“kafshim, që i përngjante etjes së ngrirë në

buzë”.
Është për t’u çuditur përse Berisha ngul

këmbë kaq shumë në këtë imazh që i refe-

rohet gurit (guri që shfaqet disa herë në libër),

rrasat (pllakat) mbi të cilat gdhenden fjalë

që sfidojnë kohën. I gjithë rrugëtimi për të

zbuluar vetveten është aq i vështirë dhe i

rëndë sa guri, shpesh kërkimi për të vërtetën

është më shumë i rëndë dhe i nevojshëm sesa

vetë e vërteta. Berisha përdor me kujdes

fjalën, e ngarkon atë me kuptime të rënda, i

beson asaj detyrën për ta bërë tekstin më

sugjestiv dhe tërheqës dhe shpesh fjalia

bëhet varg, lirizëm i pastër, kënaqësi për ata

që kanë shije të veçanta. Nuk është rastësi që

Poeti i tij i dashur shkruan poezi mbi rrasa

guri. Romani përmban mijëra magji që gurë-

zojnë. Vetë romani të jep përshtypjen sikur

është shkruar mbi një rrasë guri të lëmuar si

dëshmi e ankthit për të mposhtur kohën (“Arti

nuk di për kohë, prandaj as përftuesit e tij

nuk plaken”) dhe, në të njëjtën kohë, për të dë-

shmuar sa dhimbje të ngurtësuara kushton

çdo udhëtim, edhe pse i domosdoshëm, për

të mësuar si të jetosh dhe, mbi të gjitha, duke

përmendur Seneken, për të mësuar si të vde-

sësh. Duke kujtuar Borgesin, për të arritur në

qendër, te algjebra ime, te çelësi im, te pa-

sqyra ime. Në fund të fundit, romani është një

këngë e gjatë që, nga fillimet e shpirtit, për-

mes miteve, legjendave, episodeve imagji-

nare, arrin deri në ditët tona, në jetën tonë të

përditshme të ngjizur, na pëlqen apo jo, me

ëndrra dhe realitet; një këngë që na sjell për-

para pasqyrës sonë ashtu siç duket (dhe duke-

mi) në shikimin e mëngjesit të hershëm që

nuk është gjithmonë një agim i ri.

Shumë shpesh, shkruan De Rada në një

nga poezitë që Berisha i paraqet si të poetet të

madh arbëresh, vdiset me etje dhe pa fjalë.

Është një rrezik që synohet t’i shmangemi

duke shuar etjen nëpërmjet magjisë së fjalës,

e cila kurrë si në këtë roman është gur. Gurë,

ato të Berishës, që pavarësisht shfaqjeve, janë

të mbuluara me myshk të freskët me vesë

dhe kërkojnë dritën, guralecë që poeti dhe

shkrimtari tepër i ndjeshëm i konsideron

kokrra lotësh të tharë.

(E përktheu nga italishtja Albana Alia)

Një udhëtim në brendësi të

vetes për të arritur thelbin e jetës
(Rreth romanit të Anton Nikë

Berishës “La sete pietrificata”

(Etja e gurëzuar). Romanzo.

Traduzione Albana Alia.

Pellegrini Editore Cosenza 2013)
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Një sondazh i kryer nga
"Pew Internet Project" ka
treguar se një numër i
madh njerëzish nuk
ndahen nga telefoni,
madje edhe kur shkojnë
në shtrat. Në fakt, Policia
e New Yorkut paralajmëron se zakonet e tilla
mund t'ju vënë në rrezik. Në manualet e

pajisjes, theksohet se telefoni
nuk duhet të mbulohet me
asgjë që mund të zvogëlojë
rrjedhjen e ajrit. Kjo ndikon
në funksionimin e telefonit
dhe paraqet një rrezik të
mundshëm të zjarrit apo

edhe një shpërthimi, madje ndikon negativisht
edhe në shëndetin tuaj.

POLITIKA E SHISHES SË GJORGJE MARTINOVIQIT
“Disa ditë radhazi po e shikoj ditarin qendror televiziv
të RTS-së, versionin e Serbisë të besimit se televizioni
publik ka obligim të shërbejë të vërtetat zyrtare. Një
mik imi, që kishte parë këto emisione informative ma
shprehu bindjen se i shëmbëllente sikur para njëzet
vjetësh. Pra, sikur sot, kur Qeveria e Kosovës quhet “të
ashtuquajtura institucione të përkohshme
qeverisëse” dhe Kosova “e ashtuquajtura Kosovë”,
atëbotë çdo që nuk ishte për shije të regjimit të
Slobodan Milosheviqit quhej “e ashtuquajtur”. Në
listën e gjerë ishin “e ashtuquajtura Republika e
pavarur e Sllovenisë”, “e ashtuquajtura Republika e
Kroacisë”, “e ashtuquajtura Alternativë demokratike e
shqiptarëve të Kosovës”, “të ashtuquajturat demokraci
perëndimore”. I quajtur realitet ishte vetëm ai që
lejohej prej regjimit, intelektualëve shërbëtorë të
regjimit dhe mediumeve qeveritare.
Për fat të keq, versioni i Serbisë i TV publik shkon edhe
më larg se vitet nëntëdhjetë; është diku në vitet
tetëdhjetë. Detyra zyrtare e versionit të Serbisë të TV
publik është të krijojë imazhin e viktimizimit të
serbëve të Kosovës, diçka që presidenti dhe shefja e
Qeverisë së këtij vendi do të mundë ta quajnë pastaj
“katastrofë humanitare”.
Dhe për këtë narracioni i TV publik ka gatishmërinë e
njëjtë për sakrifikim të logjikës së shëndoshë sa edhe
pilotët japonezë kamikazë në Luftën e Dytë Botërore.
Ka disa ditë rresht që narracioni zyrtar flet se si serbët
e Kosovës, si pasojë e taksës 100 për qind për
produkte të Serbisë, po mbesin të uritur, pa barna e pa
rezerva të nevojshme për mbijetesë. Për këtë jepet
shembulli i qumështit, miellit e kështu me radhë dhe
me të i jepet sulmi i radhës ligjeve bazike ekonomike.
Nëse në tregun e Kosovës sot ka qumësht të
Maqedonisë, Kroacisë e Italisë dhe nëse ka kos të
Sllovenisë e Hungarisë, dhe nëse ka miell të Italisë e
Greqisë, a do të thotë se serbi i Kosovës do të mbetet
i uritur, sepse organizmi i tij është gjenetikisht i
predispozuar për konsum vetëm të qumështit, kosit
dhe miellit të Serbisë? Atëbotë, a është
kundërshtimi i taksës prej 100 për qind mbrojtje e
parimeve të tregtisë së lirë (siç po thonë në shkresat
zyrtare prijësit e Serbisë) apo është mbrojtje e së
drejtës që serbi, në mënyrë që të mos i rrezikohet e
drejta për ekzistencë fizike të ketë furnizim me
prodhime serbe (siç po na tregon versioni serb i
televizionit publik)? Argumenti i zhveshur në fund
do të thotë se nëse nuk ka qumësht të Beogradit,
serbit të Kosovës i rrezikohet ekzistenca si individ
dhe si pjesë e kolektivitetit serb”, shkruan në FB,
publicisti Veton Surroi.

SERBIA
ËSHTË
FAJTORE 
PËR KAOSIN
NË BALLKAN
Beogradi nuk është pajtuar
me largimin e Malit të Zi dhe
në të gjitha mënyrat është
duke u përpjekur për të
provokuar kaos me ndihmën
e aktorëve lokalë. 
Kryetarja Komitetit të
Helsinkit për të Drejtat e
Njeriut në Serbi, Sonja
Biserko, beson se qëndrimi i
Serbisë ndaj fqinjëve të saj
është një provë e kthimit në
vitet 1990 dhe se
marrëdhëniet rajonale janë
aktualisht në prag të një
goditjeje. 
“Mosbesimi ndaj fqinjëve nga
Serbia është duke ngritur
tensionet, trillojnë pa
ndalur”, tha Biserko tha në
një intervistë për “Pobjedu”.
Sipas saj, Serbia në të njëjtën
kohë destabilizon ose
përpiqet të destabilizojë
Maqedoninë, Malin e Zi,
Bosnje dhe Hercegovinën
dhe Kosovën. 
“Në gjithë këtë kaos, më së
keqi janë serbët e Kosovës, të
cilët jetojnë në
paqëndrueshmëri dhe nën
presionin e vazhdueshëm të
Beogradit. E ardhmja e tyre
është vënë si në lojëra të fatit
nga veprimet e
papërgjegjshme të dy
presidentëve”, tha Biserko.
Mali i Zi, beson ajo, është
synimi nga i cili Serbia kurrë
nuk ka hequr dorë. “Beogradi
nuk u pajtua me largimin e
Malit të Zi dhe në çdo mënyrë
përpiqet të provokojë kaosin
me ndihmën e aktorëve
lokalë. 
Serbia nuk zgjedh fjalët kur
ai kualifikon pozitën e
serbëve në Mal të Zi, por
edhe shtetësinë malazeze.
Në këtë kuptim, Kosova me të
vërtetë i shërben Beogradit
në njëfarë mënyre për të
“vendosur” në Malin e Zi dhe
Bosnjë dhe Hercegovinë”,
deklaroi Biserko.

(Pobjedu, 17 dhjetor)
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Mijëra studentë kanë protestuar të hënën para kryeministrisë në
Tiranë për 8 kërkesat e parashtruara për ndryshime në arsimin e
lartë shqiptar. Madje ka pasur edhe tensione, kur studentët kanë
tentuar të kalojnë në pjesën e pasme të kryeministrisë e janë pen-
guar nga policia. Por një grup studentësh ka ndërhyrë për të qetë-
suar situatën.

Studentët thonë se do të hyjnë në grevë urie, nëse të hënën krye-
ministri, Edi Rama nuk jep përgjigje pozitive për kërkesat e tyre.
Mbështetja e studentëve vjen ndërkohë edhe qytetarë, por nga
studentët e rretheve, mjaft prej tyre janë nisur drejt Tiranës. "Pro-
testa në ditën e 13 e ka dhënë efektin e vet, ujërat kanë filluar të lë-
vizin, të gjithë e kanë kuptuar se këtu diçka çalon. Kjo protestë e
ka dhënë mesazhin e saj, që arsimi është në udhëkryq", thotë një
student për Deutsche Wellen. "Duhet të vazhdojmë e të këmbën-
gulim", kërkon një studente tjetër. Ndërsa një studente e komuniki-
mit thotë, se ne do ta vazhdojmë të bllokojmë shkollën e "do të
vazhdojmë të qëndrojmë deri sa të marrim atë për të cilën kemi
dalë”.

Ajo që bie në sy në këtë protestë është refuzimi i qartë që studentët
i kanë bërë përzierjes së politikës në to. Sipas tyre, politika është
përgjegjëse për krizën morale, shoqërore e ekonomike të vendit.
Nga kryeministri Rama kanë ardhur këto ditë disa ftesa për dialog,
por studentët nuk i kanë pranuar. Refuzimin e ftesave për negocia-
ta, një student i gazetarisë, i pyetur nga Deutsche Welle e shpje-
gon kështu. "Kemi kuptuar se në këtë vend nuk ka fairplay, nuk ka
lojë të drejtë". Frika e studentëve duket se është "shitja", siç thotë
një student në protestë, shkon në dialog dhe protesta sfumohet.
"Ne e kemi parë se ku kanë shkuar dialogjet e mëparshme, pran-
daj nuk e duam, atë e i themi jo negociatave”.

Shumë studentë shqetësim kryesor kanë të ardhmen e tyre pas
studimeve. "Jam student i gazetarisë, viti i tretë bachelor", thotë një
student, dhe nuk e di se çfarë do të bëhem nesër. Si unë janë 90%
e studentëve në të gjithë Shqipërinë”. Shumë prej tyre janë të
zhgënjyer edhe nga puna e pedagogëve. Para disa ditësh u pu-
blikua edhe një listë me emra pedagogësh të përmendur si ata që
u kërkojnë studentëve para për provimet. Prandaj një ndër kërke-
sat e studentëve është edhe vetingu për pedagogët. Protesta mbë-
shtetet edhe nga vetë pedagogët, që kërkesat e tyre i quajnë legji-
time. Shkrimtari e pedagogu i letërsisë në Universitetin e Tiranës,
Agron Tufa, thotë se për studentët tarifat janë të papërballuesh-
me, kushtet e padurueshme që nga auditorët deri tek konviktet e
sistemi korruptive e klientelist qeveritar. Por për pedagogun Agron
Tufa më jetike mbetet e ardhmja e studentëve pas studimeve,
"shumë prej tyre kanë një të ardhme të zymtë kur mbarojnë stu-
dimet, prandaj unë e lexoj atë si formë proteste për sistemin e dë-
shtuar politik", thekson Agron Tufa.

Ndër kërkesat kryesore të studentëve janë ulja ose përgjysmimi i
tarifave studentore, rritja e buxhetit shtetëror për investime në
fakultete, përmirësim infrastrukturor të fakulteteve, duke shtuar
laboratorët e të tjera.

Ku do të punoj?
Pyetja që i
shqetëson
studentët

SPECIALE ||||||||||||||||||||||||||

MOS FLINI ME TELEFON NËN JASTËK

KUSHTETUTA SI ARGUMENT
“Tash që kaloi rezoluta e PSD-së për dialogun, disa
LDK-stë po e përdorin Kushtetutën si argument për ta
devalvuar rezolutën. Kanë harruar se edhe LDK e
kishte një rezolutë për dialogun, por që nuk kaloi në
parlament. Ky është një shembull hipokrizie. Në
esencë unë pajtohem se sikur politikanët tanë të
vepronin me përgjegjësi politike e kushtetuese, ne nuk
do të kishim nevojë për rezoluta që theksojnë normat
e ditura kushtetuese, por nuk mund të pajtohem me
hipokrizinë e dhelprës që rrushin që nuk mund ta
arrijë vetë, e quan TË THARTË”, shkruan në profilin e tij
në Facebook, shkrimtari dhe publicisti Liri Loshi.

Ndër kërkesat kryesore të studentëve
janë ulja ose përgjysmimi i tarifave
studentore, rritja e buxhetit shtetëror për
investime në fakultete, përmirësim
infrastrukturor të fakulteteve, duke
shtuar laboratorët e të tjera
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Shkup, 17 dhjetor - Kryeministrat e
Maqedonisë dhe Greqisë, Zoran
Zaev dhe Aleksis Cipras do të pro-
pozohen për çmimin e Nobelit për
paqe për vitin 2019 për Marrëve-
shjen e Prespës, me të cilin tejka-
lohet kontesti dy dekadash i emrit.

Nominimin e Zaevit dhe Cipra-
sit sot (e martë) në Shkup do ta bëjë
të ditur fituesja e çmimit Nobel për
paqen në vitin 2015, Uided Busha-
maui. Ceremonia e nominimit për
çmimin e paqes për vitin 2019 do të
mbahet në Universitetin e FON-it,
ku në muajin mars të këtij viti Bu-

shamaui e fitoi titullin profesor
nderi. “Marrëveshja e Prespës, ku
firmëtarët dhe ndërmjetësit dhanë
energji të madhe, e shoh si proces
të rëndësishëm që meriton të jetë i
nominuar për çmimin e Nobelit
për paqe. Edhe sekretari i përgjith-
shëm i KB-së Guteresh këto ditë
përsëri e theksoi atë marrëveshje si
shembull i cili mund të jetë model
për zgjidhjen e problemeve në
botë”, ka thënë Bushamaui. Në
takimin e djeshëm me kryetarin e
Parlamentit, Talat Xhaferi, Busha-
maui ka shprehur mbështetje për
paqen, stabilitetin dhe sigurinë dhe
ka përshëndetur përpjekjet e dy

palëve në shmangien e konflikteve
dhe gjetjen e një zgjidhje paqëso-
re të çështjeve të hapura, duke tre-
guar në këtë mënyrë se problemet
mund të zgjidhen përmes dialo-
gut.

Ajo e ka theksuar edhe rëndë-
sinë që dy Kuvendet t’i përfundojnë
aktivitetet e filluara, pasi ky model
është vlerësuar lart nga bashkësia
ndërkombëtare dhe e njëjta duhet
të shërbejë si leksion për mbarë
rajonin. Në ceremoninë në FON do
të merr pjesë edhe eurodeputeti
Stelios Koluglu nga radhët e parti-
së greke Siriza që jep mbështetje
për këtë nominim. Ai në intervistën

për MIA në nëntor të këtij viti tha se
Marrëveshjen të cilën e kanë arrit
Zaev dhe Cipras i nevojitet njohje
ndërkombëtare dhe se meriton
çmimin Nobel të paqes. Në cere-
moninë e nesërme, krahas Busha-
mauit dhe Kologlut, fjalim do të
kenë edhe rektori i FON-it Nano
Ruzhin dhe menaxheri i përgjith-
shëm i i Universitetit të parë privat,
Sefer Canoski.

Pas ceremonisë në Shkup, më
19 dhjetor Bushamaui, Ruzhin, Ca-
noski dhe Kuloglu largohen për në
Athinë ku do të takohen me kryemi-
nistrin grek Aleksis Cipras që zyrta-
risht t’ia kumtojnë iniciativën.

Shkup, 17 dhjetor - Gjykimi për
ngjarjet e 27 prillit të vitit të ka-
luar në Parlamentin e Maqedo-
nisë u anulua për në 20 dhjetor
në të cilin do të parashtrohen dë-
shmitë shtesë të disave prej
avokatëve të të akuzuarve. Argu-
mente shtesë pati nga mbrojtja e
Kërste Mukoskit, Mitko
Çavkovkit, Dushko Lazarovit, Mu-
nir Pepiqit, Igor Jug dhe Aleksan-
dar Vasilevski Ninxhës. Procesin

gjyqësor e kryeson gjykatësja Do-
brilla Kacarska, ndërsa  përfaqë-
sues të prokurorisë janë Vilma Ru-
skoska dhe Ivana Trajçevska. I
akuzuari Aleksandar Vasilevski
Ninxha, tha se argumente shtesë,
midis të cilëve afro 100 audio-bise-
da dhe foto, janë për të argumen-
tuar prononcimin e tij para PP-së.
“Kërkoj nga prokuroria që t’i pa-
rashtrojë në gjykatë dhe të lejojë
që të dëgjohen pa praninë e pu-

blikut”, deklaroi i akuzuari Vasi-
levski. Këshilli tha se do të pronon-
cohet në mënyrë shtesë lidhur me
këtë. Për argumentet nga MPB-ja,
të parashtruara nga Mitko Çavkov
dhe Dushko Llazarov gjykata
informoi se do jepen në mënyrë
shtesë, pasi që të klasifikohen.
Mbrojtja e Mukoskit propozoi që
të paraqesë shënime stenografike
nga disa  vazhdime të Seancës
konstitutive të Kuvendit të Repu-

blikës së Maqedonisë nga prilli i
vitit të kaluar.

Të pandehurit Sasho Vasilev-
ski, Luben Arnaudov, Lupço Di-
movski, Johan Traçulovski, Mitko
Peshov, Goran Gjoshevski, Oliver
Popovski, Oliver Radulov, Abdul-
feta Alimi, Elena Doçevska Bozhi-
novska, Ivan Cvetanovski, Boris
Damovski, Bogdan Ilievski, Igor
Durlovski, Stefan Mlladenovski,
Mihael Mlladenovski, Zagarie Si-

movski, Mladen Dodevski, Jane
Çento, Goranço Angelovski, Ilija
Slavevski, Vilijam Mihajlovski,
Nikola Mitrevski, Koljo dhe Mitre
Mitropovski e informuan gjykatën
se nuk propozojnë dëshmi shtesë.
Për ngjarjet në Parlament më 27
prill të vitit 2017 janë të akuzuar
gjithsej 33 persona, prej të cilëve
31 persona për kërcënim terrorist
të rendit kushtetues të shtetit dhe
dy për nxitje. (O.Xh)

Salivan sot
për vizitë në
Maqedoni
Shkup, 17 dhjetor - Zëvendës-she-
fi i SHBA-ve, Xhon Salivan sot
do të qëndrojë për vizitë në
Shkup. Salivan do të takohet me
kryeministrin, Zoran Zaev, pas
së cilës do të mbajnë konfe-
rencë shtypi në Qeverinë e Re-
publikës së Maqedonisë. Vizita
e tij është në kuadër të turit
nëpër disa metropole evropia-
ne, mes të cilëve, përveç Shku-
pit, do t’i vizitojë edhe Bratisl-
lavën, Vjenën, Sofjen, Sarajevën
dhe Varshavën. Salivan është
funksionari më i lartë i Departa-
mentit të Shtetit, i cili që nga viti
2001 vjen për vizitë zyrtare në
Maqedoni. 
Në Shkup është planifikuar që
Salivan të bisedojë për çështjet
rajonale, ndërsa sipas para-
lajmërimit nga Departamenti i
Shtetit, edhe t’i inkurajojë auto-
ritetet e Maqedonisë të vazh-
dojnë me reformat në vend dhe
implementimin e Marrëveshjes
së Prespës, nga qershori i këtij
viti. Gjatë vizitës së tij të
shkurtër në destinacionet evro-
piane, zëvendës-shefi i Departa-
mentit të Shtetit, gjithashtu do
të takohet me personelin në
ambasadat amerikane në seci-
lin nga këto vende, si dhe me
përfaqësues të bashkësive të
biznesit, alumne të programeve
amerikane për shkëmbim dhe
shoqëri civile.

Doha, 17 dhjetor - Marrëve-
shja e Prespës midis Greqisë dhe
Maqedonisë është shembull për
zgjidhje të qetë të kontesteve
transnacionale, theksoi sekreta-
ri i përgjithshëm i KB-ve, Anto-
nio Guteresh në fjalimin e Foru-
mit ndërkombëtar të 18-të në

Doha. “Marrëveshja midis
Athinës dhe Shkupit është
shembull i suksesshëm për
përpjekjet transnacionale për
mbylljen e çështjeve të konte-
stueshme për të gjithë rajonin e
Ballkanit”, tha Guteresh. Ai bëri
thirrje për përforcimin e

përpjekjeve të bashkësisë
ndërkombëtare për zgjidhjen
edhe të çështjeve të tjera të ha-
pura në botë të cilat shkaktojnë
tensione. “Në një epokë të kaosit
dhe konfuzionit shohim një sh-
presë të madhe për zgjidhje të
suksesshme të dallimeve dhe

kontesteve siç ishin midis Greqi-
së dhe Maqedonisë për çështjen
e emrit. Kjo na përkujton dhe na
tregon se kur punojmë së ba-
shku mund të arrijmë punë të
mëdha në dobi të popujve tanë”,
porositi sekretari i përgjithshëm
i KB-së, Antonio Guteresh.

Gjykimi për “27 prillin” më 20 dhjetor

Marrëveshja e Prespës, shembull për zgjidhje të qetë të kontesteve

UIDED BUSHAMAUI ME INICIATIVË NGA SHKUPI

ZaevI dhe Cipras propozohen
për çmimin Nobel të paqes
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Ohër, 17 dhjetor - Anëtarë të fa-
miljes më të ngushtë, familjarë,
bashkëpunëtorë, kolegë, miq, sot
i dhanë lamtumirën e fundit krye-
tarit të komunës së Ohrit, dr.Jovan
Stojanovski. Në seancën kome-
morative i pari foli kryeministri
Zoran Zaev, i cili tha se vdekja e
papritur e Stojanovskit është

humbje për bashkësinë akade-
mike, për shtetin, për partinë,
LSDM-në dhe për komunën e Oh-
rit. “Në vitet pas nesh, Jovani dha
kontribut të madh me punën e tij
të përkushtuar, la gjurmë dhe
shkaktoi respekt që çdoherë do
të mbahen mend. Ai ishte kolegë,
mik dhe profesionist i madh. Si

kryetar komune ishte i përkush-
tuar me vizionin e vet që Ohri të
jetë kryeqendër e vërtetë evropia-
ne, kulturore dhe turistike”, tha
mes tjerash Zaev. Në emër të Ku-
vendit të Republikës së Maqedo-
nisë fjalim mbajti deputeti i
LSDM-së nga Ohri, Tomisllav Tun-
tev. “Çdoherë jam i gatshëm të

mbajë fjalime nga foltorja, por jo
për diçka të tillë, Marrja me poli-
tikë din të bëhet fisnike dhe jofi-
snike, e bukur dhe e shëmtuar, e
lehtë dhe e rëndë, e çmuar dhe e
nënçmuar. 
Por di se politika më dha mik të
mirë dhe të sinqertë”, tha mes tje-
rash Tuntev.

Pas ceremonisë 
në Shkup, më 19 dhjetor
Bushamaui, Ruzhin,
Canoski dhe Kuloglu
largohen për në Athinë
ku do të takohen me
kryeministrin grek
Aleksis Cipras që
zyrtarisht t’ia kumtojnë
iniciativën

I jepet lamtumira Stojanovskit
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Omer XHAFERI

Shkup, 17 dhjetor - Mos pagesa me
rregull e pagave mujore, largime
pa bazë nga vendet e punës, mun-
gesë e sigurisë në vendet e punës...
paraqesin vetëm një pjesë të
lëndëve që Komiteti i Helsinkit i ka
trajtuar gjatë muajit të kaluar.

Duke raportuar për shkeljet e të
drejtave të punëtorëve në Maqe-
doni, nga Komiteti theksojnë se
edhe vendimet gjyqësore nuk kor-
respondojnë me kornizën ligjore
mbi të cilën ato veprojnë.

“Gjatë muajit të kaluar, një
punëtor ka denoncuar se pas ar-
ritjes së marrëveshjes me
punëdhënësin për të ndërprerë
marrëdhënien e punës, nga ky i
fundit është iniciuar procedurë
gjyqësore për dëmshpërblim, për
shkak të shkeljes së klauzolës për
konkurrencë nga ana e tij. Gjykata
Themelore Shkupi 2, e cila kryesi-
sht trajton lëndë civile, në këtë rast

e ka proceduar padinë e
punëdhënësit dhe ka vendosur në
dëm të punëtorit. Në pajtim me
Ligjin për marrëdhënie pune, klau-
zola konkurrente mund të arrihet
vetëm nëse marrëveshja e punës
ndërpritet me dëshirë apo faj të
punëtorit. Në rastin konkret, bëhet
fjalë për shprehje të vullnetit të
dyanshëm, dhe nga këtu bëhet e
paqartë se si Gjykata ka miratuar
një vendim të tillë. Sidoqoftë,
punëtorit e ka ankimuar vendimin
e Gjykatës dhe ekipi juridik i Ko-
mitetit të Helsinkit do të vazhdoj
ta mbikëqyr rrjedhën e këtij rasti”,
thonë nga Komiteti i Helsinkit.

Lëndimet e punëtorëve në ven-
det e punës si pasojë e mungesës
së kushteve adekuate, po ashtu
përfshihen në listën e denoncime-
ve që i trajton Komiteti i Helsinkit.
Kështu, ata njoftojnë se vetëm
gjatë muajit të kaluar janë regji-
struar lëndime të tre punëtorëve,
ndërsa një punëtor duke i kryer
detyrat e tij, ka humbur jetën.

“Në mënyrë shtesë, gjatë
muajit nëntor, në një kantier ndër-
timi nuk kishte gardh të përshtat-
shëm mbrojtës, gjegjësisht punë-
torët aktivitet e tyre i kryenin në
mungesë të pajisjeve të duhura
për mbrojtje gjatë punës. Për këtë

arsye, ne kemi parashtruar kërkesë
deri te Sektori për siguri dhe shën-
det pranë Inspektoratit Shtetëror
të Punës dhe Inspektoratit të ndër-
timit në Komunën e Ohrit, për rea-
lizimin e kontrollit të jashtëzakon-
shëm. Problematikën në fjalë ne
vazhdojmë ta përcjellim dhe jemi
në pritje të përgjigjeve nga orga-
net e apostrofuara”, theksojnë nga
Komiteti i Helsinkit.

Ndryshe, në Maqedoni nga ja-
nari deri në tetor të këtij viti, si
pasojë e lëndimeve të marra në
vende pune, sipas të dhënave që i
jep Inspektorati shtetëror i punës,
kanë ndërruar jetë 17 punëtorë.
Nga ana tjetër, numri i punëtorë-
ve që kanë marrë lëndime të leh-
ta dhe të rënda trupore është mbi
1500 të lënduar. Me qëllim vetë-
dijesimi dhe krijimin e kushteve
më të mira të punës, nga Komite-
ti i Helsinkit bëjnë apel deri te
punëdhënësit që ti respektojnë
më tepër dispozitat dhe rregullo-
re nga Ligji për siguri dhe shëndet
gjatë punës. Për shkak të numrit
të lartë të vdekjeve dhe lëndime-
ve në punë, ata shtojnë se
punëdhënësit doemos ti sigu-
rojnë punëtorët në vendet e
punës, posaçërisht të krijohen ku-
shte për ato punëtorë që kanë rre-
zikshmëri të lartë ndaj jetës dhe
shëndetit të tyre gjatë kryerjes së
detyrave punës. 

Shkup, 17 dhjetor - “Rruga e Jor-
ganxhinjve” në Çarshinë e Vjetër
të Shkupit në mënyrë simbolike u
inaugurua në “Rruga Europiane”.
Shefi i delegacionit të BE-së, Sa-
muel Zhbogar, në ceremoninë e
inaugurimit deklaroi se viti 2018
ishte vit shumë i vështirë, por po
ashtu edhe shumë aktiv.

“Ngjarja e sotme është rast i
bukur që të rrumbullakohet tërë
viti. Inaugurimi i kësaj rruge në të
vërtetë paraqet një mënyrë sim-
bolike që të rrumbullakohet ky vit
i suksesshëm. Nga ana e jonë, atë
që ne e pamë, është përkushtimi i
Qeverisë që të zgjidhen problemet,
po ashtu edhe përkushtimi që të
vazhdohet me implementimin e
reformave veçmë të filluara. Deri-
sa nga ana e Bashkimit Evropian,
ne sërish e konfirmojmë përkush-
timin tonë që të angazhohemi në
implementimin e reformave, si
dhe hapjen e negociatave vitin e
ardhshëm, kuptohet me kusht që
reformat në vend të vazhdojnë”,
deklaroi ambasadori Zhbogar.

Euroambasadori tha se dhura-

ta simbolike - brosh filigrani që ia
dhuroi argjendari Selajdin Asani
në Çarshinë e Shkupit, përfaqësue-
ses së lartë për Punë të Jashtme
dhe Siguri, Federika Mogerini gjatë
vizitës së saj të fundit në Shkup në
shtator, e tregon zemërgjerësinë e
vet qytetarëve në Çarshi, e po ash-
tu edhe artin që po kultivohet në
këtë pjesë të vjetër të SHkupit. Që
ta shpreh falënderimin e saj, Mo-
gerini dërgoi falënderim deri te

argjendari, të cilën ia dorëzoi eu-
roambasadori Zhbogar. Ndërkaq,
argjendari Asani iu falënderua Zh-
bogarit dhe Mogerinit dhe tha se i
vjen mirë që e ka bërë atë gjest.

“Mund të shohim se një gjest i
vogël mund të kontribuojë drejt
ngjarjeve të proceseve më të
mëdha. Unë, por edhe të gjithë ne
besojmë se nëse fillojmë reforma
pas reformave, rrugë pas rruge, Ba-
shkimi Evropian do të vijë në

Shkup dhe në vendin e juaj”, tha
Zhbogar. Kryetari i Komunës Çair,
Visar Ganiu po ashtu u ndërlidh në
fjalët që i tha euroambasadori Zh-
bogar se një gjest i vogël nga një
bashkëqytetar i yni kontribuoi që
të gjithë të mblidhemi dhe kjo
rrugë në mënyrë simbolike të emë-
rohet në “Rruga Europiane”. “Por,
unë si kryetar i komunës së Çairit,
nuk do të dëshiroja vetëm simbo-
likisht kjo rrugë të quhet dhe do
të propozoj deri te Këshilli i ko-
munës së Çairit që edhe zyrtarisht
rruga ta marrë këtë emër. Men-
dojmë se si shtet vendin e kemi në
Bashkimin Evropian dhe do të jemi
me të gjithë popujt nën një om-
brellë”, deklaroi Ganiu. Në pyetjen
e gazetarëve, Ganiu paralajmëroi
se kanë marrë projekt nga Banka
Botërore, me mjetet e të cilëve do
të bëhet unifikimi i vitrinave të dy-
qaneve, por edhe se në të ardhmen
tërë instalimi që shihet në ajër, do
të jetë në infrastrukturë nëntokë-
sore. “Rruga evropiane” në Çar-
shinë e vjetër të Shkupit u deko-
rua me ombrella “BE-ja për TY”.

Pa viza 
për në
Kolumbi
Shkup, 17 dhjetor - Hiqen vizat
për qytetarët e Maqedonisë
për në Kolumbi, njoftoi amba-
sadori i Maqedonisë në Brazil,
Ivica Bocevski. “Hiqen vizat
edhe për në Kolumbi, ekono-
mia më shpejt në rritje në
kontinent, shteti i dytë  sipas
numrit të popullatës në Ame-
rikën Jugore dhe vendi magjik
nga romanet Gabriel Garsia
Markes”, shkroi Bocevski në
profilin e tij në Facebook. Ven-
det vijuese në listën për he-
qjen e vizave për qytetarët e
Maqedonisë janë Urguaj, Pa-
raguaj, ndërsa tashmë udhë-
tojmë lirshëm në Brazil,
Argjentinë, Kili dhe Peru. Bo-
cevski shtoi se regjimi pa viza i
rrit detyrimet e Ambasadës së
Maqedonisë në Brazili, por
tani për tani,citon, bashkëpu-
nimi është i shkëlqyer edhe
me kompanitë turistike të Ma-
qedonisë dhe me mërgimtarët
nga Maqedonia në këtë konti-
nent.

I NDËRROHET EMRI “RRUGËS SË JORGANXHINJVE” 

Çarshia bëhet me “Rrugë Europiane”
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

KOMITETI I HELSINKIT ALARMON PËR LËNDIME TË SHUMTA NË VENDE PUNE

Nëpërkëmbet djersa e punëtorit
Të drejtat e punëtorëve
në Maqedoni fare pak,
për të mos thënë aspak
nuk respektohen. Nga
janari e deri në tetor të
këtij viti, si pasojë e
lëndimeve të marra në
vende pune, kanë
ndërruar jetë 17
punëtorë, ndërsa
qindra tjerë kanë
përfunduar me
lëndime të rënda dhe të
lehtë. Komiteti i
Helsinkit kërkon më
shumë kujdes dhe
respektim të ligjeve nga
punëdhënësit, ndërsa
kontroll nga
institucionet e shtetit

Koha
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Ndalohen dy
persona me
marihuanë
Pjesëtarët e policisë së Tetovës
të dielën mbrëma rreth orës
21.00, në rrugën lokale mes
fshatrave Çellopek-Strimnicë,
kanë ndaluar veturën e tipit
“Fiat Punto” me targa të Te-
tovës, të cilën e ka drejtuar 32
vjeçari S.Ç nga Zhelina, kurse
në të njëjtë veturë ka qenë
edhe 28 vjeçari L.J., gjithash-
tu nga Zhelina. Gjatë kontrol-
lit të kryer ndaj veturës dhe
personave në fjalë, është gje-
tur një qese me marihuanë,
kështu që dy personat nga
Zhelina, janë privuar nga liria
dhe janë mbajtur në Stacionin
policor në Tetovë deri në
zbardhjen e plotë të rastit.

Denoncohet
tetovari që
dhunonte
gruan
Një 50 vjeçar nga Tetova, të
dielën rreth 11.00 ka denon-
cuar dhunë familjare, të cilën
në banesën e përbashkët, e ka
kryer djali i tij, 29 vjeçar. Djali
ka filluar një zënkë verbale me
bashkëshorten e tij dhe më
pas ka filluar godasë, dhe kë-
shtu që ka vazhduar të thyej
gjësendet nëpër shtëpi. Për të
ndaluar me sjelljet e tij, kanë
ndërhyrë prindërit në mes tyre
që ti ndajnë dhe menjëherë
pas ndërhyrjes së prindërve,
djali ka ikur. Më vonë i njëjti
është privuar nga liria dhe pu-
nohet në zbardhjen e plotë të
rastit.

Zjarr në një
banesë në
Tetovë
Të dielën në ora 18 e 30 minuta,
një banesë në katin e pestë të
një objekti në rrugën “Bllagoja
Toska” në Tetovë, është përf-
shirë nga zjarri. Flaka ka filluar
nga oxhaku në pjesën e
nënkulmit të ndërtesës, prej ku
dukshëm është dëmtuar pjesa
prej druri e konstruksionit të
kulmit si dhe brendësia e ba-
nesës, pronë e 35 vjeçarit D.Z
nga Tetova. Nuk ka persona të
lënduar, kurse me intervenim
të zjarrfikësve të Tetovës, zjarri
është lokalizuar në tërësi. Janë
kryer hetimet dhe punohet në
përcaktimin e shkakut të
përhapjes së zjarrit, rrethanat
në të cilat është përhapur e kë-
shtu me radhë. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 17 dhjetor - Buxheti i Qytetit të
Shkupit për vitin 2019 nuk i është
nënshtruar debatit publik dhe aq
më pak - është përgatitur në koordi-
nim me qytetarët. Këto akuza drejt
kryetarit të Qytetit të Shkupit, Petre
Shilegov të hënën i adresuan nga
VMRO-DPMNE, me çka shtuan se
këtë vit janë shkelur dispozitat ligjo-
re për miratimin e buxhetit në fjalë.

“Normat e Ligjit për vetëqeveri-
sje lokale theksojnë se Propozim-
buxheti i Qytetit të Shkupit para Kë-
shilltarëve të prezantohen nga mesi
i muajit nëntor, gjegjësisht i njëjti të
votohet nga mesi i nëntorit. Pra, siç
mund të shihet, këto dispozita nuk
janë respektuar. Propozim-buxheti
është përpiluar pa diskutime e de-
bate publike. Qytetarët nuk kishin
mundësi të prezantojnë idetë e
veta”, thanë nga VMRO-DPMNE.

Ndaj këtyre vërejtjeve dhe aku-
zave, Shilegov u përgjigj se nuk
është fajtor ai për kornizën ekzi-
stuese ligjore, e cila ndejshëm është
e lidhur me Ministrinë e Financave,
institucion ky i cili së pari e arsyetoi
Ligjin për faljen e borxheve të njësi-
ve të vetëqeverisjes lokale, në këtë
rast Komunave në Maqedoni.

“Këshilltarët që kanë shprehur
interes për të përgatitur buxhetin,
ato edhe kanë marrë pjesë në për-
gatitjen e tij. Në bazë këtij propo-
zim-buxheti për vitin e ardhshëm,
është planifikuar rritje e mjeteve
për rruajtjen e mjedisit jetësor, re-
spektivisht 186 milionë denarë pa-
rashihen të investohen në këtë
sferë. Njëkohësisht, ky buxhet është
përgatitur në pajtim me udhëzimet
për përgatitjen e buxheteve të Një-
sive për vetëqeverisje lokale, Cirku-
larin buxhetor për vitin 2019 dhe
Ligjin për financim të njësive për

vetëqeverisje lokale”, tha Shilegov.
Pavarësisht mjeteve të përgjith-

shme që pritet të investohen në sek-
torin e mirëmbajtjes dhe ngritjes
së hapësirave të reja të gjelbërta,
pastrimin dhe mbledhjeve e bërl-
lokut e ndërtimin e koriste të reja
për biçikleta, në propozim-buxhe-
tin e vitit 2019, për Qytetin e Shku-
pit, janë edhe një sërë projektesh
kapitale.

Kur flasim për projektet kapita-
le në Komunën e Çairit e që do të in-
vestohen nga Buxheti i qytetit të
Shkupit, siç theksohet në Propozim-
dokument, përfshihet rikonstruimi
dhe rregullimi i rrugës “Ferid Mu-
rat” ndryshe e njohura si “Rruga e
Princit”. Prezenca e madhe e au-
tomjeteve që gravitojnë në këtë
rrugë dhe ndërtimet e objekteve të
ndryshme viteve të fundit, duk-
shëm kanë ndikuar kjo rrugë loka-
le të dëmtohet. Ndërkohë, për për-
mirësimin e infrastrukturës rrugore
në këtë pjesë të Shkupit, ideja është
që të ndërtohet edhe një rrethrro-

tullim në udhëkryqin mes rrugëve
“Xhon Kenedi” dhe “Ferid Murat”,
megjithatë nuk dihet saktë se ky
projekt do të realizohet vitin e ardh-
shëm ose jo. Një riparim i plotë
gjatë vitit të ardhshëm nga ana e
Qytetit të Shkupit është paralajmë-
ruar të bëhet edhe në Bulevardin
“Makedonska Kosovska Brigata”, e
cila e lidh Komunën e Çairit me atë
të Shutkës dhe Qendrën. Projekt
tjetër kapital nga sfera e infrastruk-
turës në anën veriore të Shkupit
është edhe ndërtimi i rrethrrotulli-
mit në udhëkryqin mes shkollës fil-
lore “Penko” dhe Ambulancës së
Çairit. Pritjet e gjata në semaforë
dhe hapësira e ngushtë për të lëvi-
zur me vetura paraqesin ngarkesë
të madhe për qytetarët e kësaj ane,
respektivisht me ndërtimin e rrethr-
rotullimit të ri, në masë të madhe
do të reduktohet kaosi në komu-
nikacionin rrugor. Një investim i
ngjashëm është paraparë edhe në
hyrje të Komunës së Sarajit, konkre-
tisht në pjesën që e lidh Shkupin

dhe Tetovën, gjegjësisht hyrje-
daljet për në fshatin Saraj dhe atë
Kondovë. Ndërkohë, për zgjidhjen e
problemit me qentë endacak, nga
Qyteti i Shkupit për vitin e ardh-
shëm planifikojnë kapjen dhe traj-
timin e 250 qenve endacak në muaj,
gjegjësisht rreth 3 mijë qen enda-
cak në vit. Këto aktivitet pritet të
realizohen në tre ndërrime.

Ndryshe, gjatë këtij viti, Adri-
can Muça, drejtori i Ndërmarrjes
Publike “Parqe dhe Gjelbërime”, për
herë të parë, pas shumë kërkesash
dhe apelesh në pjesën e vjetër të
Shkupit, ka paraparë hapësira të
reja gjelbërimi. Një investim të til-
lë ai e ka realizuar edhe në Ko-
munën e Gjorçe Petrovit dhe atë të
Sarajit, si komunat të cilat vite me
radhë kanë qenë të anashkaluar
dhe nëpërkëmbura. Paralelisht, ai
është kujdesur për parqet ekzistue-
se në të gjitha komunat tjera të
Shkupit, duke respektuar kërkesat
dhe nevojat e të gjithë qytetarëve,
pa dallim rajoni.

Shkup, 17 dhjetor - Një shofer dhe një
këmbësor kanë marrë lëndime të
rënda trupore në dy në gjithsej 40
aksidente që kanë ndodhur  në
fundjavë në Shkup. Në 12 aksidente
me lëndime të lëndime të lehta tru-
pore kanë marrë 18 persona, ndërsa
në 26 aksidente është shkaktuar
dëm material. Nga SPB Shkup infor-

mojnë se në fundjavë policia e tra-
fikut ka zbuluar dhe sanksionuar një
numër më të madh të kundërvajtje-
ve. Njëqind e shtatëmbëdhjetë sho-
ferë kanë lëvizur me shpejtësi më
të madhe se sa e lejuara, 10 shoferë
kanë kaluar në udhëkryq në dritë të
kuqe dhe dy shoferë  nuk kanë
dhënë përparësi në kalimin e

këmbësorëve në vendkalimet e shë-
nuara për këmbësorë, katër shoferë
nuk kanë për renditje të parregullt,
35 shoferë nuk kanë poseduar paji-
sje dimërore në automjet, nëntë
për përdorim të celularit gjatë drej-
timit të automjetit. Nga trafiku
janë përjashtuar gjithsej 68 sho-
ferë, prej të cilëve 23 kanë drejtuar

automjetin nën ndikim të alkoolit,
36 para se ta marrin të drejtën e
drejtimit të automjetit dhe nëntë
fillestarë, si dhe 20 automjete të
paregjistruara. Janë hasur 172 au-
tomjete të parkuara në mënyrë të
parregullt, ndërsa me ndihmën e
automjetit special “karrotrec”, janë
larguar 111 automjete.

Fundjava me 40 aksidente, dy të lënduar rëndë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLANI FINANCIAR I QYTETIT TË SHKUPIT DORËZOHET ME VONESË

Buxheti 2019, buxhet 
për gjelbërimin e Shkupit

Pavarësisht mjeteve të
përgjithshme që pritet të
investohen në sektorin e
mirëmbajtjes dhe
ngritjes së hapësirave të
reja të gjelbërta,
pastrimin dhe
mbledhjeve e bërllokut e
ndërtimin e koriste të
reja për biçikleta, në
propozim-buxhetin e
vitit 2019, për Qytetin e
Shkupit, janë edhe një
sërë projektesh kapitale

PRANOHET VETËM NJË AMENDAMENT I OPOZITËS 
Me gjithsej 8 amendamente, Sedat Ramadani, nga
Lëvizja Besa të hënën u mundua të bëjë ndryshime
në Propozim-buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin
2019. Mirëpo, për shumicën e anëtarëve të Këshillit,
e pranueshme ishte vetëm kërkesa për ndarjen e 1.5
milion denarëve për përgatitjen e projektit për
ndërtimin e një Biblioteke në Komunën e Çairit. Në
arsyetimin e këtij amendamenti, Ramadani
theksoi se banorët e Çairit dhe rrethinës vite me
radhë ballafaqohen me mungesa të hapësirave të
përshtatshme për mësim-lexim. Sipas tij, hapësirat
ekzistuese brenda objektit të Komunës së Çairit

janë të pamjaftueshme për përmbushjen e
nevojave të qytetarëve. Sidoqoftë, edhe pse në
Buxhetin e vitit të ardhshëm do të parashihen
mjete për projektim të Bibliotekës në Komunën e
Çairit, shumica e Këshillit nuk e votoi kërkesën për
fillimin e ndërtimi të Bibliotekës në fjalë. Ndryshe,
para fillimit të seancës, Sedat Ramadani nga
Lëvizja Besa kërkoi që Këshilli ta shfuqizojë
vendimin për shtrenjtimin e tarifës për parkim në
hapësirat e Spitalit të Shtetit, vendim ky i cili e
dëmton xhepin e mjekëve dhe personelit tjetër
mjekësor. Por, as kjo kërkesë nuk i miratua. 

Koha
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 17 dhjetor - Sistemi akoma jo-
funksional për pengimin e korru-
psionit në furnizimet publike, mun-
gesa e bashkëpunimit të ndërsjellë
institucional dhe numri shumë i
ulët i ankesave të dorëzuara nga
ana e firmave për parregullsitë
përgjatë tenderave prej vetëm 3 për
qind... janë disa nga veçoritë e si-
stemit të furnizimeve publike në vi-
tin 2017 dhe 2018, që shumë nga-
dalë po reformohet, vlerësojnë nga
Qendra për Komunikime Qytetare. 

“Një ligj i vetëm nuk mund të
zgjidh problemin e korrupsionit,
por i njëjti mundet vetëm të ngush-
tojë rrethin për këtë dukuri negati-
ve shoqërore. Fatkeqësisht, tek ne -
sistemi i institucioneve të lidhura

që e kanë për detyrë të luftojnë në
mënyrë efikase korrupsionin, nuk
funksionon si duhet. Në praktikë
kemi Polici Financiare, Komision për
mbrojtjen e konkurrencës, revizorë
të brendshëm, sistem i punëtorëve
që denoncojnë aktet e korrupsionit
brenda institucionit ku punon,
megjithatë në zinxhirin e luftës
kundër korrupsionit, nuk funksio-
nojnë pjesët e tij përbërëse”, thotë
German Fillkov, kryetari i Qendrës
për Komunikime Qytetare. 

Sipas tij, në Ligjin e ri për furni-
zime publike janë pranuar një pje-

së e madhe e vërejtjeve dhe sugje-
rimeve të organizatave joqeveritare
lidhur me harxhimin e drejtë dhe
transparent të të hollave publike,
megjithatë siç thotë ai, koha do të
tregojë se sa ndryshimet ligjore
kundër korrupsionit do të zbatohen
në praktikë dhe nuk do të mbeten
vetëm në letër. 

Ai shton se sistemi i vjetër dhe
aq i kritikuar për furnizime publike
akoma është në fuqi, madje edhe
një vit e gjysmë pas ndërrimit të pu-
shtetit. Me një tempo kaq ngadalsh-
me të reformimit në nivel sistemor
kanë mbetur problemet e vjetra,
ndërsa në nivel institucional -
shumë organe kontraktuese kanë
vazhduar me praktikat e vjetra të
këqija. 

Ligji i ri për furnizimet publike
pritet të hyjë në fuqi prej pranverës
së vitit 2019, që në fokus do të ketë
shpagueshmërinë e asaj që blihet.
Vendoset edhe kontrolli edhe ma-
sat antikorrupsion. “Megjithatë,
kryesorja për zbatimin e tërësishëm
të ligjit do të jetë përgatitja e mirë e
personave që do të realizojnë furni-
zimet publike, si dhe përgatitja e
akteve nënligjore”, thonë nga Qen-
dra për Komunikime Qytetare. 

Në ndërkohë, analizat e kësaj
organizate tregojnë se aktualisht,
Prokuroria Speciale si duket luan

rolin kryesor në luftën kundër kor-
rupsionit në furnizimet publike.
Nga 24 lëndë nga kjo prokurori, gja-
shtë janë për keqpërdorime në fur-
nizimet publike, prej të cilave për
tre udhëhiqen procedura gjyqësore,
ndërsa për tre të tjera janë sjellë
vendime gjyqësore. Për momentin
udhëhiqen edhe gjashtë hetime të
reja për dyshime të lidhura me ke-
qpërdorimet në pozitës zyrtare
gjatë furnizimeve publike.

Njëherazi, në vitin 2018, Proku-
roria Publike ka hapur 39 raste, ku
janë përfshirë 113 persona për
kryerjen e veprës penale gjatë
kryerjes së furnizimeve publike. Për
dy lëndë janë parashtruar akte të
akuzës, ndërsa për gjashtë lëndë
është sjellë urdhër për realizimin e
procedurës hetimore, ndërsa 31
lëndë janë në procedurë para heti-
more. 

“Edhe në grupin e institucione-
ve që duhet të luajnë rolin kryesor
në parandalimin e korrupsionit në
furnizimet publike është Komisioni
Anti Korrupsion. Nëse lëmë anash
faktin se ky trup nuk funksionin gati
tërë vitit 2018, edhe në të kaluarën
ai nuk e ka luajtur rolin e tij në
mënyrë të kënaqshme. Në vitin
2017 dhe 2018, ky komision nuk ka
dërguar asnjë rast deri tek Prokuro-
ria për ngritjen e mëtejshme të pro-

cedurave”, theksohet në analizën e
Qendrës për Komunikime Qytetare.

Më tej, në analizë, thuhet se hal-
lkë tjetër e zinxhirit në luftën
kundër korrupsionit që nuk funk-
sionon është sistemi i Kontrollit të
brendshëm financiar në institucio-
ne përfshi edhe revizorët e brend-
shëm. Enti Shtetëror për Revizion
në mënyrë të rregullt i thekson par-
regullsitë gjatë realizimit të ten-
derëve, si rezultat i revizioneve të
realizuara në institucionet shtetëro-
re. Në vitin 2018, ky institucion ka
dorëzuar tek Prokuroria 12 raporte,
prej të cilëve, dy janë për shkak të
vlerësimit se është kryer vepër pe-
nale e shkeljes së Ligjit në furnizi-
met publike. Për dy lëndë janë para-
shtruar akuza, për gjashtë lëndë
është sjellë vendim për ngritjen e
procedurës hetimore, ndërsa 31
lëndë gjenden në procedurë para
hetimore.

Gjithashtu, pjesë e luftës
kundër korrupsionit në furnizimet
publike, por pa ndonjë rol me të
rëndësishëm në vitet e fundit, është
edhe Komisioni për Mbrojtjen e
Konkurrencës, Policia Financiare
dhe Avokati i Popullit. 

Ndryshe vlera e tenderave vitet
e kaluara shënon ulje në Maqedoni,
nga 962 milionë euro në vitin 2016,
në 625 milionë euro në vitin 2017. 

Beograd, 17 dhjetor - Është identi-
fikuar edhe viktima e tretë e aksi-
dentit të autobusit që dy ditë më
parë ndodhi në Leskovc të Serbisë.
Ajo është 63 vjeçarja V.K nga Kava-
dari. Paraprakisht ishte konfirmuar
identiteti i viktimave tjera, gruaja
68 vjeçare nga Koçani me iniciale
K.K dhe burri 68 vjeçar nga fshati
Buçin i Krushevës me iniciale V.Sh.
Në Serbi ende po hetohet për aksi-
dentin e trafikut, ndërsa shoferi i
autobusit me tabela të Strugës,
është në paraburgim. Në aksident
janë lënduar 32 persona. Gjashtë
personat e lënduar rëndë pas aksi-
dentit të komunikacionit në Le-

skovc gjenden në Qendrën klinike
në Nish, ndërsa tetë të lënduarit
lehtë gjenden për mjekim në spi-
talin e Leskovcit. Mbrëmë vonë, mi-
nistri i Shëndetësisë, Venko Filipçe
me sekretarin e përgjithshëm të
Qeverisë, Dragi Rshkovski i vizi-
tuan udhëtarët e lënduar në spi-
talet në Leskovc dhe Nish.
Dymbëdhjetë personat tjerë me
lëndime të lehta dhe dy fëmijët të
cilët ishin të vendosur në hotelin
“Apostoliq” në Leskovc, mbrëmë në
mënyrë të organizuar u kthyen në
Maqedoni. Udhëtarët të cilët
udhëtonin nga më shumë qytete
të Maqedonisë për Vjenë me tran-

sportuesin “Euro bus” nga Velesh-
ta e Strugës, ishin kryesisht mër-
gimtarë nga Maqedonia, ndërsa
në momentin e fatkeqësisë, të
gjithë flinin. Sipas dëshmitarëve,
deri te aksidenti kishte ardhur për
shkak të kushteve të këqija, akullit
dhe shpejtësisë së madhe të shofe-
rit  të autobusit nga gati 100 kilo-
metra në orë dhe mundësisë që
shoferi të kishte fjetur. Shoferi i au-
tobusit e kishte humbur kontrollin,
kishte dalë nga autostrada, pas çka
ishte përmbysur disa herë. Falë in-
tervenimit me kohë për vetëm gjy-
smë ore nga aksidenti të tetë au-
tomjeteve të ndihmës së shpejtë

nga Nishi dhe Leskovci, të zjarr-
fikësve dhe kalimtarëve të rastit,
të cilët i nxorën udhëtarët nga au-
tobusi, është parandaluar ndonjë
tragjedi më e madhe. Ndihmë e

madhe dhe e pakusht është ofruar
edhe nga kryetarët e Nishit dhe Le-
skovcit nga institucionet e mjekë-
sisë së këtyre qyteteve për shpëti-
min e të lënduarve.

Trajnim për
avokatët që
punojnë me
fëmijët viktima
Shkup, 17 dhjetor - Avokatët të
cilët punojnë me fëmijë në
kontakt me ligjin duhet të
paktën pesë ditë gjatë vitit të
vijojnë trajnime të specializua-
ra për drejtësi për fëmijët, në
të cilat do t’i pasurojnë njohu-
ritë e tyre në mbrojtjen e fë-
mijëve të cilët kanë kryer apo
dyshohen për vepër penale, fë-
mijët dëshmitarë dhe fëmijët
viktima. Këtë e parashikon Me-
morandumi për bashkëpunim
që dje në Qeveri e ka nënshk-
ruar ministrja e Drejtësisë Re-
nata Deskovska, përfaqësuesi i
UNICEF-it Benxhamin Perks,
kryetari i Odës së Avokatëve
Lubomir Mihajllovski dhe
kryetari i organizatës joqeveri-
tare Aleanca për parandalimin
e delikuencës dhe delikuencës
së të miturve gjykatësi Lazar
Nanev. Bashkëpunimi, siç
theksuan nënshkruesit e Me-
morandumit, do të kontri-
buojë të përforcohet lidhja
mes të gjitha institucioneve,
mbledhjen dhe shfrytëzimin e
të dhënave për fëmijët në kon-
takt me ligjin. Sipas statistika-
ve, siç theksoi ministrja De-
skovska, çdo vit në Maqedoni
rreth 1.000 fëmijë vijnë në
kontakt me sistemin gjyqësor,
gjegjësisht këto janë fëmijë që
kanë kryer ose janë të dyshuar
për krime, fëmijë dëshmitarë
dhe fëmijë viktima. Këto traj-
nime të specializuara për
avokatët, siç ka shtuar ajo, do
të japin kontribut shtesë në
forcimin e institucioneve për
mbrojtjen e të drejtave të fë-
mijës. Pas trajnimeve, Mini-
stria e Drejtësisë, së bashku me
Odën e Avokatëve do të përpi-
lojnë listë të avokatëve të spe-
cializuar dhe do ta dorëzojnë
në Qendrat për punë sociale,
policisë, prokurorisë publike
dhe gjyqësorit. (D.K)

Identifikohet viktima e tretë e aksidentit në Leskovc
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT NË FURNIZIMET PUBLIKE 

Sistem jofunksional 
Sistemi për pengimin e
korrupsionit në
furnizimet publike
akoma është
jofunksional, ka
mungesë të
bashkëpunimit të
ndërsjellë institucional,
si dhe numër shumë të
ulët të ankesave të
dorëzuara nga ana e
firmave. Sistemi i vjetër
dhe aq i kritikuar për
furnizime publike
akoma është në fuqi,
madje edhe një vit e
gjysmë pas ndërrimit të
pushtetit

Koha
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Tetovë, 17 dhjetor - Komuna e Tetovës
deri në fund të vitit pritet që të fur-
nizojë Ndërmarrjen Publike Komu-
nale Tetova-Tetova me një kamion
special modern për grumbullim të
mbeturinave në qytet dhe 150 kon-
tejnerë të rinj. Ky donacion është
nga ana e Komisionit Europian,
konkretisht nga IPA fondet.

“Republika e Maqedonisë fitoi
mjetet grand nga Komisioni Euro-
pian në kornizë të IPA Fondit për
investime rurale për rikonstruktim

dhe zhvillim, konkretisht në kuadër
të Projektit për përmirësimin e
shërbimeve komunale dhe ka për
qëllim që një pjesë e mjeteve të fi-
tuara nga kjo kredi, t’i shfrytëzojë
për pagesën sipas kontratës së fur-
nizimit të automjetit special për
mbledhjen e mbeturinave, për ne-
vojat e NPK dhe furnizimit të kon-
tejnerëve për mbeturina”, qëndron
në thirrjen publike të Komunës së
Tetovës për furnizim me 150 kon-
tejnerë dhe kamion special për
grumbullimin e mbeturinave. 

Nga ana tjetër, numri një i kësaj
ndërmarrje, Xhelal Ceka, nënvizon
edhe problemet që ka kjo ndër-
marrje sidomos me makinerinë e
vjetruar. “Problemet e ndërmarrjes
janë makineritë, që janë tepër të
amortizuara me defekte të mëdha.
Zgjidhja e kësaj është vetëm inve-
stimi në makineri, sidomos të

blihen kamionët që bartin mbetu-
rinat nëpër qytet dhe cisternat për
larje të rrugëve. Ne kemi dy ka-
mionë, mirëpo janë tepër të vjetër
dhe çdo ditë kemi defekte. Maki-
neria momentale është e vjetër më
shumë se 30 vite dhe mirëmbajtja
e tyre kushton shumë. Kohëve të
fundit kemi marrë edhe automjete
të reja dhe jemi në pritje të marrin
edhe një automjet tjetër që të për-
mirësojmë shërbimet në qytet”,
deklaroi Ceka. Sa i përket kontej-
nerëve, ndërmarrja vite me radhë
përballet me dukurinë e djegies së
tyre dhe zëvendësimin e të njëjta-
ve. Statistikat tregojnë se në Tetovë,
në vit digjen dhe dëmtohen rreth
100 kontejnerë, të cilët jo vetëm që
e dëmtojnë financiarisht ndër-
marrjen, por edhe i japin një imazh
të keq vetë qytetit. Nga ndërmarrja
Publike Komunale Tetova Tetovë,

nënvizojnë se djegia e kontejnerë-
ve u kushton shumë pasi në disa
pjesë të qytetit të Tetovës, janë ven-
dosur kontejnerë plastike.

“Ndezja e kontejnerëve është
një nga dukuritë e cila më shumë i
kushton ndërmarrjes sonë. Dëmet
janë të mëdha, pasi brenda vitit
rreth 80 kontejnerë përfshihen nga
zjarri. Një kontejner i plastikës ku-
shton 18 mijë denarë, ndërsa 80
kontejnerë të djegur është një
shumë e madhe, e cila mbulohet
me buxhet vetanak. Për këtë asku-
sh nuk është vënë përpara
përgjegjësisë, kurse dëmin e pë-
sojmë ne si ndërmarrje”, deklaroi
Ceka. Kjo dukuri ndodh vetëm
gjatë orëve të natës kur të njëjtave
u vihet zjarri nga persona të pai-
dentifikuar deri më tash. Por edhe
nga njësia e zjarrfikësve në Tetovë
theksojnë se kanë denoncime të
shpeshta për ndezje të kontejnerë-
ve. “Gjithsej kemi dhjetëra interve-
nime për ndezje të kontejnerëve
gjatë gjithë vitit. Si pasojë e këtyre
zjarreve, kemi dëm të konsiderue-
shëm material. Po ashtu kjo i ndih-
mon në masë të madhe edhe
ndotjes në Tetovë, sepse nëpër kon-
tejnerë digjet material i ndryshëm”,
tha Uka Aliti, kryeshef i Njësisë së
zjarrfikësve të Tetovës. Policia e Te-
tovës ka theksuar se ka raste të kë-
tilla të denoncimit, por deri më tash
nuk ka identifikuar kryerësit e këty-
re veprave. Kjo dukuri e shëmtuar
dhe e papërgjegjshme vijon të jetë
e pranishme edhe në këtë periudhë
të ftohtë të dimrit.

Shkup, 17 dhjetor - Gjendja e rëndë
ekonomike me të cilën po përbal-
len qytetarët ka ulur dukshëm
edhe punën në tregun e Bitpazarit.
Shitësit e anketuar ankohen se
gjendja ekonomike e popullatës
po reflektohet shumë edhe në
punën tyre, pasi siç shprehen ata,
edhe pse çmimet janë më të ulta
në krahasim me vitin e kaluar, për-
sëri shitjet kanë shënuar rënie të
madhe. Ka të atillë që pyesin, por
që nuk blejnë, ose blerjet janë nën
një koligram dhe jo si dikur, kur
mbusheshin qeset plotë e përplot,
sidomos me fruta.

“Çmimet nuk janë shumë të
larta, janë të volitshëm. Por njerë-
zit nuk kanë të holla, papunësia
është shumë e madhe. Blerës si

çdo vjet edhe sivjet ka, por proble-
mi është se shitjet janë në sasi më
të vogla, pazari është shpërndarë
dhe janë hapur shumë super-
markete. Për këtë shkak, në pazar
malli shumë pak shitet. Zakonisht
konsumatorët blejnë produktet

me oferta, psh 3 kg për 100 denarë,
ose edhe me punë gramësh”, tha
një shitës.

Ata po ashtu kanë thënë se ar-
sye tjetër për shitjen e dobët është
edhe eksporti i dobët, konkretisht
i mollëve sivjet që nuk janë treg-

tuar jashtë vendit sikurse viteve
tjera. “Këtë vit mollët janë me çmi-
me të lira dhe me kualitet më të
mirë, për shkak se sivjet ka trefish
më shumë molla. Mollët i marrim
nga tregtarët e shumicës nga Ohri,
Prespa dhe Manastiri. Eksporti i
dobët është arsye  e çmimeve  të
lira, sepse produktet mbeten
vetëm në Maqedoni dhe nuk ek-
sportohen në vendet tjera”, dekla-
roi një shitës.

Megjithëse krahasuar me vitet
e kaluara, çmimet sivjet janë
shumë më të ulëta, gjendja e
rëndë ekonomike e qytetarëve ka
ndikuar në uljen e shit-blerjeve
nëpër tregje, konkretisht në Bitpa-
zar, si tregu më i madh i vendit. 

(S.Q)

ODA EKONOMIKE ME
KËRKESË 

Të shtyhet
zbatimi i Ligjit
për tregjet 
e gjelbra
Shkup, 17 dhjetor - Oda Ekono-
mike e Maqedonisë kërkon të
shtyhet zbatimi i Ligjit për tregti
të tregjeve të gjelbra, që duhet të
fillojë nga 1 janari i vitit të ardh-
shëm, për shkak të mundësisë që
të zbatohen disa ane të tij nga fil-
limi i vitit të ardhshëm për shkak
të miratimit jo me kohë të akteve
nënligjore dhe mospasje të ku-
shteve të definuara si do të duket
licenca për kryejen e veprimtari-
së. Siç informoi Daniela Mihaj-
lovska Vasilevska nga Oda Eko-
nomike, kërkesa për shtyrjen  e
Ligjit nga Oda javën e kaluar zyr-
tarisht është dorëzuar deri te mi-
nistri i Ekonomisë, Kreshnik Bek-
teshi, por se ende nuk kanë
marrë përgjigje. Shpresojnë se
në dy javët e ardhshme do të
kenë takim pune me ministrin,
në të kundërtën thonë, se zbati-
mi i ligjit mund të kontribuojë
ndaj “një lloji të punës së paligj-
shme të organizatorëve të tregje-
ve”. Ajo theksoi se kërkojnë të
zgjerohet mundësia që mund të
tregtohet në tregjet e gjelbra
dhe të hiqet nga Ligji pjesa e cila
tregon se nuk mund të marrin
me qira tezgë tregtarë individë,
si dhe persona të cilët realizojnë
të ardhura në bazë të marrëdhë-
nies së punës, pensionit dhe për-
mes marrëveshjes në vepër. Në
këtë mënyrë, potencon, konside-
rojnë se do të ulet për 30 për
qind numri i personave të cilët
marrin me qita tezga dhe qarkul-
limi i tregjeve të gjelbra. Si
kërkesë e dytë e theksojnë kërke-
sën e legjitimimit për personave
qiramarrës të tezgave të mos
lidhet me numrin e tezgave, se-
pse shoqatat e odave nuk kanë të
drejtë të caktojnë cili numër i
tezgës do t’ia japë organizatori i
tregut qiramarrësit. Kërkesa e
tretë është që të tri odat qira-
marrësve  të tezgave të mund të
japin licenca për tezga, e jo
vetëm si një siç është paraparë
me Ligj dhe në këtë mënyrë të
mundësohet pluralizëm. Kërkesa
e katërt e odës është që t’i
mundësohet tregtarit që është
bartës i licencës të mund ta tran-
sferojë legjitimacionin anëtarit
të familjes më të ngushtë nëse
nga arsye objektive pengohet ta
kryejë veprimtarinë, ndërsa
kërkesa e pestë të parashikohet
mundësia me një legjitimacion
të dhënë të mund të merren me
qira më shumë tezga në tregun e
njëjtë në të njëjtën komunë. Va-
silevska theksoi se pas serisë së
intervenimeve të përbashkëta të
institucioneve kompetente nga-
dalë evitohet trendi i tregtarëve
të paligjshëm edhe pse, siç tha,
në Veles ende paraqesin pro-
blem serioz dhe konkurrencë të
madhe jolojale  të qiramarrësve
në tregje. Në Maqedoni ka 20
deri në 25 mijë qiramarrës së tez-
gave në tregjet.

ANKOHEN TREGTARËT

Ulje në tregtinë e Bitpazarit

MAKINERIA E VJETRUAR TË ZËVENDËSOHET ME TË RE

Në pritje të kamionit special
dhe 150 kontejnerëve
“Ndezja e kontejnerëve
është një nga dukuritë e
cila më shumë i kushton
ndërmarrjes sonë. Dëmet
janë të mëdha, pasi
brenda vitit rreth 80
kontejnerë përfshihen
nga zjarri. Një kontejner i
plastikës kushton 18 mijë
denarë, ndërsa 80
kontejnerë të djegur
është një shumë e
madhe, e cila mbulohet
me buxhet vetanak. Për
këtë askush nuk është
vënë përpara
përgjegjësisë, kurse
dëmin e pësojmë ne si
ndërmarrje”, deklaroi
Ceka

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

Koha



8 MARKETING
Koha, e martë, 18 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 – 336/2018 
     për punësimin e  5  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Ministrinë e Shëndetësisë - Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor “për vendet e punës në vijim:  

 
INS0101V04001 Inspektor më i ri sanitar dhe shëndetësor për njësi rajonale të 
mbikëqyrjes inspektoriale - Qendër, Sektori për mbikëqyrje inspektoriale 

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 300 kredi sipas 
ECTS ose të kryer shkallën VII/1, fakulteti i mjekësisë ose fakulteti i stomatologjisë  
-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
 
              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
Orari i punës :  
Ditët e punës e hënë-e premte 
Orët javore të punës 40 
Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 
    Rroga neto: 20.979,00 denarë 
 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Maqedonas(e) 1. 

 
INS0101V04001 Inspektor më i ri sanitar dhe shëndetësor për njësi rajonale të 
mbikëqyrjes inspektoriale - Gazi Babë, Sektori për mbikëqyrje inspektoriale 

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 300 kredi sipas 
ECTS ose të kryer shkallën VII/1, fakulteti i mjekësisë ose fakulteti i stomatologjisë  
-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
 
              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
Orari i punës :  
Ditët e punës e hënë-e premte 
Orët javore të punës 40 
Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 
    Rroga neto: 20.979,00 denarë 
 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Maqedonas(e) 1. 

 
INS0101V04001 Inspektor më i ri sanitar dhe shëndetësor për njësi rajonale të 
mbikëqyrjes inspektoriale - Strumicë, Sektori për mbikëqyrje inspektoriale 

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 300 kredi sipas 
ECTS ose të kryer shkallën VII/1, fakulteti i mjekësisë ose fakulteti i stomatologjisë  
-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
 
              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 

Orari i punës :  
Ditët e punës e hënë-e premte 
Orët javore të punës 40 
Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 
    Rroga neto: 20.979,00 denarë 
 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Maqedonas(e) 1. 

 
INS0101V04001 Inspektor më i ri sanitar dhe shëndetësor për njësi rajonale të 
mbikëqyrjes inspektoriale - Prilep, Sektori për mbikëqyrje inspektoriale 

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 300 kredi sipas 
ECTS ose të kryer shkallën VII/1, fakulteti i mjekësisë ose fakulteti i stomatologjisë  
-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
 
              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 
Orari i punës :  
Ditët e punës e hënë-e premte 
Orët javore të punës 40 
Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 
    Rroga neto: 20.979,00 denarë 
 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Maqedonas(e) 1. 

 
INS0101V04001 Inspektor më i ri sanitar dhe shëndetësor për njësi rajonale të 
mbikëqyrjes inspektoriale - Tetovë, Sektori për mbikëqyrje inspektoriale 

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 300 kredi sipas 
ECTS ose të kryer shkallën VII/1, fakulteti i mjekësisë ose fakulteti i stomatologjisë  
-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
 
              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 
Orari i punës :  
Ditët e punës e hënë-e premte 
Orët javore të punës 40 
Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 
    Rroga neto: 20.979,00 denarë 
 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Turk(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.  
 



9MARKETING
Koha, e martë, 18 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 – 326/2018 
     për punësimin e  3  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve - Inspektorati Shtetëror i Ndërtimtarisë dhe Urbanizmit “për 

vendet e punës në vijim:  
 

1. INS0101V01001 Këshilltar - Inspektor i 
ndërtimtarisë, Njësia për mbikëqyrje inspektoriale 
nga fusha e ndërtimtarisë,  Sektori për mbikëqyrje 
inspektoriale nga fusha e ndërtimtarisë dhe 
urbanizmit 

2 realizues(ë) 

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

profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 
Kushtet e posaçme: 

-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve 
dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës VII/1, nga fusha e 
ndërtimtarisë dhe ekonomizim  të ujërave ose Arkitekturë, urbanizëm dhe 
planifikim  
-   5 (pesë) vjet përvojë pune në fushën e arkitekturës dhe ndërtimtarisë  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 

 
              Kompetenca të posaçme: 

 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian 
(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

 
Kushtet shtesë:   

-   të ketë licencë për inspektor në fushën e kompetencës të shërbimit të 
inspektimit 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe 
përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 16:30 
    Rroga neto: 25.100,00 denarë 
 

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

 
2. INS0101V02001 Bashkëpunëtor i lartë për 

ndërmarrjen e aktiviteteve në fushën e 
ndërtimtarisë - Inspektor i pavarur, Njësia për 
mbikëqyrje inspektoriale nga fusha e 
ndërtimtarisë, Sektori për mbikëqyrje inspektoriale 
nga fusha e ndërtimtarisë dhe urbanizmit 

1 realizues(ë) 

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

- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 
Kushtet e posaçme: 

-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve 
dhe së paku 240 kredi sipas ECTS ose të kryer shkallën VII/1,  nga fusha e 
ndërtimtarisë dhe ekonomizim të ujërave ose Arkitekturë, urbanizëm dhe 
planifikim  
-   së paku 2 (dy) vjet përvojë pune në sferën e shërbimit inspektorial, ku së 
paku 1 vit në nivelin V3  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 

 
              Kompetenca të posaçme: 

 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian 
(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

 
Kushtet shtesë:   

-   të ketë licencë nga sfera e kompetencës të shërbimit inspektorial 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe 
përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 16:30 
    Rroga neto: 23.250,00 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.  

Në  bazë të nenit 156, 157, 158, 159, 160 nga Ligji për mbrojtje shëndetësore (Gazeta zyrtare e RM. Nr. 43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16), Pëlqimit për punësim të Ministrisë së Financave nr. 18-
17623/2 nga 12.12.2018 dhe Vendimi për shpalljen publike nr. 04-4433/1 nga 17.12.2018, u.d. Drejtori i IPSH “Shtëpisë së Shëndetit – Shkup” – Shkup publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
për punësim të punëtorëve shëndetësor dhe bashkëpunëtor 

me arsim të lartë dhe të mesëm 
(për kohë të pacaktuar) 

 
1.  IPSH “Shtëpia e Shëndetit – Shkup” – Shkup ka nevojë për punësim të 

37 personave - punëtor dhe bashkëpunëtor shëndetësor, për kohë të pacaktuar 
edhe atë: 

-  doktor të medicinës ................................................................ pesë (5) realizues 
- doktor të stomatologjisë ....................................................... katër (4) realizues 
- farmacist i diplomuar ........................................................... dy (2) realizues 
- psikolog i diplomuar ............................................................... tre (3) realizues 
- biolog i diplomuar .................................................................. dy (2) realizues 
- kimist i diplomuar ................................................................... një (1) realizues 
- RTG teknolog ..................................................................... tre (3) realizues 
- motër medicinale ............................................................  dhjetë (10) realizues 
- teknik farmaceutik ................................................................... tre (3) realizues 
- teknik fizioterapist ............................................................ katër (4) realizues 
 
2. Kandidatet duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara në Ligjin 

për mbrojtje shëndetësore: 
-të jetë shtetas i RM, 
-të jetë i moshës së rritur 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
-të mos i është kryer  ndalese e plotfuqishme për kryerjen e profesionit, 

veprimtarisë ose obligimit 
 
2.1 Krahas kushteve të përgjithshme të vërtetuara me ligj nga pika 2 kandidatet 

duhet ti plotësojnë kushtet e veçanta që vijojnë: 
Kandidatët për doktor të medicinës: 
-të kryer arsim të lartë (VII/1) ose 240 kredi në bazë të SETK - Fakultet i 

mjekësisë, 
-provim të dhënë profesional, 
-licencë për punë, 
-me dhe pa përvojë pune 
Kandidatët për doktor të stomatologjisë: 
-të kryer arsim të lartë (VII/1) ose 240 kredi në bazë të SETK - Fakultet i 

stomatologjisë, 
-provim të dhënë profesional, 
-licencë për punë, 
-me dhe pa përvojë pune 
Kandidatët për farmacist të diplomuar: 
-të kryer arsim të lartë (VII/1) ose 240 kredi në bazë të SETK - Fakultet i 

farmacisë, 
-provim të dhënë profesional, 
-licencë për punë, 
-me dhe pa përvojë pune 
 
Rroga neto fillestare për doktor të medicinës, doktor të stomatologjisë dhe 

farmacist i diplomuar është 27.228,00 denarë. 
 
Kandidatët për psikolog të diplomuar: 
- te kryer arsim të lartë (VII/1) shkallë ose 240 kredi sipas SETK - Fakulteti 

filozofik - drejtimi psikologji 
- me dhe pa përvojë pune 
Kandidati për biolog të diplomuar: 
- te kryer arsim të lartë (VII/1) shkallë ose 240 kredi sipas SETK - Fakulteti i 

shkencave natyrore dhe matematikës - grupi biologji 
- me dhe pa përvojë pune 
Rroga neto fillestare për psikolog të diplomuar dhe biolog të diplomuar 

është 23.867,00 denarë. 
 

Kandidatët për kimist të diplomuar: 
- te kryer arsim të lartë (VII/1) shkallë ose 240 kredi sipas SETK - Fakulteti i 

shkencave natyrore dhe matematikës - grupi kimi 
- me dhe pa përvojë pune 
 
Rroga neto fillestare për kimist të diplomuar është 24.094,00 denarë 
Kandidatët për RTK teknolog: 
- studime profesionale trevjeçare të mbaruara ose 180 kredi sipas SETK - 

drejtimi teknolog profesional radiologjik 
- certifikatë për provim profesional të dhënë 
- me dhe pa përvojë pune 
 
Rroga neto fillestare për RTG teknolog është 23.596,00 denarë 
Kandidatët për motër medicinale: 
- shkollë të mesme të mjekësisë të mbaruar PMP - shkalla IV - motër medicinale 
- provim profesional të dhënë 
- me dhe pa përvojë pune 
 
Kandidatët për teknik farmaceutik: 
- shkollë të mesme të mjekësisë të mbaruar PMP - shkalla IV - drejtimi mjekësor 

- teknik farmaceutik 
- provim profesional të dhënë 
- me dhe pa përvojë pune 
 
Kandidatët për teknik fizioterapik: 
- shkollë të mesme të mjekësisë të mbaruar PMP - shkalla IV - drejtimi mjekësor 

- teknik fizioterapik 
- provim profesional të dhënë 
- me dhe pa përvojë pune 
 
Rroga neto fillestare për motër medicinale, teknik farmaceutik dhe teknik 

fizioterapik është 17.225,00 denarë 
 
- Orar i plotë i punës - punë me ndërrime. 
- Orari javor i punës është 40 orë. 
 
3. Në bashkëngjitje me fletëparaqitjen, për plotësim të kushteve të 

përgjithshme kandidatët janë të detyruar të parashtrojnë dokumentet në 
vijim: 

- fletëparaqitje me të dhëna për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë (origjinal dhe kopje të 

vërtetuar në noter) 
- certifikatë të lindjes 
- vërtetim mjekësor jo më të vjetër se 6 muaj (origjinal dhe kopje të vërtetuar në 

noter) 
- certifikatë që nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
 
4. Për plotësimin e kushteve të veçanta kandidatët për doktor të medicinës, 

doktor të stomatologjisë dhe farmacist i diplomuar, janë të detyruar të 
parashtrojnë dokumentet në vijim: 

- diplomë me sukses mesatar dhe certifikatë për fakultet të mbaruar (origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter) 

- certifikatë për provim profesional të dhënë ((origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
- licencë për punë (valide) ose vërtetim që lëshimi i licencës është në procedurë 

(origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 

- dëshmi për njohje të gjuhës së huaj (anglisht, gjermanisht ose frëngjisht) 
- dëshmi për përvojën e punës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
 
4.1 Kandidatët të cilët kanë mbaruar arsim përkatës në vendet e huaja 

duhet të posedojnë: 
- diplomë të nostrifikuar me arsim përkatës 
- dokument me ekuivalencë të notave, të lëshuar nga Ministria e arsimit dhe 

shkencës. 
 
5. Për plotësimin e kushteve të veçanta kandidatët për psikolog të 

diplomuar, janë të detyruar të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- diplomë me sukses mesatar dhe certifikatë për fakultet të mbaruar (origjinal ose 

kopje të vërtetuar në noter) 
- dëshmi për përvojën e punës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
 
6. Kandidatët për biolog të diplomuar dhe kimist të diplomuar, janë të 

detyruar të parashtrojnë dokumente në vijim: 
- diplomë me sukses mesatar dhe certifikatë për fakultet të mbaruar (origjinal ose 

kopje të vërtetuar në noter) 
- dëshmi për përvojën e punës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
 
7. Për plotësimin e kushteve të veçanta kandidatët për RTG teknolog, janë 

të detyruar të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- diplomë ose certifikatë për studime trevjeçare të mbaruara me sukses mesatar 

(origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
- certifikatë për provim të dhënë profesional (origjinal ose kopje të vërtetuar në 

noter) 
- dëshmi për përvojën e punës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
 
8. Për plotësimin e kushteve të veçanta kandidatët për motër medicinale, 

teknik farmaceutik dhe teknik fizioterapik, janë të detyruar të parashtrojnë 
dokumentet në vijim: 

- diplomë me sukses mesatar ose certifikatë/dëftesa për arsim të mbaruar për të 
gjitha vitet (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 

- certifikatë për provim të dhënë profesional (origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter) 

- dëshmi për përvojën e punës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
 
9. Afati për paraqitje të shpalljes publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e 

shpalljes. 
 
10. Dokumentacioni jo në kohë, i pakompletuar dhe jo i rregulluar nuk do të jetë 

lëndë për shqyrtim nga ana e komisionit për selektim të kandidatëve. 
 
11. Pas selektimit të kryer të kandidatëve të paraqitur të cilët i përmbushin 

kushtet në pajtim me shpalljen publike, do të realizohet provim kualifikues në bazë 
të nenit 160 nga Ligji për mbrojtje shëndetësore. 

 
12. Paraqitja e dokumentacionit të tërësishëm të nevojshëm dhe telefoni për 

kontakt, të dorëzohen te IPSH “Shtëpia e Shëndetit Shkup” – Shkup, me seli në bul. 
Krste Misirkov nr. 28, Shkup me postë ose në Arkivin e IPSH “Shtëpia e Shëndetit 
Shkup” – Shkup (Poliklinika "Bit Pazar"), me shenjë "për Shpallje publike për 
punësim". 

IPSH "Shtëpia e shëndetit -Shkup" - Shkup 
U.D Drejtor 

d-r spec. Zlate Mehmedoviq  
dipl.ekk. Besim Koka 

Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159, 160 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, dhe 37/16), pëlqimit për punësim nga 
Ministria e financave nr. 18-17624/2 të datës 12.12.2018  , si dhe Vendimit për publikim të Shpalljes publike 
nr. 03-848/1 të datës 17.12.2018, nga UD Drejtori i IPSH Shtëpia e shëndetit – Ohër, IPSH Shtëpia e shëndetit 
– Ohër publikon 

SHPALLJE PUBLIKE 

Për punësim të punëtorëve shëndetësor për kohë të pacaktuar  
 

1. IPSH Shtëpia e shëndetit – Ohër ka nevojë për punësim të 3 (tre) doktorëve të stomatologjisë për kohë të 
pacaktuar. 
 
2. Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme të parapara me nenin 158 të Ligjit për mbrojtje 
shëndetësore, edhe atë: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
- të mos je të shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
 
3. Krahas kushteve të përgjithshme të vërtetuara me ligj të pikës 2, kandidatët për Doktor të stomatologjisë 
duhet ti plotësojnë edhe kushtet e veçanta në vijim: 
-arsim sipëror të mbaruar (VII/1) ose 240 kredi sipas SETK – Fakulteti i stomatologjisë  
- provim të dhënë profesional 
- licencë për punë  
- njohje të një gjuhë të huaj  
- me ose pa përvojë pune. 
Orari javor i punës është 40 orë.  Neto pagesa themelore për Doktor të stomatologjisë është 27.000,00 denarë, 
pa të shtesa të pagesës.  
 
4. Në bashkëngjitje me fletëparaqitjen kandidatët për Doktor të stomatologjisë janë të detyruar të dorëzojnë 
dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhëna për kontakt, 
- biografi të shkurtë (CV), 
- Diplomë për Fakultetin e stomatologjisë të mbaruar me mesatare të suksesit në origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter, 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- vërtetim mjekësor, jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës, 
- certifikatë për fakultet të mbaruar, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- certifikatë për provim profesional të dhënë,  origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- licencë për punë në veprimtarinë doktor i stomatologjisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- dëshmi për njohje të gjuhës së huaj (anglisht, gjermanisht ose frëngjisht). 
 
5. Afati për paraqitje në shpallje është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 
 
6. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i parregulluar nuk do të jetë lëndë shqyrtimi nga ana e 
komisionit për përzgjedhje të kandidatëve. 
 
7. Pas përzgjedhjes së realizuar të kandidatëve të paraqitur që i përmbushin kushtet në pajtim me shpalljen 
publike, do të realizohet përzgjedhja në pajtim me nenin 160 paragrafi 2 dhe paragrafi 3 i Ligjit për mbrojtje 
shëndetësore. 
 
8. Fletëparaqitja me tërë dokumentacionin e nevojshëm dhe telefoni për kontakt, parashtrohen në IPSH 
Shtëpia e shëndetit – Ohër rr. Dimitar Vllahov 69 Ohër përmes postës në arkivin e IPSH Shtëpia e shëndetit 
Ohër, me shenjë për Shpallje publike për punësim. 
 

IPSH Shtëpia e shëndetit – Ohër   
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K
ushtetutën e një shteti i
cili fiton të drejtën e më-
vetësimit, e mendoj diçka
si skelet i cili mban një

trup! Trup mishi me jetë, ku har-
monia dhe zhvillimi është qëllimi!
Bile që i gëzohet jetës së shtetit,
shoqërisë ekonomikisht të zhvil-
luar! Njëkohësisht e kuptoj këtë
skelet si fillimisht të vogël, të pafu-
qishëm ende për të rezistuar idenë
për veten të rritur, të shëndoshë!
Pastaj dëshirohem t’a zbuloj bren-
dinë që e rrit këtë skelet, brendi
kjo shpesh e dobët e kapluar nga
ethe e nga frikëra që vijnë me doza
frike të thikta - shumë tipike për
shtetin ku jetoj: frika nga vdekja
ose frika nga humbja e shtetit!
Janë ethet që ende i shërojmë nga
vakumi i vlerave demokratike që e
la si pasojë postkomunizmi! 

Ndoshta është frikë e arsyesh-
me, sepse unë psh linda në shtet
tjetër për të jetuar në një tjetër,
ngase ai ku linda, s’është më! Dhe
kjo lloj traume (gëzim për shtet të
mëvetësum e njëkohësisht frikë
për sendërtim shteti të ri) përsëri-
tet në cikle, cikle, cikle të përhersh-
me sepse përfaqësuesit, të
zgjedhurit për të udhëhequr me
shtetin/shoqërinë vazhdimisht
tërheqin zvarrë vendimin  për t’a
trajtuar atë si tansi organike të ba-
rabartë për të gjithë qytetarët e qy-
tetaret në të. Kjo tërheqje zvarrë
që shkakton shtyrjen e vendosjes
së vlerave në një kohë tjetër të pa-
caktuar, njihet si “procrastination”
në gjuhën angleze . Ky fenomen i
zvarritjes ka denatyruar kuptimin
e barazisë së popujve në një sho-
qëri multikulturalizmi e si pasojë
ka ç’balancuar edhe funksiona-
lizmën e institucioneve shtetëro-
re, me ç’rast e ka bërë demokracinë
multikulturore të hendikepuar. 

Diskriminimi si rezultat i de-
natyrimit të barazisë së popujve
shihet të korrigjohet në vijim dhe
shpesh ( ose përherë) i është lënë
në dorë ndihmave e këshillave nga
jashtë! Sepse kemi krijuar dhe do
thosha, e jetojmë bindjen se
emancipimi i demokracisë liberale
vjen për t’u rehatuar e përbren-
duar tek ne nga jashtë, nga shtete
që kanë emancipuar kuptimin për
të edhe përmes ekonomisë, por si
nxitësen joekskluzive të emancipi-
mit të shtetit/shoqërisë. Vjen një
moshë shteti/shoqërie kur lyp disi
t’iu ikë atyre frikërave tip vdekjeje
copë-copë. Frika nga vdekja e nga-
dalshme nevojitet ndërruar me

guximin për shëndoshje të ngadal-
shme. Ky skelet që mban trupmi-
shin me jetë , pra Kushtetuta, pri-
tet të zhvillohet nga kështu brendi
e dikur të bëhet tansi e standardi-
zume dhe të jetojë veten me të
tjerët përreth! Biles do kisha sh-
tuar, që qytetari/qytetarja dëshi-
ron të jetojë në harmoni , sepse kë-
shtu e kanë mësuar të parët, pra
harmonia të vijë nga Zoti dhe Vetja
(betejat historike) , në mungesë të
harmonisë nga Shtëpia të cilën nuk
e kish patur me herët.

Ja kështu dozë arti dhe orga-
nike i kisha dhënë idesë mbi Ku-
shtetutën! Sepse sa e mbaj mend
veten gjallë, është folur për Kush-
tetutën! Për më shumë në shtëpinë
ku linda dhe u rrita flitej shpesh
për artin e së drejtës dhe artin e
gjuhës së bukur! Kështu e projek-
tuan gjallninë (jetën) e vet prindë-
rit e mi! Të njëjtin projektim e
zbarkuan tek ne, pasardhësit e
tyre! 

Në artin e Babës, ky skelet që
mban e ushqen mishin e trupit të
shoqnisë, pra Kushtetuta , duhej
të ishte e Gjallë! Asaj shkolle të së
drejtës i takonte Ai. Sepse në artin
e Nanës, edhe gjuha është e tillë, e
gjallë, që mëton të Çlirojë Jetën e

Mendjes së Bukur të një shoqërie!
Pra, ata bashkë në mua ndërtuan
idenë e Leximit të Gjallë të Kushte-
tutës përmes Gjuhës së Bukur të
Mendjes Njerëzore. 

Dakord, deri këtu bukur
shumë! 

Por , Leximi i Gjallë I Kushte-
tutës që e predikonte im atë kishte
të bënte me konceptin e Wodrow
Wilsonit mbi këtë lloj leximi; ai
shpjegonte se përkufizimet dhe
përshkrimet e Ligjit Kushtetutës të
shtetit , pritet të jenë konceptuara
në frymën Newton-iane dhe sipas
parimit Newton-ian, andaj dhe
duhen të jenë mjaft të gjëra dhe
elastike për të lejuar kuptimin e
shfaqjes së jetës dhe rrethanave .
Por ama , kjo nuk do të thotë se di-
namika e jetës së shoqërisë do
ndikonte keq në stabilitetin e para-
bolës së Frymës së Kushtetutës,
përkundrazi , leximi i saj duhej të
ishte parabolik vetë. 

Shumë nga profesionistët e
Ligjit dhe Kushtetutës mund të
mos dakordohen me mësimet e
babës tim , gjykatës! Unë e kam të
vështirë t’i shkoj më tej këtij mësi-
mi, pasi kam mungesë profesiona-
le në lëminë e shkencave juridike
dhe artit të së drejtës, por ama kjo

nuk më merr të drejtën që të ndih-
moj në sendërtimin e asaj që e më-
ton një Kushtetutë e Mirë ( që dal-
lon thelbsisht nga Kushtetuta e
Mangët) e cila do ishte në shërbim
të nevojave të qytetarëve dhe qyte-
tareve në shoqërinë e shtetit ku je-
tojmë . Pohoj John Stuart Mill-in
se demokracia është pothuajse e
pamundur në shoqëri me gjuhë
dhe grupe etnike të ndryshme , por
ama njëkohësisht është e padu-
rueshme që në të , të zhvillohet një
jetë në gjendje emergjente vazhdi-
misht (citoj Arbën Xhaferin). 

Shoqëria ka nevojë të ulet në
kolltukun e rehatisë edhe përmes
këtij sfondi larushie etnish e
gjuhësh. Kjo ulje ka të bëjë me të
ashtuquajturën Një Shoqëri Për të
Gjithë - që e dëgjojmë të përdoret
së fundmi në diskursin politik. Dhe
kjo dëgjesë, që depërtoi me kaq
vonesë, është e mirë ! Por kjo Sho-
qëri për të gjithë kërkon kohë dhe
shumë maturi për t’u ndërtuar,
kërkon dhe shumë para! 

A duhemi të presim të piqen
kushtet, e të na kalben sërish dë-
shirat? (Faik Konica). 

Mësuam se pritja , zvarritja
(Procrastination) është e dëmsh-
me në të gjitha format e saja, pran-

(Propozim
qytetareje,
drejtuar edhe
Kryetarit të
Parlamentit të
Republikës
Maqedonisë, Z.
Talat Xhaferi!)
Duke pritur të
piqen kushtet,
na u kalbën
dëshirat! - Faik
Konica

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Sërish Kushtetuta! Nga
Adelina MARKU
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daj , një themeltar pararendës është doe-
mosdo tanimë, sidomos kur debatit mbi
ndryshimet Kushtetutës nuk duhet t’i qa-
semi në mënyrën e trashëguar skema-
tike. Dhe në mendimin tim, është një
Ngjitës që i mungon kulturës së të shk-
ruarit të Kushtetutës së shtetit tonë. 

Ky ngjitës ka të bëjë me fjalën “NE”!
Nuk zhvillohet multikulturalizëm dhe
shoqëri për të gjithë pa e gjetur askund
në Kushtetutë këtë fjalë! 

Fjala “NE” do ishte ngjitësi në Kul-
turën e Leximit e Shkrimit të Kushtetutës
, ndërsa lubrifikanti i saj do ishte kultura
qytetare dhe barazia e popujve që jetojnë
në atë shoqëri. Çlirimi i shoqërisë për të
gjithë ndodh përmes një diskursi të ri të
Preambulës së Kushtetutës në mendimin
tim! Dhe çdo gjë aty do fillon përmes
fjalës “NE”, pasi secili nga NE kupton
qartë traditën historike e kulturore të
vetën, ndërsa specifikimi etnik ndaras e
kategorizmi historik në Preambulë përsë-
ri krijon interpretime manipulative të pa-
rehatshme që nuk garantojnë stabilitet
në shoqëri. 

Preambula nevojitet të jetë e thje-
shtë, me Gjuhë të Bukur Çliruese, e Gjal-
lë, e Lehtë për t’u kuptuar, për më shumë
me forcë burimore centripetiste! 

Origjinalistët e Preambulës do më
kundërshtonin me gjasë, sepse për ta
shënimi dhe specifikimi i dikursit historik
deri në themelim shteti e në zhvillim të
tijin mëpastaj  si psh propozimi për
Marrëveshjen e Ohrit e të Prespës në të )
qenka “mjeti” që arsyetoka e njëkohësisht
ngjitka  diskursin qytetar të njëfarë për-
bashkësie të komuniteteve në një popull

dhe këtu dhe kësisoj qasja është e ga-
buar! Ja thjeshtësisht si do e propozoja të
jetë kjo preambulë e re: 

“NE, qytetaret dhe qytetarët e Repu-
blikës së (emri ri i shtetit) , të udhëhequr
nga principet e shenjta të rilindjes , lirisë
, barazisë dhe solidaritetit , nga të drejtat
e njeriut dhe nga sundimi i ligjit dhe të
vendosur të njëjtat t’i bëjmë të vërteta
në shtetin (shoqërinë) tonë , të barabartë
në të drejtën dhe obligimet ndaj shtetit
(shoqërisë) e miratojmë këtë Kushtetutë
të Republikës ( emri i ri i Shtetit)”

Miq e mikesha , preambula nevojitet
të jetë një simbolikë e fortë e shprehjes
së lirisë , solidaritetit dhe barazisë qyte-
tare ndërsa të drejtat realizohen përmes
dispozitave ligjore që dalin nga mishi i
Kushtetutës e këtu madje vjen edhe
qartësimi dhe saktëzimi i amendamentit
V ; pra mjafton që paragrafi i dytë e që ka
të bëjë me përdorimin e gjuhës së dytë
në shtet , e që realisht është gjuha shqi-
pe , të pësojë ndryshimin duke filluar kë-
sisoj: “Gjuha shqipe të cilën e flasin të
paktën 20 % e qytetarëve , është gjitha-
shtu gjuhë zyrtare ….( deri në fund) “

Dhe për fund , miratimi i një pream-
bule të kësaj narrative dhe fryme , ka të
bëjë me synimin për emancipim të sho-
qërisë dhe mbi çdo gjë kërkon GUXIM
ARISTOKRACIE INTELEKTUALE! 

Si mendoni, i kemi pjekur kushtet për
këtë lloj guximi? 

Pa nihiliz’m e pa ciniz’m , përgjigja
ime është - PO! 

(Autorja është kolumniste 
e rregullt e gazetës KOHA)

 
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 – 334/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Inspektorati Shtetëror i Transportit “për vendet e punës në vijim:  

 
1. INS0101V01001 Këshilltar - inspektor për rrugë në qytetin e Shkupit, Njësia për 

mbikëqyrje inspektoriale të rrugëve publike, Sektori për mbikëqyrje inspektoriale 
1 realizues(ë) 

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

 

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 300 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës 
VII/1, ndërtimtari dhe ekonomizim të ujërave ose komunikacion dhe transport  

-   së paku 5 (pesë) vjet përvojë pune në sferën e ndërtimtarisë ose komunikacionit  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

 
 

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

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

 
 

Kushtet shtesë:   
-   të ketë liçençë nga sfera e kompetencave të shërbimit inspektorial 
 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 
    Rroga neto: 25.002,00 denarë 
 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet 
profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 

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

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

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

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

mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.  
 

Në pajtim me nenin 65 paragrafi 1 nga Ligji i energjetikës dhe Vendimi për shitje të energjisë elektrike nr. 02-1997/2 të datës 
17.12.2018, sjellur nga Këshilli drejtues i NP Komunalec Kavadar, drejtuesi i MHEC Lukar DOOEL Kavadar publikon: 
 

THIRRJE PUBLIKE PËR 
LIDHJE TË MARRËVESHJES PËR BLERJE DHE SHITJE TË ENERGJISË ELEKTRIKE  

PËRMES GRUMBULLIMIT TË OFERTAVE 
 

LËNDA E SHITJES 
Lënda e shitjes është energjia elektrike e prodhuar nga MHEC Lukar 1,2,3 dhe 4, me prodhim vjetor prej 6800 deri 7000 

MWh me çmim fillestar prej 2.9 denarë/KWh me pikën për dorëzim - rrjeti i EVN Maqedoni  SHA Shkup. 
Periudha për shitje të energjisë elektrike do të jetë nga 01.01.2019 deri më 31.12.2019 
Shpenzimet për transferim të energjisë elektrike, për balancim dhe tjera shpenzime të fshehta janë në barrë të ofertuesit. 
Matja e energjisë elektrike do të bëhet në vendet matëse ekzistuese përmes të cilave do të bëhet dorëzimi në rrjetin e EVN 

Maqedoni SHA Shkup. 
 
TË DHËNA PËR PRODHUESIN 
MHEC Lukar DOOEL Kavadar, në bazë të licencës së fituar për kryerje të veprimtarisë energjetike - prodhim të energjisë 

elektrike nga 30.07.2012, energjinë elektrike  e merr nga: 
- MHEC Lukar 1 e cila gjendet në PK nr. 508 KK Gornikovo m.q Laden Doll 
- MHEC Lukar 2 e cila gjendet në PK nr. 28 KK Gornigovo m.q Breskot 
- MHEC Lukar 3 e cila gjendet në PK nr. 2097/1 KK Vatasha m.q Koshtanot dhe 
- MHEC Lukar 4 e cila gjendet në PK nr. 2063/4, PK nr. 2065/2 dhe PK nr. 2064/1 KK Vatasha m.q Kishtanot Babin doll - 

Vitaçevo 
 
KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË PROCEDURËN 
Subjektet juridik të interesuar parashtrojnë fletëparaqitje për pjesëmarrje në procedurë (në formë të shkruar, me 

dokumentet e duhura të cilat janë pjesë përbërëse të fletëparaqitjes) edhe atë: 
- vërtetim që nuk ka të hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent jo më të vjetër se 6 muaj; 
- vërtetim që nuk ka të hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent jo më të vjetër se 6 muaj; 
- vërtetim për tatime dhe të ardhura të paguara nga organi kompetent nga vendi ku operatori ekonomik është i regjistruar, 

jo më të vjetër se 6 muaj; 
- licencë valide për kryerjen e veprimtarisë energjetike furnizim/tregti me energjinë elektrike të lëshuar nga Komisioni 

rregullues për energjetikë të Republikës së Maqedonisë, kopje të vërtetuar nga ofertuesi; 
- Marrëveshje për pjesëmarrje në Treg të energjisë elektrike, kopje të vërtetuar nga ofertuesi; 
- Marrëveshje për përgjegjësi të bilancit, kopje të vërtetuar në noter; 
- Autorizim të rregullt për autorizuesin i cili e përfaqëson subjektin juridik (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter); 
- Garanci bankare prej së paku 800.000 denarë me çka përfaqëson gjysma e pagesës së mesme minimale mujore. 
 
Të gjitha dokumentet e lartpërmendura të parashtrohen deri tek Komisioni për realizim të procedurës për shitje të energjisë 

elektrike të MHEC Lukar DOOEL Kavadar, në adresën rr. Industriska pn, Kavadar në zarf të mbyllur me shenjën pjesëmarrje në 
thirrjen për grumbullim të ofertave. 

Fletëparaqitjet të cilat nuk janë të kompletuara me këto dëshmi nuk do të bëhen lëndë për shqyrtim dhe ofertuesve nuk do 
t'u mundësohet e drejta në pjesëmarrje në procedurë. 

 
AFATET 
Fletëparaqitjet për pjesëmarrje në procedurë munden të parashtrohen më së voni deri më 21.12.2018 në adresën MHEC 

Lukar DOOEL Kavadar, rr. Industriska pn ose përmes arkivit. 
Hapja e ofertave do të mbahet më 24.12.2018 me fillim prej orës 10:00 në hapësira e selisë së MHEC Lukar DOOEL Kavadar. 
 
PROCEDURA 
1. Në ditën e mbajtjes së hapjes së ofertave, pjesëmarrësit legjitimohen me dokumente identifikimi (letër njoftimi ose 

dokument udhëtimi) dhe autorizim të rregulluar për autorizuesit.  
2. Procedura mund të fillojë edhe nëse është paraqitur vetëm një pjesëmarrës i cili i ka përmbushur kushtet e theksuar në 

shpalljen dhe do të ofrojë çmim jo më të lartë se ai i theksuar më lartë. 
3. Pjesëmarrësi i cili do të ofrojë çmim më të lartë nga të tjerët, e merr statusin si ofertuesi më i volitshëm. 
4. Pas përfundimit të procedurës të realizuar me sukses, MHEC  Lukar DOOEL Kavadar do të lidh marrëveshje me ofertuesin 

më të volitshëm në të cilën detajisht do ti rregullojnë marrëdhëniet e tyre siç janë afati i pagesës së faturës (deri 30 ditë pas 
arritjes së faturës), kushtet për ndërprerje të marrëveshjes,  kompensim të dëmit nëse ndodh nga ndonjëra anë për arsye të 
mos përmbushjes së marrëveshjes dhe etj.). 

MHEC Lukar DOOEL 
Kavadar 
Drejtues 

Ordanço Klinçarov 

Publicitet
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rKulturë

Nga Giovanni PISTOIA

Gjithçka zë fill në Maqi, një vend real, ir-
real, surreal, metafizik, në vjeshtën e vonë të
një stine pa moshë, para se të binte errësira pa
hije e perëndimit. Një burrë, i brishtë si një
enë prej balte, përpiqet të mbledhë copëzat
e ekzistencës së tij të shpërndara nëpër
dhomën përballë detit. Çdo fragment sfilitet
në historinë e vet, që zhytet në kohët e lashta,
në një të kaluar prej kufijsh të qartë e të pa-
qartë, arkaikë, mitologjikë. Përpjekja e fuqish-
me dhe ambicioze, përtej të mirës dhe të ke-
qes, është të bashkojë përsëri copëzat për të
rikrijuar vazon, në mënyrë që ajo të mbetet
akoma e tillë, e zbukuruar nga eksperienca e
udhëtimit të saj të gjatë. “ Jeta është çka
bëjmë prej saj. Udhëtimet janë udhëtarët.
Ajo që shohim nuk është ajo që shohim, por
ajo që jemi”, shkruan Pessoa.

Jo, unë nuk do të them asgjë në lidhje me
romanin Gjin Bardhela të Anton Nikë Beri-
shës, një vepër e botuar në vitin 2002 në Pri-
shtinë dhe në Itali në vitin 2013 nga shtëpia
botuese Pellegrini që, falë përkthimit nga Al-
bana Alia, shumë të tjerë, tashmë kanë shk-
ruar dhe analizuar punën e Berishës me mje-
shtëri dhe përpikëri; unë nuk do të mund të
shtoja asgjë origjinale, madje do të rrezikoja
të shkaktoja ndonjë dëm në një shkrim të til-
lë të përpunuar, kuptohet qartë, me kujdes të
veçantë, me mundim dhe gërmim në brendë-
si të vetë autorit. Pse, në fakt, bëhet fjalë për
një punë komplekse, të rrjedhshme, të thellë,
plot me intensitet shpirtëror me një shumë-
si tepër të rëndësishme elementesh histo-
rike, përrallore, mitologjike, filozofike, antro-
pologjike, gjuhësore, psikologjike dhe
psikoanalitike. Nuk mund të them asgjë,
edhe për faktin se do të duhej të ndalesha
gjatë për të analizuar ngjarjet e rrëfyera për-
mes të cilave shpalosen histori të ndryshme,
tradita, fakte, episode; do të ishte njësoj sikur
të mos i jepej mundësia lexuesit që ta shijon-
te vetë këtë lexim, për të marrë pjesë në
ndodhitë e protagonistit, i cili ndërmerr
rrugëtime të gjata, që humbasin nëpër labi-
rintet e kohës dhe hapësirës. Ndër të tjera,
Gjin Bardhela i arbëresh. Etja e gurëzuar,
është një roman me një mijë aspekte, me im-
plikime të panumërta; një roman me
ndërthurje, ku një kujtim tërheq të tjerë, ku
imazhi i një vajze sjell ndërmend valle dhe
këngë, dhe ku vallet dhe tingujt u japin kup-
tim dhe vlerë atyre që gjenden në kujtesë, në
veçanti kujtimet e një populli në arrati për
shkak të ngjarjeve historike të parrëfyeshme.

“Këngët janë qenia e popullit; janë shpirti i sh-
pirtit të tij. Pa to njeriu ynë zhduket si krypa në
ujë!”; “Këndimi i të hequrave dhe i pësimeve
i kanë bërë të vetëdijshëm gjindjen tanë për
jetë; i kanë përgatitur për të mbijetuar”. E më
tej: “Edhe në ethe valljet nuk harrohen. Kush
i harron, harron frymëmarrjen. Pa to e pa
gjuhën s’ka më arbëreshë”.

Bota e evokuar nga Berisha është, në fakt,
bota arbëreshe dhe Toka e Paraardhësve, që
në roman përgjithësohen. Do të jetë lexuesi,
i marrë për dore nga pena e rrjedhshme e
shkrimtarit, që do të zhytet në këto faqe, që
kanë ritmin dhe patosin e një “libri të verdhë”
emocionues. Do të jetë lexuesi që do të udhë-
tojë, së bashku me protagonistin e mërzitur,
të shqetësuar, të mallkuar, shumë të ndje-
shëm dhe të shndërruar në skenarë të ndry-
shëm dhe të papritur, në kërkim të jetës, pa e
ditur që a është tashmë i vdekur. “Sepse atij
[njeriut] nuk ia shton forcat zotërimi i së vër-
tetës, por kërkimi i saj: vetëm këtu qëndron
përparimi i përhershëm i përsosjes së tij” shk-
ruan Lessing që, jo rastësisht, citohet nga au-
tori në hyrje të librit.

Roman me një ndërtim të guximshëm,
ku përzihen lidhje dhe elemente jetësore
nëpër botë të ndryshme: duke filluar që nga
kujtimet e fëmijërisë (e mrekullueshme fi-
gura e Gjyshes Mri, mbrojtëse e flaktë e tradi-
tave më të rëndësishme) deri tek ato më të
largëta në kohë, të lidhura me historinë e la-
shtë të popullit të vet dhe të trimave të tij,
me shpirtrat e paraardhësve, me shijen
stërgjyshore dhe misterioze të tokës mëmë.
Një vend ku gjithkush do të dëshironte të je-
tonte dhe të vdiste. Në një mit të përkujtuar,
gjarpri nuk dëshiron të shpëtojë veten nga
zjarri që po djeg pyllin: “Nuk munda se në
këtë vend kam lindur, këtu jam rritur e këtu
desha të vdes!”

Një arkitekturë si shkallare spirale, por
me shkallë të çrregullta, të pasigurta, të pa-
lidhura, të mbivendosura, ku ngjitja dhe
zbritja është e vështirë; një strukturë e konsi-
derueshme dhe e butë, ku ndërthuren tradi-
ta, zakone dhe rituale magjike të largëta,
shumë të largëta dhe që i përkasin hapësira-
ve të ndryshme; figura reale dhe fantastike:
zana, nimfa, orë (figura mitologjike femëro-
re) gardianë, rapsodë epikë dhe këngë të tyre

të dhimbshme dhe prekëse. E gjithë kjo, por
edhe më shumë, haset në rrugëtimin retro-
spektiv dhe të dhimbshëm të protagonistit të
romanit, i cili kërkon në vetvete, në dinamiz-
min, pak rëndësi ka nëse është i ndërgjegj-
shëm apo jo, të nënvetëdijes, të pavetëdijes,
për të mos thënë, mbi të gjitha, në pavetë-
dijen më të thellë. Nuk është rastësi që mitet,
legjendat, ëndrrat, ankthet e këqija dhe sim-
bolet e rëndësishme sulmojnë mendjen e
ndezur të protagonistit, i cili përballet me çdo
problem vetëm e vetëm që të rifitojë dritën,
qetësinë, jetën, duke u përpjekur të vrasë me
armë vetë vdekjen. “Po. Vdekja nuk mundet
me jetë. Ajo mundet me vdekje! Mbi të nuk
ngadhënjehet ndryshe”.

Një udhëtim i gjithi në brendësi të vetes
për të arritur thelbin e jetës, kuptimin e ekzi-
stencës. Ne nuk jemi vetëm prej mishi, kocka-
sh, uji, gjaku, por prej rrënjash, të njohura
dhe të panjohura, të afërta dhe të largëta.
“Pa të kaluarën njeriu është si pema pa rrënjë.
Secili, dhe në varr, bart ngjarje, kujtime e
dhimbje të veta dhe të gjindjes që u përket”.
Ndërgjegjësimi se asgjë prej nesh nuk hum-
bet përgjithmonë, që gjurmët, fara, shpirti
(një term që përdoret shpesh në faqet e roma-
nit) do të trashëgohen nëpër kohëra, të ndih-
mon për të jetuar dhe për t’i dhënë dinjitet
jetës. Ashtu si të parët tanë na transmetuan
bagazhin e tyre të madh, që përmbante edhe
shumë mistere. Rezultati është që të
mblidhen bashkë gjithë copërat e thyera, të
shpaloset nëpërmjet zbulimit të vetvetes,
madhështia e njeriut, qoftë edhe nëpërmjet
brishtësisë së tij të frikshme, prania e tij e pa-
fundësishme në kupën e madhe kozmike.

E kam të vështirë të mos rrëfej në detaje
ankthin e protagonistit, por, siç parashtrova
më lart, më duket më e drejtë që të jetë lexue-
si ai që do të përhumbet mrekullisht në vor-
bullat e trazuara edhe të figurave të tjera që
e bëjnë leximin sugjestiv, përfshirës që në
rreshtat e para. Mund të them vetëm se pro-
tagonisti, Gjin Bardhela i Ndre Bua Petës, nuk
është asgjë tjetër përveç alter egos së Beri-
shës. Është pikërisht Berisha protagonisti i
vërtetë, real i romanit. Është pikërisht ai udhë-
tari, gërmuesi, eksploruesi. Dhe djersa që
rrjedh me bollëk në këto faqe është ajo e An-
tonit, dhe mund të them pa frikë se ky udhë-
tim, i tij, i ka kushtuar shumë mundim. Nuk
është rastësi që përgatitja e veprës zgjati sh-
tatë vjet. Shtatë, një numër që përdoret shpe-
sh nga Antoni. Mendoj se shumë herë, duke
u zhytur në humnerat e kujtimeve dhe në
përsiatjet dhe në përmbytjet e popullit të tij,
Berisha ka ndjerë një dhimbje të ngurtësuar.
Mendoj se shumë herë Berisha ka ndjerë një-
soj si në vargjet e poeteshës gjermane Ma-
scha Kaléko “Nostalgji për tjetërkund / të cilës
nuk mund t’i shpëtosh: / nostalgji për t’u
ndjerë brenda, nëse je jashtë, / për të qenë ja-
shtë, nëse je brenda”.

I gurëzuar. Një term që shoqëron gjithë
romanin. Duke filluar prej titullit, Etja e gurë-

zuar, i gurëzuar mbetet protagonisti kur brak-
tiset nga roja e vet, i gurëzuar është mëngje-
si, Gjini, protagonisti ndihet si i gurëzuar nga
zana a malit, gjithmonë Gjini është i dety-
ruar të ecë për të shmangur gurëzimin, qetë-
sia ndiqet nga një lloj frike e gurëzuar, “Stinë
të gurëzuara” është titulli i poezisë që De Rada
i dhuron protagonistit, duart e Gjinit janë të
gurëzuara, zërat janë të gurëzuara, dashuria
gurëzohet, gurëzohet dita, gurëzohet Gruaja
që Gjini vështron, Gjini mbetet i gurëzuar, i
palëvizshëm në rrugë, një lloj balte e gurë-
zuar mbulon duart e Gjinit; për të arritur te
kapitulli i fundit “Etja e ngrirë në buzë”, shkën-
dija e fundit e një qiriu të ndezur shfaqet si një
“kafshim, që i përngjante etjes së ngrirë në
buzë”.

Është për t’u çuditur përse Berisha ngul
këmbë kaq shumë në këtë imazh që i refe-
rohet gurit (guri që shfaqet disa herë në libër),
rrasat (pllakat) mbi të cilat gdhenden fjalë
që sfidojnë kohën. I gjithë rrugëtimi për të
zbuluar vetveten është aq i vështirë dhe i
rëndë sa guri, shpesh kërkimi për të vërtetën
është më shumë i rëndë dhe i nevojshëm sesa
vetë e vërteta. Berisha përdor me kujdes
fjalën, e ngarkon atë me kuptime të rënda, i
beson asaj detyrën për ta bërë tekstin më
sugjestiv dhe tërheqës dhe shpesh fjalia
bëhet varg, lirizëm i pastër, kënaqësi për ata
që kanë shije të veçanta. Nuk është rastësi që
Poeti i tij i dashur shkruan poezi mbi rrasa
guri. Romani përmban mijëra magji që gurë-
zojnë. Vetë romani të jep përshtypjen sikur
është shkruar mbi një rrasë guri të lëmuar si
dëshmi e ankthit për të mposhtur kohën (“Arti
nuk di për kohë, prandaj as përftuesit e tij
nuk plaken”) dhe, në të njëjtën kohë, për të dë-
shmuar sa dhimbje të ngurtësuara kushton
çdo udhëtim, edhe pse i domosdoshëm, për
të mësuar si të jetosh dhe, mbi të gjitha, duke
përmendur Seneken, për të mësuar si të vde-
sësh. Duke kujtuar Borgesin, për të arritur në
qendër, te algjebra ime, te çelësi im, te pa-
sqyra ime. Në fund të fundit, romani është një
këngë e gjatë që, nga fillimet e shpirtit, për-
mes miteve, legjendave, episodeve imagji-
nare, arrin deri në ditët tona, në jetën tonë të
përditshme të ngjizur, na pëlqen apo jo, me
ëndrra dhe realitet; një këngë që na sjell për-
para pasqyrës sonë ashtu siç duket (dhe duke-
mi) në shikimin e mëngjesit të hershëm që
nuk është gjithmonë një agim i ri.

Shumë shpesh, shkruan De Rada në një
nga poezitë që Berisha i paraqet si të poetet të
madh arbëresh, vdiset me etje dhe pa fjalë.
Është një rrezik që synohet t’i shmangemi
duke shuar etjen nëpërmjet magjisë së fjalës,
e cila kurrë si në këtë roman është gur. Gurë,
ato të Berishës, që pavarësisht shfaqjeve, janë
të mbuluara me myshk të freskët me vesë
dhe kërkojnë dritën, guralecë që poeti dhe
shkrimtari tepër i ndjeshëm i konsideron
kokrra lotësh të tharë.

(E përktheu nga italishtja Albana Alia)

Një udhëtim në brendësi të
vetes për të arritur thelbin e jetës
(Rreth romanit të Anton Nikë
Berishës “La sete pietrificata”
(Etja e gurëzuar). Romanzo.
Traduzione Albana Alia.
Pellegrini Editore Cosenza 2013)
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Poetja shqiptare Luljeta Lle-
shanaku renditet ndër pretenden-
tet për çmimin e madh Pen Ame-
rika 2019. Libri i saj me poezi
“Negative space” përkthyer nga Ani
Gjika renditet bri librave të më të
mirë në botën anglishfolëse në
këtë gjini. Libri është botuar nga
Bloodaxe dhe është një përm-
bledhje në anglisht e dy librave të
botuar në origjinal nga shtëpia bo-
tuese OMBRA GVG: “Pothuajse
dje” (2012), dhe “Homo Antarcti-
cus” (2015).“Homo Antarcticus” ose
“Njeriu i Antarktidës”, nënkupton
specien tonë të humbur, ato tipare
që civilizimi i ka rrafshuar te njeriu.
Frank Wild, i cili është një nga he-
ronjtë realë që i mbijetoi kushteve
ekstreme të Antarktidës për dy
vjet, më pas nuk arriti t’i mbijeton-
te qytetërimit, normalitetit.

Kjo histori e cila është pak a
shumë historia e shumë zbulue-
sve, më ngacmoi një pyetje të
vjetër që më mundonte prej kohë-
sh: cili është heroi i vërtetë, ai që ar-
rin të ndeshet me të pamundurën
dhe të ia dalë, apo ai, njeriu i rën-
domtë, “antiheroi”, i cili duhet të
punojë përditë për të siguruar
bukën e gojës, për të paguar qi-
ranë, shkollën e fëmijëve, kredinë
e bankës, me ankthin e përjet-
shëm për t’u ndjerë i pranuar në
shoqëri. Por si çdo poemë e gjatë,
ajo prek edhe çështje të tjera, si:
shoqërinë e konsumit, rolin e in-
dividit, personazhet në hije, absur-
ditetin e luftërave, egon kolektive

etj”, është shprehur Lleshanaku
për “Homo Antarcticus” në një in-
tervistë kohë më parë. Përkthyesja
e librit në anglisht Ani Gjika, për
përkthimin e këtij libri është vlerë-
suar me çmimin e PEN-it anglez
dhe me një grant nga National En-
dowment for Arts në Shtetet e Ba-
shkuara.

Ndërkohë “Hapësira negative”
është njëri nga librat e rekoman-
duar nga Poetry Society në Angli.Ja
se si shprehet në komentin e tij,
poeti dhe përkthyesi George Szir-
tes: “Hapësira negative e poetes
shqiptare Luljeta Lleshanaku është
libri i saj i dytë i botuar në Mbretë-
rinë e Bashkuar, megjithëse New
Directions në Shtetet e Bashkuara,
e ka botuar që në vitin 2002. E lin-
dur në vitin 1968 dhe e vlerësuar si
një poete kryesuese e brezit të saj,
Lleshanaku është përkthyer fuqi-
shëm nga Ani Gjika. Libri fillon me
një poemë të gjatë që i referohet
zbuluesit të Antarktidës Frenk
Uajld, krahut të djathtë të Shakël-
ltonit. Kjo poemë është plot forcë,
dhe ofron një revokim të kursyer
por të gjallë, pothuajse filmik, të
jetës së Uildit, që mund të shër-
bejë si një lloj analogjie e vetë jetës
së autores.

Prej këtu, autorja lëviz nëpër
një varg karakteresh dramatike,
para se të rikthehet përsëri në
vetën e parë. Syri i saj është kuresh-
tar; shqisa e saj për të ndërtuar de-
tajin, herë pas here të mahnit. Dhe
ç’është më e rëndësishmja, ajo i
paraqet lexuesit një version të be-

sueshëm të botës…Kështu që janë
thjesht gjërat në vetvete, ai grum-
bull mbresëlënës copërash, frag-
mentesh, ku lënda përzihet me
idetë në mënyrën më të natyrsh-
me të mundshme, me një
shkathtësi numrash akrobatikë.
Ajo nuk bën asgjë ekstravagante
në aspektin teknik ose atë retorik.
Ajo flet drejtpërdrejt: por vetëm
se ky i folur direkt është i mprehtë
(ashtu siç është edhe përkthimi)
dhe e vë gishtin drejt e në plagë”.
Ndërsa në prezantimin që botue-
si i bën autores në kopertinë, ndër
të tjera thuhet: “Shumë nga poe-
zitë nuk i referohen ndonjë vendi
specifik ose kohe specifike.

Ngjarjet intervenojnë midis
tyre dhe ngjarje të reja marrin
formë, ashtu si në poemën e saj të
gjatë “Homo Antarcticus”, e cila
ndjek fatin e një heroi, i cili, ndër-
sa ia doli të përshtatej për muaj
me radhë me vdekjen nga uria në
Antarktidën e ftohtë nën zero
gradë, nuk mundi të përshtatej më
pas me jetën në qytetërim. Kjo
është njëra nga poemat në libër
që flet për presionin e shoqërisë
moderne mbi individin.

Brenga dhe vdekja, dashuria
dhe dëshira, burgosjet dhe
zhgënjimi, janë të gjitha tema që
bëjnë jehonë në poezinë magje-
psëse të Lleshanakut”. “Hapësira
negative” është libri i dhjetë i auto-
res, botuar në gjuhë të tjera, pas:
Haywire; New& Selected Poems
(Bloodaxe Books, Londër, 2011),
Fresco (New Directions, SHBA,
2002), Child of nature (New Direc-
tions, SHBA, 2010), Kinder der Na-
tur (Edition Korrespondenzen, Au-
stri, 2010), Dzieci natury ( Stowo /
Terytoria Obraz, Poloni, 2011), An-
tipastorale (LietoColle, Itali 2006),
Ponedjeljak u sedam dana (Verso-
polis edicija, Kroaci, 2015), Lunes
en Siete Días(Olifante, Spanjë,
2017) dhe Pondelok v siedmich d o-
ch (Občianske združenie VLNA, Sl-
lovaki, 201 - 13 dhjetor 2018) 

BALZAK
biznesmeni i
çmendur që do
mbillte ananase
në Paris!
(Çeli një fonderi, shtëpi
botuese,importoi dru
nga Polonia, si edhe
investoi në miniera
argjendi në Sardenjë.
Tek të gjitha dështoi)
E kush nuk e njeh maninë e
Balzakut të madh për para..!
Ai i donte aq shumë ato, bile i
ëndërroi gjithë jetën. Sepse
ishte maniak i jetës luksoze,
vishej me rroba të shtrenjta
dhe shpenzonte pa kriter. Por
edhe kur më në fund ia arriti
të bëhej i pasur, diku nga fundi
i jetës, s'u pasurua me meritën
e tij, por falë martesës me një
baroneshë polake, Eva Han-
ska.
Në fakt, Honore de Balzak
(1799-1850), shkrimtari më vi-
zionar i shekullit të XIX-të,
pjesën më të madhe të rinisë
së tij deri në moshën 30 vjeça-
re, e shpenzoi në aventurat e
shumta në fushën e biznesit.
Fillimisht, ai çeli një shtëpi bo-
tuese dhe shtypshkronjë, por
dështoi. Më pas, një fonderi.
Më pas, importoi lëndë druri
nga Polonia. Më pas, investoi
para në minierat e argjendit
në Sardenjë. Dhe tek të gjitha
këto, sërish dështoi keqaz,
duke qenë gjithmonë i mbytur
në borxhe. Por, çmenduria më
e madhe e biznesit të autorit
të "Komedia njerëzore", ishte
idea për të sjellë ananas nga
Afrika, për t'i kultivuar në Pa-
ris . Jo pak e çartur kjo, sido-
mos për kohën kur jetoi.
Sakaq, ai shkruante edhe në
këtë periudhë, por kryesisht
gjëra komerciale, të cilat pak e
ndihmuan të rimëkëmbte
ekonominë. Romani i parë që
e bëri të njohur, ishte "Lëkura e
Shagrenit", në vitin 1831. Për të
vijuar më pas, me një galeri të
pashtershme të afro 100 ro-
maneve e novelave, shkruar
përgjatë vetëm dy dekadave,
deri në vdekjen e tij të pa-
rakohshme në moshën 52
vjeçare. Të cilat, me siguri nuk
do të kishin lindur, poqese Bal-
zak do të shkëlqente në biz-
nes.

Që laureati i "nobel-it" në Letër-
si, në vitin 1925, Xhorxh Bernard
Shou (1850-1956), i ka refuzuar pa-
ratë e çmimit? Bile s'i tërhoqi ato
edhe pas një thirrjeje të dytë nga
Akademia suedeze? Gjesti i tij
është unikal sa i përket historikut të
kompeticionit të famshëm, por ka
një shpjegim moral që shpjegon
gjithçka.  Pak kohë para se të pro-
pozohej për këtë çmim, dramatur-
gu i famshëm anglo-irlandez, që
ka hyrë në histori, sidomos për
futjen e mjeteve të reja shpehëse
në dramaturgji, ka folur me ironi
ndaj Alfred Nobelit dhe trashëgi-
misë së tij, lidhur me çmimin. “Unë
e fal Alfred Nobelin për shpikjen e

dinamitit, por vetëm një djalli në
formë njeriu mund t’i shkonte
ndërmend shpikja e Çmimit "No-
bel”-është shprehur ai në një ga-
zetë të kohës.

Siç kemi shkruar më parë në fa-
qen e "Letërsia për Ty", Alfred No-

bel, as që kish patur ndonjëherë
ndonjë ide për themelimin e çmi-
meve "nobel", deri 8 vjet para
vdekjes. Por, u desh një "fake news"
në shtyp, në vitin 1888, që njofton-
te vdekjen e tij, duke e ngatërruar
me atë të vëllait, Ludvig, që i dha

impulsin e fortë për të marrë atë
vendim të papritur. Lajmi ishte bo-
tuar me titullin bombastik "Vdiq
tregëtari i vdekjes", çka nënkupton-
te emrin e tij famëkeq si shpikësi i
dinamitit. E mjaftë kjo, që Alfred
ta adresonte thuajse të gjithë pasu-
rinë e tij të madhe për filantropi.

Ndërkohë, Bernard Shou, një
autoritet shoqëror dhe politik në
Britaninë e shekullit XX-të, ka refu-
zuar edhe nderimet për ceremo-
ninë e vdekjes së tij, si edhe "Urdh-
rin e Meritës" në vitin 1946.
Ndërkohë, për nga ndikimi që ka
patur, anglezët e konsiderojnë atë,
si dramaturgun e dytë më të madh,
pas Shekspirit.

“Krime në rrugën
Morgue”, libri i parë
i "letërsisë krim" i
Edgar Alen Poes 
Që libri i parë i "letërsisë krim"
është “Krime në rrugën Morgue”,
i Edgar Alen Poes (1809-1849)? Ai
është botuar në vitin 1841, pra 177
vjet më parë, duke i hapur më
vonë rrugën shumë autorëve të
tjerë të njohur në këtë zhanër.
Në fakt, elementë të krimit janë
hasur aty-këtu edhe më parë,
bile edhe nga autorë të mëdhenj,
por gjithsesi, në mënyrë frag-
mentare. August Dupin, dedekti-
vi i parë i famshëm i personazhe-
ve letrarë, kishte talent të
jashtëzakonshëm në profesionin
e tij, ashtu si më pas Sherlok
Holmsi i Kenan Doilit, apo Komi-
sari Magre i Zhorzh Simenonit.
Ai i paraqitet lexuesit aq i
mprehtë, saqë arrin t'i zbulojë
krimet e ndryshme thjesht me
inteligjencë, logjikën e fakteve
dhe autorëve të tyre, pa patur ne-
vojë as të shkojë në këqyrjen e
vendit të ngjarjes. Poe, që s'është
vetëm themelues i "letërsisë
krim", por edhe zhanrit “science
fiction", është edhe autori i poezi-
ve të famshme "Anabel Li" dhe
"Korbi", nga perlat e poezisë
botërore, përkthyer edhe në sh-
qip. Ndërkohë, një nga autoret
më të njohura të librave të krimit
është dhe shkrimtarja britanike
e shekullit XX, Agata Kristi
(1890-1976). E cila, ka shkruar 80
romane dhe novela, duke u ren-
ditur vazhdimisht në majat e
shitjeve në gjithë botën. Deri
tani, ajo ka shitur mbi 550 milion
libra dhe vijon të shitet me nga 1
milion kopje librash në vit. Shifra
këto që ia kalojnë edhe shitjes së
albumeve e disqeve të shumicës
së këngëtarëve më të famshëm.

Bernard Shou kishte refuzuar paratë e çmimit Nobel
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Luljeta Lleshanaku, 
kandidate për “Pen Amerika 2019”
Syri i saj është kureshtar;
shqisa e saj për të
ndërtuar detajin, herë
pas here të mahnit. Dhe
ç’është më e
rëndësishmja, ajo i
paraqet lexuesit një
version të besueshëm të
botës…
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Buxheti aktual, konsiderohet
i mjaftueshëm për fillimin e pro-
cesit të transformimit të Forcës
se Sigurisë se Kosovës në një
forcë ushtarake. Kuvendi i Ko-
sovës të premten ka miratuar
përfundimisht tri ligjet, me të ci-
lat mundësohet që Forca e Sigu-
risë së Kosovës të transformohet
në një forcë ushtarake, përfshirë
edhe përgjegjësi të mbrojtjes,
por pa prekur në emrin e saj.

Transformimi i FSK-së pritet
të kalojë nëpër disa faza dhe të
zgjasë nga 7 deri në 10 vjet.
Ibrahim Shala, drejtor i Depar-
tamentit për Marrëdhënie me
Publikun, në Ministrinë për
Forcën e Sigurisë së Kosovës,
thotë për Radion Evropa e Lirë se
është paparë që të ketë ngritje
graduale të buxhetit të FSK-së.

“Do të thotë është planifikuar
që në proporcion me fuqinë eko-
nomike të vendit, të shtohen
edhe financat për Forcën e Sigu-
risë së Kosovës me mision të ri.
Buxheti aktual për vitin 2018
është 53 milionë euro dhe është
paraparë që për çdo vit të sh-
tohen nga 5 milionë euro. Për vi-

tin 2019, do të jetë 58 milion
euro. Për vitin 2020 – 61 milionë,
kurse për vitin 2021 buxheti do të
jetë 66 milionë euro. Do të thotë
është një ngritje graduale prej 5
milionë eurosh në vit. Mirëpo, ky
plan nuk mund të jetë fleksibil,
varësisht nga rrethanat e siguri-
së në vend dhe rajon dhe siguri-
sht që shteti, për Ministrinë e
Mbrojtjes dhe FSK-në do të ketë
prioritet në rrethana të caktuara”,
bën të ditur Shala.

Pavarësisht kostos, përfaqë-
suesit e institucioneve të Ko-
sovës, tashme kanë deklaruar se
ka bazë të mjaftueshme finan-
ciare për të ecur tutje me tran-
sformimin e FSK-së. Sipas tyre,
brenda 10 vjetësh, sa është para-
parë të marrë kohë ky proces,
nga buxheti i Kosovës do të ar-
rihet të sigurohen mjetet finan-
ciare. Forca e Sigurisë së Kosovës
apo Ushtria e Kosovës është një
forcë shumetnike, e uniformuar
dhe e pajisur me armatim të
lehtë. Ibrahim Shala thotë se

varësisht nga zhvillimi dhe
buxheti, Ushtria e Kosovës do të
pajiset edhe me armatim.

Forca e Sigurisë së Kosovës,
javën e kaluar është pajisur me
24 automjete ushtarake të tipit
“Humvee”, të cilat kanë ardhur
nga Shtetet e Bashkuara të Ame-
rikës. FSK-ja apo Ushtria e Ko-
sovës, në vitet vijuese, do të paji-
set më gjithë armatimin e
mjaftueshëm dhe të nevojshëm
për t'i kryer detyrat që dalin nga
misioni i ri, ka thënë më herët në
një intervistë për Radion Evropa
e Lirë, Kadri Kastrati ish-koman-
dant i FSK-së. “Kalibri më i madh
që është paraparë për Ushtrinë e
Kosovës, do të jenë topat deri në
105 milimetra, minahedhës deri
120 milimetra, mbrojtje kundë-
rajrore, helikopterë dhe të gjithë
armatimin nën këtë kalibër", ka
thënë Kastrati. FSK-ja është the-
meluar në vitin 2009, sipas Pla-
nit Gjithëpërfshirës për Statusin
e Kosovës të presidentit Marti
Ahtisaari, në bazë të së cilit ishte

shpallur pavarësia e Kosovës.
FSK-ja aktualisht numëron 2500
pjesëtarë të rregullt dhe 800 re-
zervistë, thotë Shala, duke sh-
tuar se ky numër pas ndërrimit
të mandatit, do të dyfishohet. Më
mandatin e ri parashihet që të
ketë 5000 ushtarë aktivë dhe
3000 pjesëtarë rezervë. Ndryshe,
transformimi i Forcës së Sigurisë
së Kosovës në kapacitete ushta-
rake nuk arriti të sigurojë mbë-
shtetjen e plotë të NATO-s. Por,
ka siguruar mbështetjen e Shte-
teve të Bashkuara të Amerikës.

Taksa prej 100 për qind e vendo-
sur nga Qeveria e Kosovës për pro-
duktet e importuara me origjinë
nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovi-
na ka bërë që të rritet konsumimi i
produkteve vendore, thonë përfa-
qësues të bizneseve. Aleanca Koso-
vare e Biznesit ka bërë një hulum-
tim lidhur me ndikimin e taksës 100
për qind në ekonominë kosovare

nga data 21 nëntor deri më 5 dhjetor
2018. Në këtë hulumtim, AKB
thuhet të ketë anketuar 300 kom-
pani të zgjedhura në industrinë
ushqimore, tregtare, shërbyese dhe
të ndërtimtarisë me 250 konsuma-
torë të Kosovës.

Lumnije Ajdini, menaxhere e
përgjithshme e AKB-së, bënë të di-
tur për Radion Evropa e Lirë se në
bazë të hulumtimit, del se te bizne-
set kosovare, masa prej 100 për
qind, ka dhënë efekte pozitive për
prodhimin vendor. Prodhimtaria
vendore, shton Ajdini, përgjatë kë-
saj periudhe kohore ka shënuar
rritje për 25 për qind. “Bizneset tre-
gojnë se është rritur shitja e pro-

dukteve të tyre përgjatë kësaj pe-
riudhe që nga vendosja e taksës 100
për qind, në industrinë ndërtimore
40 për qind, në atë ushqimore 25
për qind, transport 20 për qind,
tregti dhe shërbime 5 për qind dhe
të tjera 10 për qind, për shkak se
prodhuesit e Kosovës kanë rritur ka-
pacitete prodhuese është rritur
edhe punësimi”, thotë Ajdini.

Kompania Pestova, e cila merret
me përpunimin dhe prodhimin e
patates është një nga kompanitë e
shumta vendore, të cilat thonë se
është shënuar rritje e prodhimit.
Pronari i kësaj kompanie, Bedri Ko-
sumi, thotë për Radion Evropa e Lirë
se është rritur dukshëm prodhimi

dhe numri i të punësuarve. “Pas tak-
sës 100 për qind, e cila ka qenë e
domosdoshme, është bërë një rritje
e madhe e konsumit të produkteve
vendore. Po flas për rastin tonë, që
në kompani, ne kemi zgjatur ora-
rin e punës po punojmë më tre
ndërrime dhe po ashtu edhe gjatë
vikendit. Rritja e prodhimit ka bërë
që të rritet edhe numri i të punë-
suarve në kompani”, thotë Kosumi.

Tregtia vazhdon të mbetet akti-
viteti ekonomik më i preferuar në
Kosovë, duke lënë anash prodhi-
min. Prodhuesit në Kosovë, vazhdi-
misht u kanë bërë thirrje institucio-
neve të vendit që të krijojnë politika
të favorshme fiskale, për të fuqizuar
sektorin e prodhimit. Për rritje të
kapaciteteve prodhuese vendore,
Ajdini thotë t’i kenë rekomanduar
kompanive prodhuese që të rrisin
cilësinë e produkteve si dhe i kanë
rekomanduar Qeverisë së Kosovës
të subvencionojë bizneset prodhue-
se, në mënyrë që këto të fundit të fu-
qizohen. “Kërkoj nga Qeveria e Ko-
sovës të heqë taksat për grurë,

misër, miell, vaj, detergjent dhe në
produktet tjera esenciale që
ndikojnë në shportën e konsumato-
rit. Të mbështetet promovimi i biz-
nesit vendor më shumë. Po ashtu,
për të parandaluar kontrabandën,
kërkojmë nga institucionet që në
pikë 1 dhe 31 dhe në brezin kufitar
me Serbinë të shtojë numrin e pje-
sëtarëve të doganave dhe të polici-
së”, thotë Ajdini.

Ministri i Tregtisë dhe Industri-
së, Endrit Shala, pas vendosjes së
taksës prej 100 për qind për pro-
duktet nga Serbia dhe Bosnjë e Her-
cegovina, pati kërkuar nga
prodhuesit që të fokusohen në
ngritjen e cilësisë. Kosova, sipas të
dhënave të Agjencisë së Statistika-
ve, vazhdon të përballet me deficit
të lartë tregtar. Për shkak të industri-
së së dobët të prodhimit në Kosovë,
eksporti i produkteve “Made in Ko-
sova” në vende të ndryshme të
Evropës dhe botës, kap vlerën e mbi
300 milionë eurove në vit, kurse im-
porti i produkteve të huaja në vend
arrin rreth 3 miliardë euro në vit.

BE t’ua jap kosovarëve
liberalizimin menjëherë
Kongresmeni amerikan, Eliot Engel
vlerësoi se shumë gjëra të mira kanë
ndodhur këtë javë në Kosovë, duke për-
mendur edhe formimin e ushtrisë së
Kosovës. Engel në një deklaratë dhënë
për RTV21, e drejtoi gishtin nga Serbia
duke thënë se është i zemëruar me të,
pasi që ajo nuk po i përmbushë prem-
timet që i ka bërë dhe po tenton ta bl-
lokojë Kosovën. “Gjithmonë ua de-
dikojë dashurinë dhe energjinë
njerëzve të Kosovës dhe të Shqipërisë.
Shumë gjëra të mira kanë ndodhur
këtë javë, me theks të veçantë në Ko-
sovë. Pas disa vitesh, ata arritën ta
krijojnë ushtrinë e tyre në Kosovë,
mendoj se është një hap i rëndësishëm
dhe shumë i mirë për të vazhduar për-
para. Mendoj që secili shtet duhet ta
ketë ushtrinë e vet dhe Kosova nuk
është ndryshe nga vendet e tjera”, tha
kongresmeni amerikan. Eliot Engel
gjithashtu mbështeti edhe vendimin e
Qeverisë së Kosovës për taksën 100%
ndaj Serbisë. Engel tutje tha se Serbia
duhet të dëshmojë njëherë paqen, se-
pse sipas tij Kosova po e dëshmon
kohë pas kohe. Ndërsa sa i përket libe-
ralizimit të vizave, ai u shpreh se tani
është koha për BE-në t’ua jap liberalizi-
min e vizave kosovarëve dhe jo viti
2020. “Është koha për Bashkimin Evro-
pian t’ua jap liberalizimin e vizave ko-
sovarëve, duhet të ndodhë menjëherë,
jo vitin e ardhshëm, jo në vitin 2020,
duhet tani”, tha Engel. Miku i shqip-
tarëve në fund tha se shpreson se së
shpejti do të vijë në Kosovë “kur zyrta-
risht do ta hapim zyrën e re të Amba-
sadës Amerikane në Kosovë”.

Taksa 100% jep efekte, rritet konsumimi i produkteve vendore
Lumnije Ajdini, menaxhere
e përgjithshme e AKB-së,
bënë të ditur për Radion
Evropa e Lirë se në bazë të
hulumtimit, del se te
bizneset kosovare, masa
prej 100 për qind, ka dhënë
efekte pozitive për
prodhimin vendor.
Prodhimtaria vendore
përgjatë kësaj periudhe
kohore ka shënuar rritje për
25 për qind

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

Kosova “nuk kursen”
buxhet për Ushtrinë

Transformimi i FSK-së
pritet të kalojë nëpër
disa faza dhe të zgjasë
nga 7 deri në 10 vjet.
Ibrahim Shala, drejtor i
Departamentit për
Marrëdhënie me
Publikun në Ministrinë
për Forcën e Sigurisë së
Kosovës, thotë se është
paparë që të ketë
ngritje graduale të
buxhetit të FSK-së

SHPENZIMET PËR
USHTRI, KRYESON
SERBIA 
Sipas Institutit
Ndërkombëtar të Paqes në
Stokholm (SIPRI), vendet e
rajonit shpenzojnë vlera të
ndryshme për ushtritë e
tyre. Sipas këtij instituti,
Mali i Zi në vitin e 2017 për
ushtri ka shpenzuar më
shumë se 63 milionë euro,
Shqipëria më se 134 milionë
euro, Maqedonia më shumë
se 97 milionë euro, kurse
Serbia më shumë se 614
milionë euro. 
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Selfie me një bombardues
bërthamor për qejf ? Shumë gaze-
tarë të mediave shtetërore ruse
erdhën të hënën me kënaqësi të
madhe, të shihnin si dy tupolevë Tu
160 nga Rusia, me emrin e koduar të
Natos-S, Blackjack, u ulën në aero-
portin Maiquetia në Karakas. Gati
10 mijë kilometra patën bërë
avionët nga baza e tyre në Saratov
për të mbërritur këtu. Aeroplanë luf-
tarakë norvegjez i patën shoqëruar
pjesë pjesë gjatë rrugës. Pilotët rusë
i quajnë bombarduesit me siluetë
të hollë “mjellmat e bardha”, por
ngarkesat e tyre janë vdekjeprurëse.
Tu-160 nuk mund të fluturojë në di-
stanca të gjata pa u furnizuar me
karburant, ai po ashtu mund të paji-
sen me disa raketa dhe bomba nuk-
leare.

FAJËSIME DHE KEQDASHJE
Entuziazmi i dukshëm i repor-

terëve rusë për ardhjen e bombar-
duesve nuk përmendet nga qeve-
ria amerikane. Ministri i Jashtëm
amerikan Mike Pompeo, nuk
njihet të jetë diplomatik.
Megjithatë edhe për vetë stilin e
tij, reaksioni i ministrit të Jashtëm
për fluturimin e bombarduesve
rusë në një manovër ushtarake
ruso-venezuelase ishte i qartë dhe
i ashpër. Rusia dërgoi në fluturim
rreth gjysmës së botës dy aero-
planët e saj, shkruan Pompeo në
twitter. “Popujt rus dhe venezue-
lian duhet ta shohin këtë ashtu siç
është: dy qeveri të korruptuara
hedhin poshtë paratë publike, i
bëjnë presion lirisë në një kohë që
popujt e tyre vuajnë”.

Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri
Peskow nuk donte ta linte pa e
kundërshtuar këtë ditën e martë.
Megjithëse për një përgjigje të tillë
përgjegjëse është ministria e Jasht-
me ruse, fjalët e Pompeos janë
“shumë jodiplomatike” dhe “krejt të

papërshtatshme”, tha Peskow. “Dhe
mendimi që ne hedhim para po-
shtë”, tha zëdhënësi i Kremlinit më
tej: “ky koment duhet bërë për ven-
din e tij, gjysma e buxhetit për
mbrojtjen e të cilit mund të shuan-
te urinë e gjithë Afrikës”.

KJO NUK ËSHTË KRIZA KUBANE
Betejë me fjalë midis Moskës

dhe Uashingtonit, aq miqësore sa
në Luftën e Ftohtë. Për studiuesin
danez Hans Kristensen dy superfu-
qitë janë “sërish zyrtarisht kundër-
shtarë ushtarakë”. Nuk ekziston
pothuajse fare komunikim i besue-
shëm midis SHBA dhe Rusisë, thotë
Kristensen, drejtor i projektit për
informimin nuklear të Federatës së
shkencëtarëve amerikanë në Ua-
shington. “Të dy palët rrahin gjoksin
me forcë, duke dashur të sinjali-
zojnë futjen e frikës tjetrit”, thotë
Kristensen në bisedë me Deutsche
Welle. “Ka shumë hapa të vegjël që
po shkojnë drejt një lufte të ftohtë,
të vogël. Kjo është një tendencë për
tu shqetësuar”.

Përveç kësaj duhet përmendur
momenti kohor në të cilin Moska
nisi avionët. “Më 2008 gjatë luftës
në Gjeorgji, pati operacionet të
ngjashme me bombardues”, thotë
Kristensen. “Dhe aktualisht po
bëhen spekulime për shtimin e tru-
pave në kufirin ukrainas, mbas ten-
sioneve në Detin Azov”. Kristensen
paralajmëron po ashtu për rrezi-
qet e krijimit të panikut. Nuk është
hera e parë që avionët rusë marrin

pjesë në stërvjtje të tilla. “Në këtë
pjesë të botës nuk ekziston ndonjë
rrezik. Ne jemi shumë larg një kri-
ze kubane”.

SHBA KUJDESET 
PËR OBORRIN E VET

Kush mendon se beteja e fjalëve
midis Moskës dhe Uashingtonit ka
marrë fund, i ka bërë hesapet pa Ro-
bert Manning. Edhe zëdhënësi i mi-
nistrisë amerikane të Mbrojtjes, kri-
tikoi ashpër Moskën, duke vlerësuar
njëkohësisht lart angazhimin e Ua-
shingtonit në rajon: “Fokusi ynë në
rajonin e Amerikës Jugore është i
një lloji tjetër. Rusia dërgon atje
bombardues, ne dërgojmë anije me
spital në bord”.

Anija “USNS Comfort” është që
prej muajit tetor në lundrim në bre-
gun amerikano jugor, për t’u kujde-
sur atje për venezuelasit e arratisur.
“Ne ofrojmë ndihmë humanitare,
Rusia ofron bombardues”, tha Man-
ning. Sipas të dhënave amerikane,
anija që ka ankoruar aktualisht në
bregun e Hondurasit, ka ofruar kon-
troll shëndetësor për 20 mijë per-
sona dhe ka kryer 600 operacione.
Për zëdhënësin e ministrisë ame-
rikane të Mbrojtjes një sinjal i qartë
se SHBA “në këtë moment nevoje
ndodhet në krah të popullit vene-
zuelas”. Vendi vuan prej vitesh nga
inflacioni dhe uria dhe gati 2,5 mi-
lionë venezuelianë janë larguar nga
vendi që prej vitit 2014. Me parrulla
socialiste dhe politikë autokratike,
presidenti Nicolás Maduro e ka fu-

tur në izolim vendin më të pasur me
naftë në botë.

VENEZUELA SHEH RUSINË SI
VEND MIK DHE PARTNER

STRATEGJIK
Dhe çfarë thotë Caracas për mi-

qësinë ushtarake me Moskën? Edhe
reaksionet nga qeveria venezuelia-
ne nuk vonuan të vinin. “Venezuela
dhe Rusia janë nxitës paqeje, jo luf-
te”, tha ministri i Mbrojtjes, Vladi-
mir Padrino, “kërkush në botë” nuk
duhet të shqetësohet për avionët
bombardues në Karakas. Ajo që pa-
soi ishte një kunj në drejtim të Ua-
shingtonit: “Ne përgatitemi të
mbrojmë edhe centrimetrin e fun-
dit në Venezuelë. Dhe këtë do e
bëjmë me miqtë tanë, sepse ne
kemi miq në botë”. Miqësia me Ru-
sinë u vu edhe një herë në dukje pak
ditë më parë gjatë vizitës së presi-
dentit venezuelas, Nicolás Maduro
tek Vladimir Putini në Moskë. Vetë
shefi i Kremlinit pati kërcënuar me
dhënien e përgjigjes, nëse SHBA lar-
gohet siç ka deklaruar nga Pakti INF
i raketave me rreze të mesme vepri-
mi. Në Rusi janë rritur zëra që
kërkojnë stacionimin e raketave në
Amerikën Latine, dhe Venezuela
është përmendur si një bazë e tillë e
mundshme. Pra përsëritje e krizës
së Kubës? Zëdhënësi i Putinit, u di-
stancua nga kjo ide. Edhe për Vene-
zuelën kjo gjë nuk shtrohet në
pyetje, një bazë e huaj në vend, pra
një bazë ruse ndalohet nga kushte-
tuta.

Arabia
Saudite
hedh poshtë
Rezolutën e
SHBA-ve për
Khashoggin
Autoritetet e Arabisë Sau-
dite kanë hedhur poshtë
rezolutën e Senatit të
SHBA-së, në të cilën princi
i kurorës të Arabisë Saudi-
te, Muhammed bin Sal-
man akuzohet për vrasjen
brutale të gazetarit Jamal
Khashoggi. Të enjten, Se-
nati miratoi rezolutën që
kërkonte t'i jepet fund
ndihmës amerikane për
forcat e koalicionit saudit
në Jemen. 
Ministria e Punëve të Ja-
shtme të Arabisë Saudite
hodhi poshtë akuzat që
Senati i dërgoi princit Bin
Salman duke i konsideruar
si të pabaza.
Deklarata gjithashtu po-
tencon se rezoluta paraqet
ndërhyrjen e Senatit në
punët e brendshme të
Arabisë Saudite dhe rre-
zikon rolin rajonal dhe
global të Mbretërisë sau-
dite. "Kategorikisht
hedhim poshtë çdo
ndërhyrje në punët tona të
brendshme si dhe akuzën
në llogari të udhëheqjes
sonë", thuhet në dekla-
ratën e Ministrisë Saudite.
Khashoggi, gazetar dhe
kolumnist i "The Washing-
ton Post", u vra më 2 tetor
në Konsullatën Saudite në
Stamboll.
Prokuroria turke gjeti se ai
u mbyt pasi hyri në kon-
sullatë dhe se trupi i tij u
copëtua dhe shkatërrua.
Autoritetet saudite më
vonë pranuan se Khashog-
gi u vra pa u larguar nga
konsullata, siç pretendo-
nin fillimisht. Hetimi i çë-
shtjes është ende në vazh-
dim me theks në kërkimin
e mbetjeve të Khashoggit.
Agjencia amerikane e in-
teligjencës (CIA) njoftoi se
urdhrin për vrasjen e Kha-
shoggi e ka dhënë princi i
kurorës saudite, Muham-
med bin Salman.

Presidenti i Turqisë, Recep
Tayyip Erdogan tha se vendi i tij
do të vazhdojë me vendosmëri
luftën kundër terroristëve. "Jemi
gjithmonë në mendjen e terro-
ristëve, jemi duke i varrosur
nëpër istikamet të cilat vetë i
gërmojnë dhe kështu do të

vazhdojmë", tha Erdogan në ce-
remoninë e përfundimit të disa
projekteve në Stamboll. Ai
theksoi se do të bëjnë çmos për
zhdukjen e terroristëve nga Tur-
qia. Erdogan gjithashtu poten-
coi se Turqia do të blejë 120
avionë F-35 nga Shtetet e Ba-

shkuara të Amerikës (SHBA).
"Amerika prodhon avionët F-35
dhe neve do të na vijnë 120
sosh. Turqia prodhon disa pjesë
për këta avionë", tha presidenti
turk. Turqia planifikon që me
këta avionë, të cilët kanë perfor-
mancë të lartë nga aspekti i

shikueshmërisë së ulët, tekno-
logji senzorike dhe sistemin e
radarëve, të rrisë efikasitetin
operacional të forcave të saj aj-
rore. Në qershor, Turqia mori
avionin e parë të projektit F-35
në një ceremoni zyrtare në Fort
Worth të Teksasit.

Turqia do të blejë 120 avionë F-35
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bombarduesi bërthamor rus
që shqetëson Uashingtonin!

Rusia ka zhvendosur
në Venezuelë dy
bombardues, të cilët
mund të përdoren
edhe për të lëshuar
bombë atomike.
Tupolev rusë për
armikun e shpallur të
Amerikës, Nicolas
Maduro? Kjo ka
nxitur kritika nga
Uashingtoni
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 337/2018 
     për punësimin e 10 nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më 

i ri për analizë të buxhetit, Njësia 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 B sipas kornizës maqedonase 
të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të 
kryer shkallën VII/1, Shkencat Ekonomike  
-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për 
çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
 

              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në 
zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të 
Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 
7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 
15:30 dhe 16:30 
    Rroga neto: 20.900,00 denarë 

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

 
2. UPR0101V01000 Këshilltar për 

implementim të politikave 
demografike, Njësia për analiza, 
zhvillim dhe implementim të 
politikave demografike, Sektori për 
koordinim dhe ndihmë teknike të 
ministrit 

1 realizues(ë) 

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

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

ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës. 
Kushtet e posaçme: 

-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase 
të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të 
kryer shkallës VII/1, Shkencat Ekonomike, Sociologji, 
Punë dhe politikë sociale  
-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për 
çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 

 
              Kompetenca të posaçme: 

 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në 
zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të 
Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 

Orari i punës :  
 

- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 
7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 
15:30 dhe 16:30 
    Rroga neto: 25.023,00 denarë 
 

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

 
3. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më 

i ri për përkrahje administrative-
teknike dhe përpunim të të dhënave 
dhe dokumenteve për procedura 
gjyqësore dhe për trajtim të ankesave 
për marrëdhënie pune, Njësia për 
punë juridike dhe normative, Sektori 
për punë normative dhe juridike, të 
përgjithshme dhe të përbashkëta 

1 realizues(ë) 

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

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

ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës. 
 
Kushtet e posaçme: 

-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase 
të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të 
kryer shkallën VII/1, Shkencat Juridike  
-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për 
çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 

 
              Kompetenca të posaçme: 

 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në 
zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të 
Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

 
Kushtet shtesë:   

-   posedim të certifikatës për punë arkivore dhe punë në 
zyrë 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 
7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 
15:30 dhe 16:30 
    Rroga neto: 20.900,00 denarë 
 

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

 
4. UPR0101B04000 Udhëheqës i 

njësisë për sigurim pensional me 
financim kapital të obliguar ose 
vullnetar (shtylla II dhe III), Sektori 
për sigurim pensional dhe invalidor 

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 ECTS ose të 
kryer shkallën VII/1, shkencat ekonomike, 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 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 7:30 
dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 
16:30 
    Rroga neto: 28.303,00 denarë 
 

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

 
5. UPR0101V01000 Këshilltar për 

veprimtari normative nga sfera e ligjit të 
punës, Njësia për punë, Sektori për 
politika nga sfera e ligjit të punës dhe 
politika 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: 

-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer 
shkallës VII/1, shkencat juridike  
-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje 
të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
 

              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

Kushtet shtesë:   
-   me provimin e jurispodencës 
-   çertifikatë për punë me Vlerësim të ndikimit të rregullores 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 7:30 
dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 
16:30 
    Rroga neto: 25.023,00 denarë 
 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në 
institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Shqiptar(e) 1. 
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6. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më 
i ri - administrator profesional për 
trajnime dhe vlerësime të nëpunësve 
administrativ, Njësia për zhvillim të 
burimeve njerëzore, Sektori për 
menaxhim me burime njerëzore 

1 realizues(ë) 

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

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

ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës. 
 
Kushtet e posaçme: 

-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase 
të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të 
kryer shkallën VII/1, shkencat e organizimit dhe 
administrim (menaxhment)  
-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për 
çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 

            Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në 
zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të 
Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 

Kushtet shtesë:   
-   çertifikatë për punë arkivore dhe punë në zyrë 
-   çertifikatë për aftësi menaxhimi dhe menaxhim me 
burime njerëzore 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë- e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 
7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 
15:30 dhe 16:30 
    Rroga neto: 20.900,00 denarë 
 

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

 
7. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor më 

i ri për përkrahje administrative-
operative për mbajtje të sistemit 
pensional, Njësia për sigurim 
pensional dhe invalidor  të financuar 
vazhdimisht, Sektori për sigurim 
pensional dhe invalidor 

1 realizues(ë) 

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

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

ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës. 
 
Kushtet e posaçme: 

-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase 
të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të 
kryer shkallën VII/1, shkencat ekonomike, shkencat 
juridike  
-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për 
çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 

            Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të 
Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 
7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 
15:30 dhe 16:30 
    Rroga neto: 20.900,00 denarë 

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

 
8. UPR0101B04000 Udhëheqës i 

njësisë për koordinim të aktiviteteve 
të ministrit, Sektori për koordinim 
dhe ndihmë teknike të ministrit - 
kabineti i ministrit 

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 ECTS ose të 
kryer shkallën VII/1, shkencat politike, punë dhe politikë 
sociale, shkencat e organizimit dhe administrim 
(menaxhment)  
-   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) 
 

Kushtet shtesë:   
-   çertifikatë për punë arkivore dhe punë në zyrë 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 
7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 
15:30 dhe 16:30 
    Rroga neto: 28.303,00 denarë 
 

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

 
9. UPR0101V01000 Këshilltar për 

implementim të ndihmës së BE-së, 
Njësia për koordinim dhe 
implementim të instrumenteve 
financiare të BE-së, Sektori për 
integrime evropiane dhe 
bashkëpunim ndërkombëtar 

1 realizues(ë) 

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

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

ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës. 
 
Kushtet e posaçme: 

-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase 
të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të 
kryer shkallës VII/1, Shkencat Ekonomike, Shkencat e 
organizimit dhe administrim (menaxhment), Shkencat 
Juridike  
-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për 
çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
 

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

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

 
Kushtet shtesë:   

-   2 vite përvojë pune në projekte 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 
7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 
15:30 dhe 16:30 
    Rroga neto: 25.023,00 denarë 
 

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

 
10. UPR0101V01000 Këshilltar për 

zbatim dhe udhëheqje të procedurës 
për vepra penale nga sfera e 
marrëdhënies së punës, Njësia për 
zbatim dhe udhëheqje të procedurës 
për vepra penale nga sfera e 
marrëdhënies së punës, Sektori për 
vepra penale nga sfera e 
marrëdhënies së punës dhe sferës së 
sigurisë gjatë 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: 

-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase 
të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të 
kryer shkallës VII/1, shkencat juridike  
-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  
 
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për 
çështje të sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
 

              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në 
zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të 
Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
 

Kushtet shtesë:   
-   çertifikatë nga sfera e marrëdhënieve të punës 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 
7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 
15:30 dhe 16:30 
    Rroga neto: 25.023,00 denarë 
 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në 
institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Serb(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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Nga Qerim LITA

(vijon nga numri i kaluar)
ANGELL ÇEMERSKI: Këtu diçka

u tha mirë për kursin rreth politikës
së punësimit. Ky moment, si feno-
men eksploatohet shumë gjatë dhe
për futjen e versioneve të ndryshme
gjoja të orientuara kundër realizi-
mit e të drejtave të kombësive. Aspi-
ratat për punësimin proporcional
jo çdo herë është vetëm për shkak të
nxitjeve nacionaliste, por shfrytë-
zohet përkatësia nacionale që të
përfitohet një privilegj në punësim,
madje edhe kur bëhet fjalë për po-
litikën tonë të caktuar e cila është e
qartë në pikëpamjen e kombeve e
kombësive. Nisur nga kjo, në vend
se të mendojmë, të themi, në vend
se të shohim përse lufta jonë nuk
jep rezultate, që të mund edhe ata
njerëz t’i kualifikojmë, disa duan të
afirmojnë qëndrime të cilat nuk
mund t’i durojë asnjë prodhimtari
bashkëkohore, asnjë orientim ba-
shkëkohor në teknologji, që me çdo
çmim të punësohet gruaja, pa
marrë parasysh në kualifikimin e
saj.

Do të doja të ndalem për disa
probleme, të cilat janë në lidhje me
preokupimin e caktuar të popullsi-
së maqedonase, e cila gjendet në
këto mjedise të përziera, siç është
preokupimi edhe në regjionin më të
gjerë të Republikës. Mendoj se
është i saktë konstatimi se ekziston
një disponim i tillë, i cili nënkupton
një orientim, një botëkuptim i cili
përafërsisht, thënë figurativisht, do
të nënkuptonte: maqedonas ba-
shkohuni, këta kanë filluar të na
shtypin. Një çështje e tillë është e
rrezikshme. E kemi patjetër të luf-
tojmë kundër kësaj, por në atë luftë
tonën jo vetëm se duhet ta komen-
tojmë politikën tonë rreth çështjes
së kombësive, jo vetëm se duhet
sqaruar se çfarë ka ndodhur këtu,
cilët janë arsyet, cilët ishin bartësit,
edhe pse këtë duhet ta bëjmë këtu,
ai aksion i ynë politik te popullsia
maqedonase do të jetë në atë për-
masë në të cilën do t’i tejkalojmë
problemet të cilat ndodhën në Te-
tovë, përkatësisht te viset e përziera.
Në çfarë përmasash do të zgjidhe-
shin ato probleme në linjën progre-
sive sipas atij kursi, të cilin e kemi në
politikën tonë, në ato përmasa, ato
probleme, ajo politikë, do të ishte
më e kuptueshme e më e pranuesh-
me, përmes saj do të largohet na-
cionalizmi i cili mund të lajmërohet
eventualisht. Është i saktë vlerësimi
se këtu janë përzier shumë forca, se

këtu kanë vepruar edhe armiqtë e
jashtëm e të brendshëm dhe se ek-
ziston veprimi e lidhja midis
ngjarjeve të këtushme dhe të atyre
që ishin në Kosmet. Gjithsesi se nuk
do të ishim real, nëse edhe këtë mo-
ment nuk e vërejmë nga arsyet e
thjeshta, për arsye se ekziston një
korrent edhe i ideve, edhe i njerëz-
ve në mbarë Jugosllavinë, madje
edhe në këto dy rajone. Këtu nuk
ekziston asfare kufiri. Kuptohet se
përveç asaj që e theksova, dëshiroj
të shtoj edhe atë se përkundër asaj
se mund të ekzistojë bazë për kri-
tikë për qëndrimet e caktuara nga
disa individ nga Krahina Autono-
me e Kosmetit ose thënë më butë,
përkatësisht më saktësisht se ekzi-
stojnë mospajtime të caktuara ndaj
qëndrimeve për disa çështje nga
politika, kjo nuk nënkupton se
mund të konkludojmë se kemi dal-
lime në atë linjë të përgjithshme.
Mendoj se ekziston nevoja të vë në
pah se ne duhet të kemi besim të
plotë në politikën e udhëheqjes të
Lidhjes së Komunistëve të Kosovës,
që e udhëheq në pikëpamjen e
zgjidhjes së problemeve të kombe-
ve e kombësive, të cilat lajmërohen
në terrenin e tyre. Pa një besim të til-
lë, mendoj se ne do të ishim në
rrugë të gabuar e do të mund të
nxirrnim konkluzione të gabuara
për arsye se nëse me individë të cak-
tuar nuk pajtohemi për disa çështje,

kjo nuk do të nënkuptonte se në atë
linjë është tërë udhëheqja dhe tërë
Lidhja e Komunistëve të Kosovës, e
cila zhvillon luftë të pakursyer e të
rëndë për t’i përballuar problemet
të cilat kanë ndodhur në lidhje me
ngjarjet e atjeshme. Pikëpamjet e
këtilla do të ishin tepër të njëansh-
me, e do të nënkuptonin demobili-
zimin e atyre forcave për të qën-
druar në atë luftë.

Në fund, do të doja të them se
nga kjo konferencë dhe nga konklu-
zionet që do t’i sillni pritet shumë jo
vetëm për aksionin tuaj të drejtpër-
drejtë, edhe pse këto konkluzione
në radhë të parë janë të rëndësish-
me për këtë, porse nga këto konklu-
zione pritet shumë edhe në viset
tjera të përziera si dhe në mbarë Re-
publikën, për çka mendoj se do të
ishte mirë ashtu siç do ta miratoni
propozimin, konkluzionet të mos
përpunoheshin në shpejtësi
menjëherë që sot, por t’ia lëmë Ko-
mitetit, t’i formulojë konkretisht e
qartë, e më pas të përbëjnë
platformë së bashku me dokumen-
tet tjera, në të cilat mbështet aksio-
ni ynë për luftë këmbëngulëse, kon-
sekuente e të vazhdueshme të
Lidhjes së komunistëve për realizi-
min e politikës tonë, për zhvillimin
e shoqërisë socialiste vetëqeverisë-
se dhe për realizimin e politikës
ndaj kombeve e kombësive.

QAMURAN TAHIR: E kam

shumë rëndë që pas një diskutimi
aq të hollësishëm të them diçka të
re. Të gjithë diskutuesit dhanë
vlerësime shumë të suksesshme e
thelbësore, të situatës e pasojave
nga ngjarjet, në reagimet e ndry-
shme të cilat u paraqitën si në qytet,
në Republikë, po ashtu edhe jashtë
saj. Mirëpo, do të më lejoni të për-
qendrohem në disa vlerësime të
mia, të cilat nëse i miratoni, do të
duhet të jenë pjesë përbërëse të sh-
qyrtimit të tërësishëm të problemit.
Pajtohem plotësisht me vlerësimin
e dhënë për karakterin e demon-
stratave. Gjithashtu pajtohem edhe
me aksionet e ndërmarra kundër
këtyre forcave shoviniste, të cilat
duan t’i cenojnë të arriturat e revo-
lucionit popullor.

Do të doja të theksoj se zhvillimi
i mëtutjeshëm i vëllazërim bashki-
mit, realizimi i politikës së Lidhjes së
komunistëve për çështjen naciona-
le në përmasa të mëdha, varet se si
më tutje do ta zhvillojmë luftën
ideopolitike të përditshme te njerë-
zit, gjatë së cilës kam parasysh rea-
gimin shumë pozitiv të popullatës
mbarë, pa marrë parasysh përkatë-
sinë nacionale në këtë terren në
ditët gjatë dhe pas ngjarjeve, në
bazën e së cilës qëndron edhe baza
për një aksion të këtillë e cila është
e domosdoshme në dënimin e
ngjarjeve të cilat janë të orientuara,
para së gjithash kundër vetë intere-

save vitale të forcave më progresive,
të klasës punëtore, të inteligjencës
punëtore, të fshatarësisë punëtore,
madje edhe nga mjedisi i kombësi-
së shqiptare. Do të doja të shpreh
një mospajtim të thellë me vlerësi-
me të caktuara, se kjo është një gru-
sht për vëllazërim bashkimin, se
këto aksionet e shovinistëve, të na-
cionalistëve nga radhët e kombësi-
së shqiptare, është grusht për vël-
lazërim bashkimin. Do të përpiqem
ta sqaroj ashtu siç unë e kuptoj. Unë
jam thellësisht i bindur se kjo
përpjekje, nënvizoj kjo përpjekje,
në këtë terren, dhe jo vetëm në këtë
terren, por në Jugosllavi, në
përgjithësi ku kemi probleme të
ndërlikuara shoqërore e ekono-
mike, të kthehet prapa vëllazërim
bashkimi jo vetëm se është e pa-
mundur ,por konsideroj se në reali-
tet këtu nuk mund të jep asfare re-
zultati. Reagimet e të gjitha
shtresave të popullsisë nga të gjitha
nacionalitetet në këtë terren, flet se
kjo përpjekje e armikut u kthye pra-
pa si një bumerang i fuqishëm ndaj
atyre, të cilët mendonin se do të ar-
rijnë ta kthejnë kolonën e vëllazë-
rim bashkimit, e cila në këtë regjion,
në këtë pjesë të Ballkanit ka rrënjët
e thella, dhe siç tha një shok që nga
fillimi i shekullit, që nga Kryengritja
e Ilindenit, nga Hyrieti, nga lufta e
përbashkët e mbarë shtresave pu-
nuese në ish Jugosllavi, nga lufta e
përbashkët gjatë revolucionit na-
cionalçlirimtar dhe kur në këtë
regjion, fuqi të caktuara të huaja,
bënin përpjekje të nxisin luftë vëlla-
vrasëse, në çka nuk arritën për arsye
se shumica e maqedonasve, shqip-
tarëve, turqve luftuan për krijimin e
një shoqërie të tillë, e cila mundë-
son nën udhëheqjen e Lidhjes së
Komunistëve të Jugosllavisë e të
Maqedonisë të përforcohet vëllazë-
rim bashkimi, të zhvillohet barazia,
të cilën nuk e ka asnjë vend tjetër
socialist, nuk ekziston as edhe në
lëvizjet ndërkombëtare punëtore,
jo vetëm në formulimin juridik, por
edhe në arritjen e vërtetë. Nuk dua
të futem më gjerësisht për lëvizjen
ndërkombëtare të punëtorëve për
të folur se shumë parti komuniste,
se në shumë vende socialiste është
shtypur problemi i pakicës nacio-
nale, madje nuk është prek as si pro-
gram e as politikisht, e për të nuk fli-
tet as në kushtetutat, as në
programet të këtyre partive. Mirëpo,
partia jonë ka qëndrim konsekuent
marksist, qëndrim konsekuent in-
ternacionalist, që me Programin e
vet edhe Lidhja e Komunistëve të
Jugosllavisë e të Maqedonisë këtë
problem e apostrofon shumë qartë,
ndërsa e përpunon me vendime të
posaçme të Kongresit të tetë, në
shumë mbledhje plenare në vitet e
kaluara. 

(vazhdon në numrin e ardhshëm)

ME RASTIN E 50 VJETORIT TË DEMONSTRATAVE TË TETOVËS (8)

Komunistët dhe jetë për të gjithë

Me rastin e këtij përvjetori me peshë historike, e pashë të arsyeshme që përmes
gazetës shqiptare KOHA - Shkup, të bëjmë shpalosjen e një pjesë të
stenogramit nga mbledhja e jashtëzakonshme të Konferencës Komunale të
LKM-Tetovë, mbajtur më 27 dhjetor 1968, në të cilën përveç udhëheqjes
komunale morën pjesë edhe udhëheqës të lartë partiak e shtetëror si Angell
Çemerski, sekretar i Sekretariatit të KQ të LKM-së, Hysen Ramadani, anëtar i
Sekretariatit të KQ të LKM-së, Hixhet Ramadani, nënkryetar i Kuvendit të RSM-
së, Qamuran Tahir, nënkryetar i Këshillit Ekzekutiv (Qeverisë) së Maqedonisë
etj. Shpalosja e pjesërishme të dokumentit bëhet për shkaqe teknike (i njëjti
numëron rreth 100 faqe), ku përparësi u dhamë fjalimeve të tre funksionarëve
të lartë komunistë shqiptar: Xhemali Veseli, kryetar i Konferencës komunale të
LKM të Tetovës, Hysen e Hixhet Ramadani.
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TURNEU TRADICIONAL

“REÇICA-GAZETA KOHA” 

KUPON I
Emri ekipit:

Emri dhe mbiemri lojtarit:

Numri i amzës:

�

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

shjet do të zhvillohen në sallën e shkollës “Përpa-
rimi” në Reçicë të Madhe. Paraqitja e ekipeve
bëhet në ëmbëltoret “Amfora” në Tetovë dhe
“Sport” në Reçicë të Madhe, ose në numrat e te-
lefonit: 071/ 767-333, 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”

Legjenda e boksit, Aziz Sa-
lihu, ka rrëfyer se nga i erdhi ideja
për organizimin e turneut “Adem
Jashari” dhe për vështirësitë me
të cilat është përballur gjatë këty-
re viteve. “Në Sarajevë më thirrën
në një turne, si Adem Jashari që
është hero i ynë, edhe i atyre
hero. Edhe më ra ndërmend, tha-
sh: Kur ta bëjmë republikën tonë,
pa e mbajt turnirin e Adem Ja-
sharit, nuk kam me lënë. Zoti na
dha edhe fituam pas një muaji”,
thotë Aziz Salihu. Më tej, Aziz Sa-
lihu thotë se askush nuk e ndih-
monte për ta realizuar idenë e
tij. “Kam vrapuar shumë, kam
bërë çmos, askush nuk më ndih-
monte, të gjitha me paratë e mia
edhe e bëra turnirin. Me të vër-
tetë atëherë kam pasur pare. Tre
turnirë i kam pasur, i kam pasur
me nga 6-7 mijë veta, pa bileta,
në asnjë turne unë biletë nuk

kam marrë, popullit kurrë s’i kam
marrë. Kam mbajt turnira shumë
të mira që kam mundur me shit
bileta edhe 50 edhe 20 euro, por
nuk kam dashur kurrë”, thotë
“Zizi”. Fituesi i medaljes së
bronztë në Lojërat Olimpike “Los
Angeles 1984” nuk po ndihet
mirë kush po e organizon tash
turneun. Ai kujton një moment
emocional me Rifat Jasharin, një
ditë para turneut që mban emrin
e komandantit legjendar Adem
Jashari. “Mua po më vjen keq prej
Rifatit. Po them nganjëherë kush
po e mban turnirin është marre
edhe është me të vërtetë marre.
Se ai turnir pa qenë Aziz Salihu
aty, se edhe Rifati e din kur
shkuam me autobus i kishim
marrë boksierët e huaj e krejt,
gati 100 veta. Kur shkuam në
shpi te ai një ditë para turneut,

qante Rifati, kam qarë dhe unë,
kur e kemi mbajtur turneun e
parë, dy ditë përpara i kam dër-
guar të gjithë boksierët në shtë-
pi të tij e kanë edhe filmin që e
kanë filmuar”, thekson Aziz Sa-
lihu. Tash, organizimin e turneut
“Adem Jashari” e ka marrë për-
sipër Federata e Boksit e Kosovës.
Aziz Salihu, i cili është kryetar i
klubit të boksit “Prishtina”, ka fo-
lur edhe për vështirësitë e realizi-
mit të turneut “Kolosët e boksit të
Kosovës”, i cili është mbajtur më
28 nëntor. Ai tha se turneun e ka
organizuar me paratë që i kishte
për kontrolle shëndetësore në
Turqi. “Më ra një ide e mirë për
boksierët se i kanë harru. E unë u
mundova me e organizu një tur-
ne me heronjtë, me trimat që
kanë bërë çmos në atë kohë, me
fotografi në pllakata, u mundova

bajagi. Se normal ka pasur
shumë boksierë Prishtina, e bëra
këtë pllakat i bëra krejt”, tha Sa-
lihu. Ai tregon se tentoi një herë,
dy herë por nuk e ndihmoi asku-
sh. “Dy muaj e gjysmë duke vra-
puar, duke harxhuar. Çudi që kë-
tij klubi askush me i ndihmuar,
ndoshta veç pse idetë e mia janë
të miat e xhelozë po behën
menjëherë. Kur erdh koha me e
mbajt turnirin për të tretën herë,
vajza e ime Monika, është edhe
ajo nënkryetare e klubit, më tha:
Babi mos, se për të tretën herë
nuk bon me gabu, duhet me e
mbajt turnirin. Për të tretën herë
paret e analizës që i kam marrë
prej Qeverisë. Ajo më tha: Merri
babi paret, ma mirë është popul-
li me të dashtë. Shuma ka qenë
4.800 euro dhe ia kam dhanë
boksierëve krejt”, shton Aziz Sa-
lihu. “Zizi” thotë se ka pritur që
Qeveria do t’ia japë paratë, por
kjo nuk ka ndodhur. Aziz Salihu
thotë se ndihet mirë që ka pu-
nuar për Kosovën edhe në këto
kushte dhe që ka refuzuar një
pension prej 1.200 eurosh nga
Serbia, si kampion nga koha e Ju-
gosllavisë. “Unë jam shumë i kë-
naqur që kam punuar për Ko-
sovën. Serbët m’i kanë dhënë
1.200 euro pensionin, nuk e kam
marrë. Gjashtë vite bëjnë afër 90
mijë euro, edhe ato po m’i japin
po unë nuk i marr”, ka shtuar
legjenda e boksit të Kosovës, Aziz
Salihu.

Nuhiu rrëfen jetën
e tij në kohën e
luftës për ‘The Sun’
Atdhe Nuhiu ka zbuluar historinë e tij të
dhimbshme gjatë kohës së luftës në Ko-
sovë. Atdhe Nuhiu ka dhënë intervistë
për mediumin britanik, ‘The Sun’, duke
treguar për tmerrin që e kishte përjetuar
gjatë luftës. Sulmuesi kosovar ka thënë
se kur ai ka telefonuar në vendlindje, fa-
miljes së tij në Prishtinë i është dashur të
futej në podrum që të fliste me të. “Në
atë kohë nuk kishte telefona, vetëm nëse
kishit shumë para, por unë nuk u rrita
në Austri.”, ka thënë Nuhiu për ‘The Sun’.
“Kur ju bënit thirrje me telefon, ju gjith-
monë kishit frikë se do të ndodhte diçka.
Ju i lexonit lajmet dhe menjëherë e
merrni telefonin për të kuptuar ndonjë
gjë, asnjëherë nuk ishit të sigurt. Ata që
ishin aty, i tregojnë rrëfimet e tyre, por në
mënyrë të ndryshme. Ata gjithmonë
kanë qëndruar nëpër podrume. Nëse ata
ishin në podrum dhe hidhej një bombë,
nuk ndodhte asgjë, Gjatë luftës, ju duhet
të gjeni mënyrën më të mirë”, ka thek-
suar Nuhiu. Atdheu ka startuar karrierën
e tij si futbollist në Austri, në kohën kur
Kosova e fitoi pavarësinë. Ai ka luajtur
për grupmoshat e Austrisë U-21, në me-
sin e lojtarëve refugjatë të Kosovës si,
Xherdan Shaqiri dhe Granit Xhaka. “Që
nga pavarësia, ju mund të shikoni se sa
lojtarë cilësor ka Kosova dhe Shqipëria,
në një vend që i ka rreth 2 milionë ba-
norë.”, tha Nuhiu. “Kjo gjë vazhdon, pasi
është një vend i ri dhe njerëzit vazhdojnë
të vuajnë. Tani, kur ne e fitojmë një nde-
shje, atje është një festë, pasi njerëzit e
përjetojnë shumë atë fitoren dhe duan
vetëm të fitojnë. Ne kemi luajtur ndaj
Azerbajxhanit në Ligën e Kombeve, dhe
ne na duhej vetëm një barazim për ta
kaluar grupin. Biletat u shitën për mpak
se 23 minuta. Atje njerëzit e adhurojnë
futbollin dhe kanë shumë pasion për të.
Ata vuajnë shumë, por gjërat në sport u
japin shumë kënaqësi”, ka shtuar më tej
sulmuesi kosovar.

Xherdan Shaqiri ka bërë një paraqitje të
jashtëzakonshme kundër rivalit të përbetuar
të Liverpoolit, Manchester Unitedit. Shaqa
shënoi dy gola në fitoren prej 3 me 1
përkundër që hyri në lojë në minutën e 70.
“Asnjë lojtar nuk është i lumtur kur është në
stol, kjo është normale. Por, vetëm 11 lojtarë
mund të luajnë, prandaj vendos trajneri.

Gjithmonë mundohem të kem ndikim kur
inkuadrohem ose kur e nis takimin nga fillimi.
Pata ndikim të mirë me dy golat, jam i këna-
qur”, u shpreh Shaqiri pas takimit. Ai ka shtuar
se, “ishte fitore e rëndësishme dhe e mrekul-
lueshme. Luajtëm shumë mirë, në pjesën e
dytë bëmë më shumë se Unitedi, dhe në fund
merituam fitoren”, ka theksuar Shaqiri.

Shaqiri i lumtur për ndikimin që pati në lojë
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jam shumë i kënaqur që 
kam punuar për Kosovën
“Unë jam shumë i
kënaqur që kam punuar
për Kosovën. Serbët m’i
kanë dhënë 1.200 euro
pensionin, nuk e kam
marrë. Gjashtë vite
bëjnë afër 90 mijë euro,
edhe ato po m’i japin po
unë nuk i marr”, ka
shtuar legjenda e boksit
të Kosovës, Aziz Salihu
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U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

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

 

AGJENCIA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL  

 
Në bazë të nenit 7, alineja 9 nga Ligji për themelim të Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 72/07, 5/09, 43/14, 193/15 
,39/16 dhe 164/18), Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural e publikon këtë: 
 

T H I R R J E  P U B L I K E  n r .  1 0 / 2 0 1 8  
për parashtrim të kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Programi për mbështetje financiare në zhvillimin rural për vitin 2018 

 

I. LËNDA E SHPALLJES 

Lënda e kësaj e shpallje është shpërndarja e mbështetjes financiare për masën në vijim: 
 

 

II. TË DREJTË NË SHFRYTËZIM TË MJETEVE 

Të drejtë në shfrytëzim të mjeteve kanë subjektet në vijim: 

 

Subjekte Masa 
Shfrytëzues të ndihmës për subvencionim të shkallës së interesit janë subjektet fizik dhe 
juridik shfrytëzues të mjeteve financiare nga instrumenti për ndihmë paraqasëse në bujqësi 
dhe zhvillimin rural nga Unioni Evropian  
 

Masa 2 

III. SHUMA E MBËSHTETJES FINANCIARE 

Ndihma është e paraparë për kreditë të cilët kanë kamatë vjetore në shumën prej 8% në nivel vjetor, të cilat janë të 
vendosura nga bankat dhe shtëpitë e kursit me leje për punë nga Banka kombëtare e Republikës së Maqedonisë për 
periudhë deri më 10 vjet edhe atë për investime të cilat janë të financuara nga instrumenti për ndihmë paraqasëse në 
bujqësi dhe zhvillim rural nga Unioni Evropian (IPARD) dhe të njëjtat nuk janë më të larta se 500.000 euro në 
kundërvlerë të denarëve sipas kursit të mesëm të Bankës kombëtare të Republikës së Maqedonisë të përcaktuar në 
ditën e lidhjes së marrëveshjes për kredi. 

Ndihma është në shumën prej 50% nga shuma e shkallës së interesit në nivel vjetor. Shuma e ndihmës mund të jetë 
edhe më e lartë se 50% në pajtim me nenin 94 paragrafi (2) nga Ligji për bujqësi dhe zhvillim rural. 

 

IV. KUSHTET PËR SHFRYTËZIM TË MJETEVE DHE DOKUMENTACIONI I CILI 
PARASHTROHET  

Kërkesat mund të parashtrohen në mënyrë elektronike pas regjistrimit të realizuar në e-baranje.ipardpa.gov.mk 

Një kërkues mund të parashtrojë vetëm një kërkesë për një masë ose më së shumti 2 kërkesa individuale për masa të 
ndryshme duke marrë parasysh edhe masat tjera nga Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 
2018. 
Të drejtë në shfrytëzim të ndihmës financiare do të kenë shfrytëzuesit e mjeteve financiare nga instrumenti për ndihmë 
paraqasëse në bujqësi dhe zhvillimin rural nga Unioni Evropian (IPARD), të cilët kanë nënshkruar marrëveshje pas 
përfundimit të thirrjes së fundit publike për subvencionim të shkallës së interesit, gjegjësisht pas 25.12.2016. 

Kushtet të cilat duhet ti plotësojnë kërkuesit e mjeteve janë të përcaktuara me: 
 

- Programin për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2018 ("Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 16/18, 100/18, 127/18, 172/18 dhe 193/18) 

- Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural, neni 98-a ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 49/10, 
53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 
dhe 83/18). 

 
Kërkuesit e mbështetjes financiare është e nevojshme të krijojnë kërkesë elektronike për mbështetje financiare me të 
dhëna përkatëse dhe të bashkëngjisin dokumente elektronike të detyrueshme((1) Marrëveshje për kredi të lidhur me 
bankën ose shtëpinë e kursimeve për investimin e financuar nga Instrumenti për ndihmë paraqasëse në bujqësi dhe 
zhvillim rural nga Unioni Evropian dhe (2) Plan i detajuar i amortizimit i cili është shtesë i marrëveshjes për kredi).  

 
- Kërkesat të cilat i kanë plotësuar kushtet për shfrytëzim të mjeteve për masën 2 do të radhiten sipas 

datës dhe kohë së parashtrimit të kërkesës elektronike në e-baranje.ipardpa.gov.mk 
- Kërkesat të cilat nuk janë parashtruara në mënyrë elektronike nuk do të mbikëqyren. 

 

V. TËRHEQJE TË FORMULARËVE DHE UDHËZIME 

Udhëzimet për regjistrim të kërkuesve në sistemin për parashtrim elektronik të kërkesës mund të merren në faqen 
fillestare e-baranje.ipardpa.gov.mk.. Udhëzimi për shfrytëzuesit e masës individuale mund të merret pas fillimit 
të krijimit të kërkesës për masë.  

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural  
Rr. " 3-ta Makedonska brigada" nr. 20 
(ndërtesa e Makedonija Tabak bllok C) 

1000 Shkup 
 

VI. MËNYRA E PARASHTRIMIT TË DOKUMENTEVE 

Kërkesa e plotësuar elektronike për mbështetje financiare është e nevojshme të shkarkohet, printohet dhe nënshkruhet 
dhe së bashku me dokumentacionin e tërësishëm të parashtrohet deri te Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi 
dhe zhvillim rural në zarf të mbyllur në të cilin në anën e përparme në këndin e lartë të majtë qëndron Kërkesë për 
mbështetje financiare dhe Numri arkivor i Kërkesës (1018-216-XXXX/1). Kërkesa mund të parashtrohet përmes 
postës ose personalisht në sportelin e Agjencisë. 

 
Afati përfundimtar për parashtrim të kërkesave është 18.01.2019. 
 
 

Informata më të hollësishme në kontakt tel. (02) 3097-460 ose në e-mail adresën: 

e-baranje@ipardpa.gov.mk  dhe ne ueb faqen: www.ipardpa.gov.mk. 

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural, Sektori për miratim të projekteve  

Telefon 02 3097 - 460, çdo ditë pune nga ora 08:30 deri 16:30 

Kodi i masës Emri i masës Shpenzimet e pranueshme 

2 Subvencionimi i shkallës së interesit 
 

Ndihma në shumën prej 50% 
nga shkalla e interesit për 
nivelin vjetor për periudhën 
deri 10 vjet 
 

Për shkak të zbatimit të vazhdueshëm të procedurës për sjelljen e dokumentit planor Dokumentacioni lokal 
urbanistik-planor me qëllim A4 - vendosje e përkohshme, të PK 1288/1, KK Dobri Dol, Komuna 
Sopishte. Në pajtim me nenin 51 paragrafi 10 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik, Komuna e 
Sopishtes e publikon këtë: 

NJOFTIM 

Realizohet prezantim publik dhe anketë publike për dokumentin planor Dokumentacioni lokal urbanistik-
planor me qëllim A4 - vendosje e përkohshme, të PK 1288/1, KK Dobri Dol, Komuna Sopishte. 
 
1. Përfshirja planore e dokumentit Dokumentacioni lokal urbanistik-planor me qëllim A4 - vendosje e 
përkohshme, të PK 1288/1, KK Dobri Dol, Komuna Sopishte është me sipërfaqe prej 0,074 ha. 
2. Prezantimi publik dhe anketa publike do të realizohen me shfaqjen e planit në hapësirat e Komunës 
Sopishte më datë 19.12.2018 në ora 11:00. 
3. Anketa publike do të zgjasë deri më 25.12.2018, në bazë të nenit 51 paragrafi 10 nga Ligji për planifikim 
hapësinor dhe urbanistik (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 dhe 
163/16) 
4. Informohen të gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara juridike nga rajoni konkret të përfshirë me planin 
në afatin e lartpërmendur të dorëzojnë vërejte, propozime, mendime në listat anketuese në administratën 
komunale. 
5. Informata në tel. 2 785 102 
 
Udhëheqës i Departamentit 
për Urbanizëm 
Aleksandar Dimovski 

Kryetari i Komunës Sopishte 
Stefçe Trpkovski 

Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 dhe nenit 23 paragrafi 1 i Ligjit për marrëdhënie pune Gazeta Zyrtare e RM 
nr. 167/15 dhe Ligjit për ndryshim dhe plotësim të LMP (Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/16) dhe pëlqimit të Ministrisë 
së financave nr. 18-12749/2 të datës 30.10.2018 dhe Ministrisë së Punës dhe politikës sociale Shkup nr. 
04.10481/3 të datës 14.11.2018 dhe nenit 22 të Statutit të Shtëpisë, UD Drejtori i IPK Shtëpia e pleqve “Kiro 
Krsteski – Pllatnik” – Prilep publikon:  

 
SHPALLJE  

Për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pacaktuar të punës  
 

1.Mirëmbajtës të higjienës..........................1 realizues  
2.Rojtar....................................1 realizues 
3.Enëlarës – Shërbyes...........1 realizues 
4.Geronto – Nikoqire............1 realizues 
5.Gjellbërës...................................1 realizues 
 
Orari i kohës së ëunës për pozitat e lartëpërmendura është me ndërrime. 
Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune kandidati duhet të përmbushë edhe 
kushtet e posaçme në vijim: 
Kandidati me numër rendor 1 duhet t ketë të mbaruar katër ose tre vjet arsim të mesëm. 
Kandidati me numër rendor 2 duhet t ketë të mbaruar katër vjet arsim të mesëm si dhe licencë për punë për 
sigurim të pronës dhe personave. 
Kandidati me numër rendor 3 duhet t ketë të mbaruar arsim të mesëm ose arsim fillor. 
Kandidati me numër rendor 4 duhet t ketë të mbaruar arsim fillor. 
Kandidati me numër rendor 5 duhet t ketë të mbaruar përgatitjen profesionale të shkallës së tretë ose të katërt. 
Të bashkëngjitur me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: 
-diplomë për arsimin e mbaruar  
-certifikatë të shtetësisë së RM  
-certifikatë të lindjes  
-të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
-me vendim të plotëfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 
-në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase  
Shpallja do të zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit në mediat e informimit në gjuhën maqedonase dhe në 
gjuhën që e flasin 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga gjuha maqedonase. 
Dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri në IPK Shtëpia e pleqve “Kiro Krsteski – Pllatnik” – Prilep në rr. 
“Nada Llameska” 1a – Prilep, numri i telefonit: 048 435-011 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 5 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes. 

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

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

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   
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FEDERATA E FUTBOLLIT TË MAQEDONISË 

 
publikon  

SHPALLJE 
 

Për angazhim të trajnerëve kryesor dhe ndihmës të futbollit për punë me futbollistë në paralelet për futboll në SHMSH 
Akademia e sportit në Shkup (dhe paralelet në Tetovë, Gostivar, Ohër, Manastir, Prilep, Strumicë, Shtip dhe Veles). 

Konkursi publikohet në pajtim me nenin 15 nga Ligji i SHMSH Akademia e sportit dhe dispozitat nga Rregullorja për 
kriteret e veçanta për trajner të nxënësve të akademisë së sportit. 

 
- Në Shkup kërkohen 4 (katër) trajner kryesor dhe 8 (tetë) trajner ndihmës 
- Në Tetovë kërkohen 2 (dy) trajner kryesor dhe 2 (dy) trajner ndihmës 
- Në Gostivar kërkohen 2 (dy) trajner kryesor dhe 1 (një) trajner ndihmës 
- Në Ohër kërkohen 2 (dy) trajner kryesor dhe 1 (një) trajner ndihmës 
- Në Manastir kërkohen 2 (dy) trajner kryesor dhe  2 (dy) trajner ndihmës 
- Në Prilep kërkohen 2 (dy) trajner kryesor dhe 1 (një) trajner ndihmës 
- Në Strumicë kërkohen 2 (dy) trajner kryesor dhe 1 (një) trajner ndihmës 
- Në Shtip kërkohen 2 (dy) trajner kryesor dhe 1 (një) trajner ndihmës 
- Në Veles kërkohen 2 (dy) trajner kryesor dhe 1 (një) trajner ndihmës 

 
Kushtet e përgjithshme të cilat kandidatët për trajner dhe trajner ndihmës duhet t`i plotësojnë janë: 

- të ketë të mbaruar së paku arsim të lartë në sferën e sportit ose licencë të fituar nga ndonjë asociacion përkatës 
ndërkombëtar të sportit dhe  

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

Kushtet e veçanta të cilat kandidatët për trajner dhe ndihmës trajner duhet t`i plotësojnë janë: 
 
- të ketë vërtetim për së paku 2 vite punë në klub në kategorinë përkatëse për të cilën është kandidat në pesë vitet e fundit, 

ose vërtetim për së paku pesë vite stazh pune si trajner me diplomë përkatëse B, A ose PRO të lëshuar nga Federata e 
Futbollit të Maqedonisë; 

- të ketë vërtetim që nuk ka të shquar masë disiplinuese nga ana e organit disiplinues të Federatës së Futbollit të 
Maqedonisë në pesë vitet e fundit; 

- të ketë aftësi për komunikim, organizim dhe menaxhim, si dhe aftësi për transferimin e njohurive dhe aftësive 
- të ketë të arritura rezultate në karrierën e tij profesionale, gjegjësisht të ketë të fituar kampionat, trofe ose performancë 

në gara evropiane.  

Përparësi për zgjedhje të trajnerit nga paragrafi (1) nga ky nen kanë kandidatët të cilët njohin së paku një gjuhë botërore, e 
cila vërtetohet me posedimin e certifikatës ndërkombëtarisht të pranuar të lëshuar nga testatori evropian oficial, anëtar i shoqatës 
ALTE të testarovëve evropian ose certifikatë nga institucioni ndërkombëtar për nivelin A2 të CEFR, gjegjësisht BULATS,ose TOEFL 
PBT së paku 310 pikë, TOEFL CBT së paku 35 pikë ose TOEFL IBT së paku 10 pikë, ose DELF, TCF, TEF ose Gete certifikatë.  

Të gjithë kandidatët e interesuar CV e tyre, në gjuhën maqedonase, me të gjitha dokumentet e duhura në origjinal (përveç 
diplomën për trajner e cila mund të jetë kopje), t`i parashtrojnë deri tek Federata e Futbollit të Maqedonisë përmes postës në adresë, 
ose në arkivin e FFM në afat prej 3 (tre) ditë nga dita e publikimit: 

Federata e Futbollit të Maqedonisë, 
Bul. ASNOM - nr.21, lagjja Novo Lisiçe 
1000 Shkup 

 
me shenjën për Trajner (trajner ndihmës) në paralelen - futboll në............. (shënohet qyteti)  
 

FFM, e mban të drejtën të realizon testim plotësues të kandidatëve të cilët do të kenë rezultate të njëjta ose të ngjashme për 
hyrje në kuotën e paraparë. Të gjithë kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet për pranim, do të informohen më tej për aktivitetet e 
mëtutjeshme, përderisa fletëparaqitjet e jo kompletuara dhe jo të rregulluara nuk do të mbikëqyren. 
 

FEDERATA E FUTBOLLIT TË MAQEDONOSË 
FILIP POPOVSKI 

Sekretar i përgjithshëm 

 
FEDERATA E FUTBOLLIT TË MAQEDONISË 

 
Publikon 

 
SHPALLJE 

 
Për angazhim të FIZIOTERAPISTËVE për punë me futbollistët në paralelet për 

futboll në SHMSH Akademia e sportit në Shkup (dhe në paralelet në Tetovë, Gostivar, 
Ohër, Manastir, Prilep, Strumicë, Shtip dhe Veles).  

Konkursi publikohet në pajtim me nenin 15 i Ligjit të SHMSH Akademia e 
sportit dhe dispozitave të Rregullores për kriteret e veçanta për FIZIOTERAPISTË në 
akademinë e sportit. 
 
- Në Shkup kërkohen 2 (dy) fizioterapistë;  
- Në Tetovë kërkohet  1 (një) fizioterapist;  
- Në Gostivar kërkohet 1 (një) fizioterapist;  
- Në Ohër kërkohet 1 (një) fizioterapist;  
- Në Manastir kërkohet 1 (një) fizioterapist;  
- Në Prilep kërkohet 1 (një) fizioterapist;  
- Në Strumicë kërkohen 2 (dy) fizioterapistë;  
- Në Shtip kërkohet 1 (një) fizioterapist;  
- Në Veles kërkohet 1 (një) fizioterapist;  
 

Kushte të cilat kandidatët për FIZIOTERAPISTË duhet t`i plotësojnë janë: 
- të ketë të mbaruar së paku arsim të lartë për fizioterapist dhe 
- me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ose sanksion 
ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 
Të gjithë kandidatët e interesuar së bashku me CV e tyre, në gjuhën maqedonase, 
të gjitha dokumentet e duhura në origjinal (përveç diplomën për arsim të mbaruar 
e cila mund të jetë kopje), t`i parashtrojnë deri te Federata e Futbollit të 
Maqedonisë përmes postës në adresë, ose në arkivin e FFM në afat prej 3 (tre) 
ditësh nga dita e publikimit; 
Federata e Futbollit të Maqedonisë, 
Bul. ASNOM - nr.21, lagjja Novo Lisiçe 
1000 Shkup 
 

me shenjën për FIZIOTERAPIST në paralelen - futboll në............................(shënohet 
qyteti) 
 

FFM, e mban të drejtën të realizon testim plotësues të kandidatëve të cilët do të 
kenë rezultate të njëjta ose të ngjashme për hyrje në kuotën e paraparë. Të gjithë 
kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet për pranim, do të informohen më tej për aktivitetet 
e mëtutjeshme, përderisa fletëparaqitjet e jo kompletuara dhe jo të rregulluara nuk do të 
mbikëqyren. 
 

FEDERATA E FUTBOLLIT TË MAQEDONOSË 
FILIP POPOVSKI 

Sekretar i përgjithshëm 

Në bazë të nenit neni 156, 157, 158, 159, 164-b dhe 164-v nga Ligji për mbrojtje shëndetësore (Gaz. zyrtare e RM nr. 43/12, 
145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, dhe 37/16),  Pajtueshmëria për punësim nga Ministria e financave nr. 
18-18097/2 nga data 12.12.2018 dhe Vendimi nr. 02-2970/1 nga data 17.12.2018, drejtorët prof. dr. Katarina Stavriq dhe m-r 
Ridvan Ibraimi të IPSH Klinika universitare për sëmundje të fëmijëve – Shkup, publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim të 1 (një) doktor të medicinës për kohë të pacaktuar 
 

1. IPSH Klinika universitare për sëmundje të fëmijëve – Shkup ka nevojë për punësim të: 
1- (një) doktori të medicinës 
2. Kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për mbrojtje shëndetësore: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
- të mos ka të shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
3. Përveç kushteve të përgjithshme të vërtetuara me ligj kandidatët duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e posaçme në vijim: 
- të ketë të mbaruar arsim sipëror me së paku 240 kredi të arritura sipas SETK apo shkalla e kryer (VII/1) – Fakulteti mjekësisë 
- provim të dhënë profesional 
- licencë për punë 
-në mënyrë aktive të njohë një nga tre gjuhët që shfrytëzohen të Unionit Evropian (angleze, gjermane apo frënge) në nivel B2 

sipas kornizës së përbashkët Evropiane e referencës e gjuhës, mësimit dhe vlerësimit (Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) (në tekstin e mëtejmë: CEFR dhe të posedojë certifikatë të pranuar 
ndërkombtarisht të pranuar të dhënë nga testator oficial evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testatorëve të nivelit B2 CEFR, 
gjegjësisht ELTS me 5-6 pikë, FCE, BEC, ILEC, IKFE, BULATS, apo TOEFL PBT më së paku 500 pikë, TOEFL CBT më së 
paku 175 pikë apo TOEFL IBT më së paku 60 pikë ose DELF, TCF, F, ose Goethe-Zertifikat, TestDaF  
- me dhe pa përvojë pune. 

Kandidatët që kanë të mbaruar ciklin e parë, dytë apo tretë të studimeve nga sfera e shkencave të mjekësisë në njërin prej 100 
fakulteteve të ranguara më së larti në Shanghai Ranking-ARWU (Academik Rankinking of World Universities)  nuk duhet t`i 
plotësojnë kushtet  e veçanta nga pika 3 e kësaj shpallje, dhe as punësimi i tyre nuk realizohet me procedurën e selektimit për 
kandidat. 
 
4. Orari i punës është 40 orë në javë dhe rroga neto fillestare 28.611,00 denarë për doktor të medicinës. 
5. Në bashkëngjitje me fletëparaqitjen kandidatët janë të detyruar t`i parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhëna për kontakt dhe të theksohet për cilin vend të punës konkurrohet, 
- biografi të shkurtë (CV), 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje e vërtetuar në noter, 
- vërtetim mjekësor jo më i vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- certifikatë që nuk ka të shquar vendim të plotfuqishëm gjyqësor ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, jo 
më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- diplomë ose certifikatë me sukses mesatar për fakultet të mjekësisë të mbaruar, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- certifikatë për provim profesional të dhënë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- njohja e një prej gjuhëve të huaja dëshmohet me parashtrimin e një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose 
certifikatave të përdorura ndërkombëtarisht: BULATS, CAE, IELTS, FCE, BEK, PET, KET, ILEC, TOEFL PBT, TOEFL CBT, 
TOEFL IBT për gjuhën angleze, gjegjësisht DELF,  DALF, TCF, TEF, BULATS për gjuhën frënge, gjegjësisht Gete Certifikatë 
(Goethe-Zertifikat), TestDaF dhe BULATS për gjuhën gjermane ose certifikatë të njohur tjetër ndërkombëtarisht të dhënë nga 
testatori zyrtar evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testatorëve evropian ose organizate tjetër ndërkombëtare të nivelit B2 të 
Kornizës së përbashkët referente për mësim, ligjërim dhe vlerësim të njohjes së gjuhëve (CEFR) ose parashtrim të vërtetimit  për 
cikël të parë, të dytë ose të tretë të studimeve në një prej 200 fakulteteve më lartë të ranguara në Shanghai Ranking - ARWU 
(Academic Ranking of World Universities) të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, 
frënge, gjermane), për të cilat studime kandidati posedon diplomë të nostrifikuar. 
6. Kandidati i cili parashtron diplomë për fakultet të mbaruar të mjekësisë jashtë vendit, obligohet të parashtrojë nostrifikim të 
diplomës dhe ekuivalencë të suksesit. 

7. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 
8. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i parregulluar nuk do të jetë lëndë shqyrtimi nga ana e komisionit për 

përzgjedhje të kandidatëve. 
9. Pas përzgjedhjes së realizuar të kandidatëve të paraqitur për doktorë të medicinës që përmbushin kushtet në pajtim me 

shpalljen publike, do të realizohet provim me shkrim dhe me gojë në pajtim me nenin 164-v të Ligjit për mbrojtje shëndetësore. 
10. Fletëparaqitja së bashku me tërë dokumentacionin e nevojshëm dhe telefoni për kontakt, të parashtrohen deri në IPSH 

Klinika universitare për sëmundje të fëmijëve – Shkup rr. Vodnjanska nr. 17 përmes postës ose në arkivin e IPSH Klinika 
universitare për sëmundje të fëmijëve – Shkup, ndërsa me shënim për Shpalljen publike për punësim. 
 

IPSH Klinika universitare 
për sëmundje të fëmijëve 

Shkup 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 339/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „Shkollën e Mesme Profesionale Komunale Ilinden, 

Komuna e Ilindenit “për vendet e punës në vijim:  
 

1. OBN0102V01001 Këshilltar për punë të përgjithshme dhe normative juridike - 
Sekretar, Njësia për punë normative - juridike, burime njerëzore dhe punë të 
përgjithshme 

1 realizues(ë) 

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

 

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

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

 
 

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

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

 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:00 - 15:00 
    Rroga neto: 22.598,00 denarë 
 

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

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

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

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

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

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

30 ditë pas mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së 
administratës.  

Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të 
fazës së 2 – të.  
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Në Nyon të Zvicrës, u hodh
shorti i ruandit të 1/8-ave të UEFA
Champions League. Kampionët në
fuqi të Realit të Madridit ishin me
fat pasi peshkuan holandezët e
Ajax të Amsterdamit, një sfidë që
megjithatë ka shumë histori brenda
pasi në fushë do të zbresin në total
17 trofe në këtë kompeticion. Su-
perpërballja e kësaj faze do të jetë
ajo mes Liverpoolit dhe Bayern Mu-
nich, ndërkohë që shorti ka qenë i fa-
vorshëm për Barcelonën që do të
sfidojë Lyonin dhe Manchester City-
in që do të përballet me Schalke 04.
Short i vështirë për Juventusin që do
të sfidojë Atleticon e Madridit,
ndërkohë që ishte me fat Roma që
kapi skuadrën më të dobët të vazos
së parë pikërisht portugezët e Portos
edhe pse në këtë gjendje që është
aktualisht skuadra e Di Francescos,
vështirë se kryeqytetasit mund ti ka-
lojnë portugezët. Një duel mjaft in-
teresant është ai mes Tottenham
dhe Borussias së Dortmundit ndër-
sa PSG është e avantazhuar ndaj an-
glezëve të Manchester United, por
edhe kjo është një përballje shumë
e bukur për t’u parë.

LIVERPOOL-BAYERN MUNICH,
PËRBALLJA E FUNDIT NË

SUPERKUPËN EUROPIANE
Liverpool është i pamposhtur

në tetë ndeshjet e fundit kundër
klubeve gjermane (6F, 2B), duke
mundur Hoffenheim 2-1 larg dhe
4-2 në shtëpi, në “play-off”-in e sezo-
nit të kaluar. “Reds” nuk kanë hum-

bur kurrë me miqtë nga Bundesliga
në “Anfield” (12F, 3B). Trajneri i Li-
verpool, Jürgen Klopp, ishte në krye
të Borussia Dortmundit, e cila u
mposht 2-1 nga Bayern Munich në
finalen e Ligës së Kampionëve të vi-
tit 2013, në “Wembley”. Liverpool,
gjithashtu, mori më të mirën ndaj
Bayernit në Kupën Europiane (sot
Champions), duke fituar gjysmëfi-
nalen (1980-1981), falë golit në fu-
shë kundërshtare (0-0 në shtëpi, 1-1
larg), në rrugën për ta kërkuar tro-
feun për herë të tretë. Ndeshja e fun-
dit i Bayernit me Liverpool u luajt
në Superkupën Europiane të vitit
2001, në Monako, ku klubi anglez, i
cili ishte kualifikuar si fitues i Kupës
UEFA, mposhti 3-2 kampionët e Eu-
ropës, në “Stade Louis II”.

AJAX-REAL MADRID, SPANJOLLËT
I KANË FITUAR 6 NDESHJET E

FUNDIT
E fundit nga katër fitoret e Ajax

kundër Real Madridit erdhi në fazën
e grupeve të Ligës së Kampionëve
(1995-1996). Flasim për suksesin 2-0
në “Santiago Bernabéu”. Kjo ishte
fitorja e katërt e klubit të njohur ho-
landez kundër rivalëve të ngjashëm
spanjollë. Real Madridi i ka fituar
gjashtë ndeshjet e fundit kundër
Ajax, duke shënuar 20 gola dhe pë-
suar vetëm 2 të tillë. “Los Blancos”
triumfuan 4-1, si në Holandë, edhe
Spanjë, në përplasjen më të fundit
të këtij kompeticioni, në fazën e
grupit (2012-2013). Ajax e ka fituar
këtë trofe 4 herë, ndërsa Real Madri-

di më shumë se askush tjetër, plot 13
herë.

LYON-BARCELONA, SKUADRAT
RITAKOHEN PAS 10 VITESH NË

CHAMPIONS
E fundit e gjashtë ndeshjeve të

Barcelonës dhe Lyonit erdhi në sezo-
nin fitimtar të klubit spanjoll (2008-
2009). Barcelona fitoi 6-3 në total (1-
1 në transfertë, 5-2 në shtëpi). Pesë
herë fituesit e Champions-it kanë fi-
tuar katër prej këtyre gjashtë nde-
shjeve, duke barazuar dy të tjerat.
Kjo është ndeshja e parë e Barce-
lonës me kundërshtarë francezë, që
nga përmbysja historike kundër PSG
në Champions (2016-2017), në të
njëjtin raund. Katalanasit humbën
4-0 në kryeqytetin francez dhe ia
dolën të përmbysin gjithçka me
triumfin e jashtëzakonshëm 6-1 në
“Camp Nou”. Lyon nuk e ka mundur
kurrë Barcelonën në garat e UEFA-s.
Umtiti u bashkua me Barcelonën
nga Lyon në vitin 2016.

MANCHESTER UNITED – PSG,
PËRBALLJA E PARË E TYRE NË

CHAMPIONS
Manchester United nuk ka luaj-

tur kurrë kundër PSG në Cham-
pions. PSG ka fituar vetëm një herë
në Angli, kur mundën 3-2 Liverpool,
në ndeshjen e pare të fazës në gru-
pe të këtij edicioni. Manchester Uni-
ted ka humbur vetëm dy herë në 26
ndeshjet e tij kundër skuadrave
franceze (14F, 10B). Ndërkohë, PSG
ka fituar vetëm pesë nga 19 nde-

shjet e luajtura me kundërshtarë
nga Premier League, edhe pse më i
fundit ishte një sukses 2-1 në shtëpi,
kundër Liverpool, në ndeshjen e 5-
të të këtij Champions-i. Kujtojmë
se Di María u bashkua me PSG nga
Manchester United, në vitin 2015.

ATLÉTICO-JUVENTUS, CRISTIANO
RONALDO ËSHTË VRASËSI I

“ROJIBLANCOS”
Ronaldo ka shënuar katër gola

në gjashtë ndeshje të Champions-it
kundër Atlético (4 F, 1B, 1H) për ish-
klubin e tij, Real Madrid, duke përf-
shirë një “hat-trick” në gjysmëfina-
len e sezonit 2016-2017. Ndeshjet e
vetme të Atletico dhe Juventus në
garën madhore të UEFA-s u luajtën
në fazën e grupeve (2014-2015). Në
to, spanjollët regjistruan fitoren 1-0
në shtëpi dhe barazim pa gola në
Itali. Arda Turan shënoi golin e
vetëm të ndeshjes, kur skuadrat u
takuan në Madrid, në vitin 2014. Ju-
ventusi mundi Valencian 2-0, larg,
dhe 1-0 në shtëpi, në fazën e grupe-
ve të këtij edicioni, duke qenë fitue-
se kundër klubeve spanjolle në tri
ndeshje, edhe pse në dy Cham-
pions-it e fundit u mund nga
kundërshtarët e La Liga-s, kundër
Real Madridit, në sezonin e kaluar,
në çerekfinale, dhe në finale e vitit
2017, në Cardiff. Ronaldo shënoi
kundër Atlético Madrid në finalen e
Ligës së Kampionëve të vitit 2014.
Asokohe, mbante veshur fanellën
e Real Madridit. Sulmuesi i Juventu-
sit, Mario Mandžukić, luajti për

skuadrën spanjolle në sezonin
2014-2015, duke shënuar 12 gola në
28 ndeshje.

SCHALKE-MANCHESTER CITY,
“QYTETARËT” KANË 7 NDESHJE

PA HUMBJE ME GJERMANËT
Sané erdhi nga të rinjtë e

Schalke 04 dhe bëri 47 paraqitje me
ekipin e parë gjerman, duke shë-
nuar edhe 11 gola. Pastaj u transfe-
rua te “qytetarët” e Pep Guardiolës,
me kërkesën e këtij të fundit. Man-
chester City doli fitues 2-0 ndaj
Schalke në fazën e grupeve (2008-
2009). Klubi anglez, gjithashtu,
triumfoi në gjysmëfinalen e Kupës
së Kupave të Kupës Europiane
(1969-1970), duke fituar 5-2 në total
(0-1 larg, 5-1 në shtëpi). Manchester
City është i pamposhtur në shtatë
ndeshjet e fundit kundër klubeve
gjermane, duke fituar gjashtë prej
tyre, përfshirë rezultatin 2-1 larg dhe
në shtëpi, kundër Hoffenheim, në
fazën e grupit të këtij edicioni.

LIGA E KAMPIONËVE

Short drithërues, pa fat
Juventusi, Bayerni e PSG!

Në Nyon të Zvicrës, u hodh shorti për raundin e dytë të Ligës së Kampionëve, ose siç njihet ndryshe, raundi me eliminim
direkt. Pas fazës së grupeve, tashmë janë 16 skuadra, që do të vijojnë betejën mes tyre për më të mirin e Europës. Lufta bëhet
për kurorën, që e mban në tri sezonet e fundit radhazi Real Madridi. Natyrisht, edhe “Los Blancos” do të tentojnë të mos
zbresin nga froni

ME FAT CHELSEA,
ARSENALI E NAPOLI,
INTERI PESHKON
RAPIDIN, SPIKAT
PËRPLASJA 
LAZIO-SEVILLA 

U hodh në Nion të Zvicrës
shorti i Europa League, që
përcaktoi çiftet e fazës së
1/16-aver të kompeticionit.
Goglat u rezervuan
kundërshtarë të lehtë
skuadrave të mëdha,
sidomos dy anglezeve,
Chelsea dhe Arsenal, që do
të kenë përballë
respektivisht blutë Malmo
dhe “topçinjtë” Bate
Borisovin. Interi, eliminuar
me bujë nga Championsi
do të duhet të matë forcat
me Rapidin e Vjenës,
ndërsa Napoli me Zyrihun.
Gjithsesi, nuk munguan
edhe përplasjet “e nxehta”,
ku spikat Lazio – Sevilla,
Sporting – Villarreal apo
Galatasaray – Benfica. 

ÇIFTET E FAZËS 
SË 1/16-AVE  
Plzen – Dinamo Zagreb 
Club Brugge – Salzburg 
Rapid Wien – Inter 
Slavia Prague – Genk 
Krasnodar – Leverkusen 
Zurich – Napoli 
Malmo – Chelsea 
Shakhtar – Eintracht Frankfurt 
Celtic – Valencia 
Rennes – Betis 
Olympiacos – Dynamo Kiev 
Lazio – Sevilla 
Fenerbahçe – Zenit 
Sporting – Villarreal 
Bate Borisov – Arsenal 
Galatasaray – Benfica 

EUROPA LEAGUE 
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Mensur
Mamuti

DRAMË 
ME AKTORIN 

NË FOTO 

SËMUNDJE
E LËKURËS
(SKUQJA)

DRES
-----------------------------

DRAMË 
ME AKTORIN 

NË FOTO 
F UJËVARË

DJALI
I TEZES

------------------------------
QYTET 

NË KATALONI

XH

CEREMONITË

PRIJËSI
I HUNËVE

ZEZAK

LUMË
NË ETIOPI

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

KRYENEÇËSI

PIKTORI
 I POPULLIT, 

KACELI

AUSTRIA

INSTITUCION, 
ORGAIZATË 

SHTETËRORE
-----------------------------
SHTET NË AFRIKË

MJESHTËR E DREJTON
NË NJË ADRESË

POLITIKANI 
HOLANDEZ, 

AURELUS LUIS

DRAMË 
ME AKTORIN 

NË FOTO 
“GUNAT ...” M URUGUAJI PLANETI

I KUQ

BAKËRPUNUES
------------------------------

FINLANDEZE

RRITJE E MEN-
JËHERSHME 
E PRODHIMIT

-----------------------------
DRAMË ME AKTORIN 

NË FOTO 

F
SHUMA 

E TË HOLLAVE 
QË I DETYROHEMI 

DIKUJT
------------------------------

Ë

SHKRONJA
E PARË

-----------------------------
ISH QYTET 

JAPONEZ, I NGJITUR  
ME TAKAHASHI

BYLBYLI

ME SYTË 
E MBUSHUR 
ME LOT (F)

-----------------------------
ZYRË
(HUAJ)

Z
MISIONI EVROPIAN 

PËR SUNDIMIN 
E LIGJIT

------------------------------
KËNG. SLLOVEN, 

PESTNER

AKTORI YNË
NË FOTO

-------------------------------
THELË E HOLLË 

MISHI

GEVARA

F
FERMË

-----------------------------
KRUNA

RAJON
NË UGANDË

INTERNET
EXPLORER

ZGJIDHJET: F, TEZAK, XHIRONA, RITET, ATILLA, NEGËR, OMO, A, SADIK, A, ENT, USTA, M, REMTAR, 
BUM, FINE, DEBI, A, E PËRLOTUR, ZOGU, EULEKS, FATOS SELA, FILETO, RANÇ, SIRONKO, IE.

Shumë i lehtë: 758321469, 693745812, 124698735, 586413927, 437982651, 219576348, 
872164593, 945237186, 361859274. Mesatar: 645792138, 327481965, 189635742, 
276814593, 893527614, 514963827, 451276389, 932158476, 768349251.

 5     4  9

6 9   4     

1  4 6      

5    1    7

  7 9  2 6   

  9  7  3   

8     4 5   

    3   8 6

3      2 7  

 4      3  

  7 4 8  9   

1   6     2

  6 8   5   

8 9      1 4

     3    

4   2     9

  2 1 5  4   

 6      5  

N
Ë
 K

Ë
T
Ë
 D

A
T
Ë

2 tetor 1948
18 dhjetor 2013

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

--

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

Mensur DRAMË SËMUNDJE

XH

DJALI

Mamuti ORINME AKT
ONË FOT

E LËKURËS
(SKUQJA)

I TEZES
----------------------------

QYTET
ALONITTANË KAAT

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

DRES

F A
-----------------------------

DRAMË
ORINME AKT

ONË FOT

UJËVVA
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

ARË
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

CEREMONITË

PRIJËSI
I HUNËVE

ZEZAK

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

LUMË

Ë

NË ETIOPI

ORIPIKT
,I POPULLIT

KACELI

AUSTRIA
TË

INSTITUCION,
ORGAIZAAT

SHTETËRORE
-------------------------

NË AFRIKSHTET

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

ANGSTREMI

,

------------------------------
YENEÇËSIKRRY

E
-----
KË

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

--

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

MJESHTËR

ME SYTË

BAKËRPUNUES

F

----------------------------
FINLANDEZE

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

E DREJ

SHUMA

NJË ANË

VEHOLLAAVE TË
QË I DETYROHEMI

DIKUJT
------------------------------

Ë

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

DRAMË
ON POLITIKANI

RRITJE E MEN

JT
ADRESË HOLANDEZ,

AURELUS LUIS
ORINME AKT

ONË FOT
...”T“GUNAAT

-
JËHERSHME
E PRODHIMIT

-----------------------------
ORINME AKTDRAMË

ONË FOT

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

URUGUAJI PLANETI

SHKRONJA

M I KUQ

ARËE PPA
-----------------------------

ISH QYTET
JAPONEZ, I NGJITUR

AKAHASHIME TTA

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

---

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

( )

BYLBYLI
E MBUSHUR

Z
ORI YNË

 (F)ME LOTT 
-----------------------------

ZYRË
(HUAJ)

AKT
ONË FOT

-----------------------------
THELË E HOLLË

MISHI

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

MISIONI EVROPIAN
PËR SUNDIMIN

E LIGJIT
------------------------------

KËNG. SLLOVEN,
PESTNER

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

ARAGEVVA

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

F
RAJON

NË UGANDË

AR, A, M, REMTTA TTA , US ENTT,
, IE. O ONK , SIR RANÇ

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

ADIK, A, , A, S EGËR, OMO
, RA O OS SELA, FILET TAAT S, FFA

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

FERMË

E

-----------------------------
KRUNA

, A, RITETT, ON IRTILLA, N AAT
S , EULEK OGU TUR, Z O ËRL

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

INTERNET
EXPLORER

: GJIDHJET ZI , TEZAK, XH FF,
BUM, FINE, DEBI, A, E PË

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

5

6 9 4

1 4 6

5 1

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

4 9

4

7

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

4

7 4 8

1 6

6 8

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

3

8 9

2

5

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

5 1

7 9

9 7

8

3

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

7

2 6

7 3

4 5

8 6

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

6 8

8 9

4 2

2 1 5

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

5

1 4

3

9

5 4

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

7982651, 219576348,
65, 189635742,

49251.

3

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

 437 35, 586413927, 6987
r: 645792138, 32748196
389, 932158476, 76834

2 7

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

21469, 693745812, 1246
86, 361859274.Mesatar
14, 514963827, 451276

6

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

ë: Shumë i leht75832
872164593, 9452371
276814593, 8935276

5

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

  

      

      

      

      

     

      

      

      

      

       

     

      

      

     

        

      

     

       

DASHI 21. mars - 20. prill
Marrëdhënia me partnerin do jete e stuhishme dhe deba-

tet duken se nuk do kenë mbarim. Kujdes mos kaloni ne brutalite-
te. Beqaret duhet te tregohen sa me te thjeshte me ata qe do takojnë.
Vetëm ne këtë mënyrë mund te arrini atë qe dëshironi. Për sa i përket
buxhetit do kryeni transaksione dhe operacione te rëndësishme fi-
nanciare. 

DEMI 21. prill - 21. maj
Beni shume kujdes me çdo gjë qe do thoni dhe me vepri-

met qe do bëni. Jeta juaj ne çift do ketë probleme te cilat duhet me-
naxhuar me shume maturi. Emocionet për beqaret do jene te
mëdha edhe pse nuk do arrini te gjeni personin e ëndrrave. Përfito-
ni për te kaluar edhe ndonjë aventure te këndshme. Financat do jene
te stabilizuara. 

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Jeta juaj ne çift gjate kësaj dite do jete edhe me e bukur.

Partneri do iu gjendet ne çdo moment pranë dhe do iu mbështesë
për gjithçka. Flisni pa dorashka me te. Beqaret duhet te tregohen sa
me te hapur dhe te dalin neper takime. Vetëm kështu do mund te
njihen me personin e duhur. Ne planin financiar gjerat do fillojnë
te stabilizohen. 

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Klima për jetën sentimentale ka rrezik te jete pak e tur-

bullt. Meqë nuk do arrini sot te vendosni qëndrueshmëri ne çift,
mundohuni te paktën te ruani komunikimin. Beqaret duhet te
bëjnë durim për sa i përket jetës sentimentale. Ne te kundërt
mund te lidhen me dike qe nuk bën për ta. Do keni një dëshirë te
çmendur për te shpenzuar pa pushim sot. 

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Neptuni do influencoje se tepërmi tek jeta juaj senti-

mentale dot. Do merrni disa vendime ne çift te cilat do i japin një
tjetër drejtim jetës suaj. Disa mund te kalojnë ndonjë moment te
tensionuar. Beqaret duhet te bëjnë kujdes. Hëna do iu beje kërkues
dhe do kërkoni një “qenie” perfekte. Nuk keni për ta gjetur nëse
nuk tregoheni realiste. 

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Gjate kësaj dite lidhja qe keni krijuar do te përforcohet

edhe me shume. Do jeni shume joshës dhe partneri do ndihet mire
qe iu ka ne krah. Beqaret nga ana tjetër do kërkojnë pafund dhe do
kenë sukses. Me ne fund edhe ju nuk do ndiheni me vetëm. Finan-
cat duhet menaxhuar me shume maturi. Mos e humbni kthjelltësinë
dhe mos u hidhni me sy mbyllur ne detin e shpenzimeve.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Edhe pse lidhja juaj është shume e rëndësishme duhet

te merreni pak me shume me veten dhe familjaret sot. I keni lënë
pas dore kohet fundit. Beqaret, edhe pse nuk është ne stilin e tyre,
do fillojnë aventura, e ardhmja e te cilave nuk dihet aspak. Marsi
do influencoje me shume tek financat. Buxheti do te ekuilibrohet
dhe ju do mund te bëni pak me shume shpenzime sesa zakonisht.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta juaj ne çift mund te jete e tensionuar dhe aspak e

animuar sot. Mundohuni ta ndreqni sa me pare sepse ne te kundërt
situata mund te përkeqësohet me tepër. Tregohuni pak me toleran-
te dhe te kuptueshëm. Beqareve mund t’iu ndryshoje jeta tërësi-
sht fale një takimi impresionues. Financat do mbrohen nga Satur-
ni. Do jete një dite pa probleme ne këtë fushe.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Mos zgjidhni te veproni sipas politikes “sy me sy e

dhemb për dhemb”. Nëse e kuptoni dëshirën e partnerit për te fil-
luar ndonjë aventure tjetër, flisni me te dhe mos bëni edhe ju te
njëjtën gjë. Sjellja juaj do jete me e kritikuar. Beqaret do kenë
goxha mundësi për takime por duhet te tregohen me te hapur. Ne
planin financiar nuk do përballeni me asnjë problem.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Duhet te tregoheni shume te matur sot ne jetën tuaj

sentimentale nëse nuk doni te keni debate te zjarrta me partnerin.
largoni edhe xhelozinë e tejskajshme. Jupiteri do i mbështesë beqa-
ret për te gjetur personin e duhur. Bëjini sytë katër dhe do gjeni atë
për te cilin zemra do iu rrahe fort. Ruani ekuilibrin ne planin finan-
ciar. Ulni sa me shume shpenzimet sepse do keni probleme.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Klima ne jetën ne çift do filloje te ngrohet. Saturni do iu

nxite te flisni pa droje për gjithçka. Mos mendoni çfarë keni kaluar,
mendoni ato qe do te vijnë me pas. Dashuriçkat e beqareve do jene
premtuese. Do takoni persona me te cilët do keni shume pika te
përbashkëta. Beni kujdes me financat. Duke qene se buxheti nuk
do jete i qëndrueshëm mos u zhytni ne detin e shpenzimeve.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Do keni debate te zjarrta sot ne jetën ne çift. Mundohu-

ni te mos acaroheni kot dhe te tregoheni te drejte me partnerin.
Kujdes me kokëfortësinë. Beqaret nga ana tjetër do kenë një dite
te bukur. Do kenë jo vetëm takime por edhe dashuri me shikim te
pare. Shfrytëzojeni ditën deri ne maksimum. Ne planin financiar
mundohuni te tregoheni me te arsyeshëm. 



24 MOZAIK
Koha, e martë, 18 dhjetor 2018 

218 BC - Beteja e Trebias: Forcat
kartagjenase të Hanibalit mundin
forcat e Republikës Romake.

1118 - Alfonso van Aragon okupon
Saragosën.

1774 - Perandoresha Maria There-
sa dëbon hebrenjtë nga Praga, Bohe-
mia dhe Moravia.

1878 - Anija franceze Byzantin fun-
doset në Dardanele, ku vdesin 210
persona.

1917 - Regjimenti sovjetik shpall
pavarësinë e Finlandës.

1935 - Edward Benes bëhet kryetar
i Çekosllovakisë.

1941 - Trupat japoneze zbarkojnë
në Hong Kong.

1945 - Uruguai bëhet anëtare e
OKB.

1956 - Flamuri izraelit vendoset në
Malin Sinai.

1961 - India përvetëson kolonitë
portugeze Goa, Damao dhe Diu

1980 - Vietnami miraton kushte-
tutën.

1994 - Partia socialiste (ish partia
komuniste) fiton zgjedhjet parla-
mentare në Bullgari.

DO T’MË MUNGOSH SHUMË!
- E dashur më duhet të tregoj një të
vërtetë të tmerrshme. Firma ka
bankrotuar, babai me la pa hise, ve-
turën e kam bërë llom. A do t’më
duash ende? 
- Natyrisht i dashur, vetëm se do
t’më mungosh shumë!

Kafshët janë të rrezikshme kur
janë të uritura, ndërsa njeriu është

i rrezikshëm kur është i ngopur.
(Alija Izetbegoviq)

CATRIONA GREY,
“MISS UNIVERSE 2018”
Kurora e ‘Miss Universe 2018’, ka
shkuar në Filipine. Bukuroshja Ca-
triona Grey arriti që të kurorëzohet
me titullin e sivjetmë të ‘Miss Univer-
se’, ku në garë konkurrentet nga 93
vende të botës. Në këtë spektakël të
bukurisë, vëmendje të madhe ka
marrë Miss Spanja, Angela Ponce,
konkurrentja e parë transgjinore.
Kujtojmë se është hera e katërt që ti-
tulli ‘Miss Universe’ shkon në Filipine.
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Pasi e kritikuan për veshjet e saj, ku binin
në sy fundet dhe fustanet tepër të shkurtër,
aspak të duhur, Brigitte Macron, tashmë
është bërë pjesë e akuzave.

Në mediat franceze janë publikuar disa të
dhëna për shumat që paguhet Zonja e Parë e
Francës, nga Pallati Elize. Sipas gazetës “Ca-
nard Enchaine”, 65-vjeçarja  merr nga Presi-
denca franceze 440.000 deri në 530.000 euro
në vit. Shumat marramendëse kanë irrituar jo
pak persona, të cilët e kanë akuzuar bashkë-

shorten e Macronit. Lajmi i ka irrituar sido-
mos protestuesit “jelekverdhë”, të cilët e kanë
krahasuar 65-vjeçaren me mbretëreshën e
Francës, Mari Antonetë, duke jetuar në fllu-
skën e saj të luksit.Para pak kohësh në media
u përfol për një pishinë që familja presiden-
ciale po ndërtonte, në një shtëpi në një zonë
bregdetare, vetëm 300 metra larg nga deti.
Megjithatë disa media të tjera i kanë hedhur
poshtë këto pretendime, pasi sipas tyre Brigit-
te nuk merr rrogë si Zonjë e Parë.

Një kompani për sigurinë kibernetike ka
zbuluar fjalëkalimet (password) më të
vjedhura për 2018-n dhe në majë të listës,
për të pestin vit radhazi qëndron “123456”
dhe vetë fjala “password”. Pavarësisht para-
lajmërimeve të vazhdueshme nga ekspertët
mbi sigurinë, miliona njerëz nëpër botë
vijojnë të përdorin fjalëkalime tejet të lehta
për t’u gjetur nga hakerat. Sipas punës kërki-
more të firmës në fjalë, që bazohet në 5 mi-
lionë llogari të vjedhura, 10 për qind e njerëz-
ve kanë përdorur të paktën 1 prej
fjalëkalimeve në listën prej 25, gjatë vitit
2018.Çdo vit, Los Gatos, një firmë e cila mer-
ret me shërbime për mbrojtjen e identitetit,
vlerëson miliona fjalëkalime të vjedhura, në
mënyrë që të përcaktojë se cilat janë ato që
vidhen më lehtësisht. Sipas një shkrimi të
publikuar nga DailyMail, në listë bëjnë pje-
së një numër i madh fjalëkalimesh që njerë-
zit përdorin, të cilat janë në të vërtetë shumë
të lehtë për t’i gjetur, por që çuditërisht prej
kaq shumë kohësh vijojnë të përdoren ma-

sivisht. Pas “123456” dhe “password”, në majë
të listës qëndrojnë numra të thjeshtë, si:
123456789, 12345678, 12345, 111111 dhe
1234567. Pjesa më e madhe e fjalëkalimeve
të gabuara janë emri i personit, apo hobi që
ai ka. Për të pasur një fjalëkalim sa më të si-
gurt, ekspertët këshillojnë që të përdorni një
frazë që ka të paktën 12 karaktere, apo edhe
me më shumë. Ata këshillojnë gjithashtu që
të përdorni fjalëkalime të ndryshme për llo-
gari të ndryshme. Në këtë mënyrë, nëse një
haker arrin të vjedhë një prej fjalëkalimeve
që përdorni, të paktën nuk do të mund të
futet në llogaritë e tjera që keni.

Nëse keni një
fjalëkalim të
tillë, ndërrojeni
menjëherë!
Një kompani për sigurinë kiber-
netike ka zbuluar fjalëkalimet
(password) më të vjedhura për
2018-n dhe në majë të listës, për
të pestin vit radhazi qëndron
“123456” dhe vetë fjala “pas-
sword”. Pavarësisht paralajmëri-
meve të vazhdueshme nga ek-
spertët mbi sigurinë, miliona
njerëz nëpër botë vijojnë të për-
dorin fjalëkalime tejet të lehta
për t’u gjetur nga hakerat. Sipas
punës kërkimore të firmës në
fjalë, që bazohet në 5 milionë
llogari të vjedhura, 10 për qind e
njerëzve kanë përdorur të
paktën 1 prej fjalëkalimeve në li-
stën prej 25, gjatë vitit 2018. Çdo
vit, Los Gatos, një firmë e cila
merret me shërbime për
mbrojtjen e identitetit, vlerëson
miliona fjalëkalime të vjedhura,
në mënyrë që të përcaktojë se
cilat janë ato që vidhen më
lehtësisht. Sipas një shkrimi të
publikuar nga DailyMail, në listë
bëjnë pjesë një numër i madh
fjalëkalimesh që njerëzit përdo-
rin, të cilat janë në të vërtetë
shumë të lehtë për t’i gjetur, por
që çuditërisht prej kaq shumë
kohësh vijojnë të përdoren ma-
sivisht. Pas “123456” dhe “pas-
sword”, në majë të listës qën-
drojnë numra të thjeshtë, si:
123456789, 12345678, 12345,
111111 dhe 1234567. Pjesa më e
madhe e fjalëkalimeve të ga-
buara janë emri i personit, apo
hobi që ai ka. Për të pasur një
fjalëkalim sa më të sigurt, ek-
spertët këshillojnë që të përdor-
ni një frazë që ka të paktën 12
karaktere, apo edhe me më
shumë. Ata këshillojnë gjithash-
tu që të përdorni fjalëkalime të
ndryshme për llogari të ndrysh-
me. Në këtë mënyrë, nëse një
haker arrin të vjedhë një prej
fjalëkalimeve që përdorni, të
paktën nuk do të mund të futet
në llogaritë e tjera që keni.

Agjenti 007 ka probleme 
me alkoolin

James Bond ka probleme me
alkoolin. Ky është përfundimi që disa
shkencëtarë të Universitetit të Otagos
në Zelandën e Re kanë nxjerrë pas një
studimi që u kanë bërë aktorëve që
luajnë agjentin 007. Ata kanë anali-
zuar 24 filmat që nga viti 1962 dhe
kanë arritur në konkluzionin se agjen-
ti sekret britanik ka pirë 109 pije të
ndryshme alkoolike, në të gjithë fil-
mat e luajtur.  Në filmin “Quantum of
Solace”, në vitin 2008,  Bond piu 6 gota
Vesper Martini në më pak se dy orë
film. Bazuar në këto të dhëna niveli i

alkoolit do të ishte 0.36 për decilitër,
një shifër që mund të rezultojë fatale.
Në studimin thuhet se konsumimi i
alkoolit e çon Bond të ndërmarrë akti-
vitete të rrezikshme, si të ngasë
makinën me shpejtësi marramendë-
se, të luajë kumar apo dhe të ndeshet
në mënyrë të dhunshme. Studiuesit
thonë se ai nuk është një shembull
për tu ndjekur edhe pse shumë perso-
na duan të jenë si agjenti 007. Ata i
bëjnë thirrje fansave të kujtojnë se Ja-
mes Bons është thjesht një personazh
i krijuar dhe aspak i vërtetë.

Harxhimet marramendëse 
të Brigitte revoltojnë francezët

Nëse keni një fjalëkalim të tillë,
ndërrojeni menjëherë!

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


