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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 9 janar - Ashtu siç çdo dimër edhe sivjet
një pjesë e konsiderueshme e lagjeve të Shku-
pit dhe rrethinës ballafaqohen me restrikcione
të rrymës elektrike. Në kohën kur temperaturat
e ulëta arrijnë deri në -10 gradë celsius, banorët
e lagjes së Dizhonit, Seravës e Gazi Babës vazh-
dimisht ankohen se janë të shkyçur nga rrjeti i
furnizimit me energji elektrike. Me këtë proble-
matikë vit pas viti ballafaqohen edhe shumë

fshatra të Komunës së Sarajit. Si rezultat i
kërkesës së madhe për tu furnizuar me rrymë
elektrike dhe mungesës së infrastrukturës së
përshtatshme për ti përmbushur nevojat e qy-
tetarëve, ditëve të kaluar në disa lagje të Çairit
janë djegur disa shtylla elektrike. Përveç shtyl-
lave në fjalë, rrjeti i përçimit të rrymës elek-
trike ka pësuar edhe në pjesën e trafostacio-
neve. Ndonëse siguresat janë...

Restrikcionet godasin të varfrit

15 DEN
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Dinamo 
e Zagrebit 
dhe produk-
tiviteti ynë

Ndër faktorët kryesor të rritjes së
standardit të qytetarëve, apo për-
mirësimit të mirëqenies së tyre
mbetet rritja e konkurrencës së
ekonomisë dhe produktivitetit të
saj. Nëse i kthehemi futbollit si
pasqyrë e jetës, ekonomisë dhe
rezultateve në fusha të ndrysh-
me , mund të përmendim klubin
e futbollit të Dinamos së Zagrebit
që vitet e fundit është sinonim
në Ballkanin Perëndimor për
shitjen e lojtarëve me shuma
marramendëse në klubet e njo -
hura perëndimore... 
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PSE PROTESTAT NUK E TREMBIN EDI
RAMËN?
“Data 8 do të ishte edhe data e provës e
protestës studentore, provë të cilën ajo nuk
e kaloi. Për hir të kronologjisë dallga e
humbi fuqinë e saj që ditën e tretë nga
fillimi i saj dhe të hënën e parë iniciativa
kaloi në duart e Ramës. Ishte protesta e cila
e rrezikonte seriozisht Ramën, çka u pa
edhe nga gjendja emocionale e
kryeministrit. Mungesa e informacionit për
organizatorët; masiviteti pjesëmarrjes;
inteligjenca e parrullave, i bënë me dije se
iniciatorët nuk vinin nga selitë partiake. Ato
ditë ai ishte gati të negocionte gjithçka. Por
protesta humbi efektin surprizë dhe i dha
kohë të fuste përçarësit dhe makinën e
propagandës në lojë.
Ndërkohë protestat e tjera kanë mbetur
periferike. Ajo e banorëve të Astirit nuk ia
doli të fitojë simpatinë e shumicës dhe kjo
jo vetëm për fajin e tyre por edhe
individualizmin proverbial të shqiptarëve.
Protesta e iniciuar nga një emigrant, Genc
Sejko, i njohur për memet e tij pikante,
kaloi pa u ndjerë. Në përgjithësi që të treja
nxorën në pah disa mungesa thelbësore që
të mund të bëjnë të rrezikshme një
protestë.
Të gjithave ju mungonte programi. Askush
nuk ndjek dikë që nuk e di se ku do të
shkojë. Vetëm një naiv mund të mendojë
se mjafton të shash dhe, të pakënaqurit të
vijnë pas. Dhe parapolitizmi është
karakteristikë thelbësore jo vetëm e
protestuesve të rrjeteve sociale por edhe
atyre të shesheve. Ky duhet të jetë një
mësim për gjithë shqiptarët se nëse nuk
artikulohen politikisht, do kenë në qafë
pikërisht ata që dinë të artikulohen: PS, PD
dhe LSI”, shkruan në FB, publicisti nga
Tirana, Dritan Hila.

LIGJ KUNDËR
HULIGANËVE
Përballë akteve të dhunshme
që shpërthyen në aktin e 8 të
protestave në Francë,
Kryeministri Édouard
Philippe, bëri thirrje për
nevojën që ka vendi për
ashpërsim të masave për
protestat. Shefi i qeverisë
franceze tha se manifestuesit
e dhunshëm duhet të
dënohen. “Qeveria është pro
plotësimit të ligjit. Të
miratohet një ligj i ri që do të
sanksiononte ata që nuk
respektojnë rregullat dhe
marrin pjesë në manifestime
të panjoftuara. Sot është
kundravajtje të vish në
protestë me fytyrë të
mbuluar, nesër duhet të jetë
një krim. Në shumë qytete
protestat kanë qenë
paqësore, por ne nuk mund
të lejojmë njerëz që vijnë për
të thyer e për të djegur”, tha
Philippe. Kryeministri njoftoi
se mbi 80 mijë forca policore
do të angazhohen në
protestat e ardhshme, më
shumë se 5 mijë prej tyre
vetëm në Paris. Që prej
fillimit të protestave nga të
ashtuquajturit “jelekë të
verdhë”, 5600 persona janë
shoqëruar në polici për akte
dhune, ndërsa janë
regjistruar edhe disa viktima
në aksidente rrugore si
pasojë e bllokimit të rrugëve.

(TV Klan, 9 janar)

MOTI I KEQ 
I MERR JETËN 
17 PERSONAVE
Thellohet në 17 bilanci i
viktimave nga dëbora e
dendur dhe acari që ka
mbërthyer Europën. Rasti më
i fundit ishte një i pastrehë i
gjendur i pajetë në jug-lindje
të Francës. Bilancin më të
rëndë e ka zona e Alpeve, ku
9 persona humbën jetën nga
orteqet. Niveli i dëborës ka
arritur në gati 3 metra.
Autoritetet gjermane,
franceze e italiane mbyllën
rezortet e skive ndërsa kanë
nisur operacionet për
evakuimin e banorëve dhe
turistëve të bllokuar. Orteqet
u kanë marrë jetën 4
personave edhe në Norvegji.
Bllokime rrugësh,
hekurudhash e aeroportesh
ka thuajse në të gjitha
vendet e veriut të
kontinentit. Në emergjencë
është edhe Ballkani, ku më
problematike situata shfaqet
në Greqi. Në disa zona
malore në vendin fqinj,
termometri arriti deri në -21
gradë Celcius. 
Acari i ka marrë jetën 3
personave, ndërsa ka
vështirësuar qarkullimin në
shumë rrugë e autostrada
përfshirë segmentin Selanik-
Athinë. 
Vala e motit të keq në Europë
do të zgjasë deri në fund të
javës, ndërsa javën e
ardhshme priten
përmirësime dhe ngritje të
temperaturave.

(AP, 9 janar)

MEDIACitate

Ndër faktorët kryesor të rritjes së stan-
dardit të qytetarëve, apo përmirësi-
mit të mirëqenies së tyre mbetet rritja
e konkurrencës së ekonomisë dhe
produktivitetit të saj. Nëse i kthehemi
futbollit si pasqyrë e jetës, ekonomisë
dhe rezultateve në fusha të ndrysh-
me , mund të përmendim klubin e
futbollit të Dinamos së Zagrebit që
vitet e fundit është sinonim në Bal-
lkanin Perëndimor për shitjen e loj-
tarëve me shuma marramendëse në
klubet e njohura perëndimore. Loj-
tarët që dalin nga shkolla e futbollit të
këtij klubi si Luka Modriç Mario
Manxhukiq... vite me radhë realizojnë
transfere që lënë pa mend gjithsecilin.
Pse e përmendim këtu këtë klub? Për
shkak se edhe Kroacia ka pasur rrugë-
tim të ngjashëm me Maqedoninë në
jetën e saj politike dhe shoqërore me
një tranzicion të tejzgjatur, ku edhe
pse është anëtare e NATO-s dhe e Ba-
shkimit Evropian, nuk ka shfrytëzuar
sa duhet shansin të përmirësojë sa
duhet standardin e qytetarëve të saj
dhe njëjtë sikur vendet tjera të rajonit,
shënon ikje të madhe të popullatës
jashtë kufijve të saj. 

Megjithëse jo në nivel ngjashëm si ne,
edhe Kroacia ka probleme me funk-
sionimin e gjyqësorit, shëndetësisë,
bujqësisë... Por, në prodhimin e fut-
bollistëve që nesër do të shiten në
tregjet e jashtme, apo në “përkthimin”
e talenteve në lojtarë me potencial - të
ndryshojnë lojën dhe bëjnë dallimin
në lojën e klubeve evropiane, që është
edhe esenca e lojtarëve të klasit të
parë. 

Dinamo e Zagrebit jo vetëm i tejkalon,
por edhe i deklason thellë të gjithë
klubet në rajon. Marko Pjaca u shit në
Juventus për 23 milionë euro, Luka
Modriç u shit në Totenhem për 21 mi-
lionë, Vedran Çorluka në Mançester
Siti dhe Eduardo në Arsenal u shitën
me nga 13 milionë euro..., duke bërë
që ku klub të fitojë më shumë se 150
milionë euro nga shitja e futbollistëve
në dekadën e fundit.  Një fakt i tillë
nënkupton një punë të shkëlqyer si të
shkollës së Dinamos së Zagrebit, por
edhe një menaxhim brilant të ish-
kryetarit të klubit, Zdravko Mamiq. 

Përkundër kësaj, suksesi i produktivi-
tetit të klubit nga Zagrebi në përkuj-
desjen dhe shitjen e futbollistëve nga
inkubatori që rrit futbollistë , nuk
mund të mohohet. Nëse i kthehemi

realitetit tonë ekonomik , kjo do të
thotë se produktiviteti si raport i sasi-
së së prodhimeve dhe inputit apo
mjeteve hyrëse si puna, materiali, tek-
nologjia, energjia dhe kapitali,
nënkupton se me vlerën sa më të
vogël të inputeve, rritet produktivite-
ti, apo me investime relativisht të ulë-
ta - të maksimalizohet vlera e investi-
meve. Nëse i referohemi bujqësisë,
rritja e produktivitetit nënkupton se
një fermer është më efektiv në punën
e tij me parmendë se sa me shati, por
është edhe me produktiv me traktor
në raport me parmendën dhe shatin.
Apo me fjalë të tjera, nuk është aq i
rëndësishëm punëtori se sa pajisja ka-
pitale e punës. 

Dituria e rrit produktivitetin në një ni-
vel më të lartë, ndërsa pajisja kapita-
le e rrit edhe vlerën e kapitalit në kom-
pani. Nëse dikush investon në
makineri të ndryshme bujqësore, ne-
vojitet të shpaguhet prodhimtaria
bujqësore dhe blegtorale, për shkak se
fitimi është faktori kryesor që përcak-
ton produktivitetin më të madh. Pro-
duktivitetit nuk vjen vetëm nga arsi-
mimi dhe edukimi, por edhe investimi
në teknologji. Se sa dikujt do ti shpa-
guhet të investojë në teknologji varet
edhe nga ambient ekonomik, zbatimi
i reformave, lehtësimi i kushteve për
biznes-bërje, politika monetare dhe
fiskale etj. 

Mbetet në të ardhmen sfida që rritja
prej së paku 4 deri në 5 për qind të
mbështetet biznesi me kredi afatgja-
te prej 10 deri 15 vjet. Nëse si shtet
kemi hyrë në borxh prej 30 vitesh për
të ndërtuar akset kryesore rrugore me
grejs periudhë prej 10 vitesh, pse nuk
u mundësojmë bizneseve me plane
interesante për investime, që të ndër-
tojnë fabrika e që do ti paguajnë për
10-deri 15 vite me një periudhë grejs
apo të pritjes për fillimin e pagesës së
kredisë? 

A do të arrihet kjo me rritjen e kapita-
lit të shtetit në Bankën e Maqedonisë
për Përkrahje dhe Zhvillim, apo me
mënyra të tjera - nuk ka rëndësi.
Kryesorja të mbështetet më fuqi-
shëm dhe më seriozisht çdo investim
që sjell punësime, teknologji të re
dhe eksport më të madh. Fundja,
produktiviteti i punës tashmë domi-
nohet nga teknologjia, e pasuar nga
menaxhmenti dhe në fund - nga fu-
qia punëtore.

Dinamo e Zagrebit dhe
produktiviteti ynë

OPINION |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fisnik PASHOLLI 

NJË POPULL QË FLE, VDES SHPEJT…
“Alarmin që e pata dhënë (sa isha anëtarë i
KQZ-s, për çka edhe pagova tagrin e
shkarkimit nga”Presidentja e zarfit”!)me
rastin e mospranimit të heqjes së simbolit
(logos) të shtetësisë së Kosovës, po del i
saktë…!
Në demarkacionin; Me Malin e Zi, humbëm
territor…; Me Serbinë, si i ka dhënë flakë
Presidenti Thaçi, na rrezikohet 25% e gjithë
territorit; Me Asociacionin, (copëtim më i
ngadalshëm, por, shumë të sigurt!) hiq më
mirë nuk do kalojmë!
Shtrohet pyetja e thjesht: si mundet
‘komisioni’ me duar në xhepa
(paramendoni, pa asnjë ekspert
teknokrat!), i Shpend Ahmetit, me ndal
gjithë këtë ‘korrigjim’, alias copëtim të
mëtejmë të Kosovës!?
Ose, edhe sa duhet vazhduar me
koncesione të tjera shtesë ndajë Serbisë,
vetëm e vetëm që ta copëtojmë Kosovën?
Apo, çfarë kuptimi pati lufta (jo ‘konflikti’, si
po e quajnë do ish komandant!) dhe ato
45.000 litra gjak (lexo; 15.000 viktima X
5l=75.000 litra!)
Çfarë duhet të bëjmë ne qytetarët e
rëndomtë? Duhet të bëjmë sehir, sikurse
‘capi që pret kasapin’?
Apo duhet përmes një aktivizmi qytetar, të
veprojmë si ‘kasapi që pret capin’, alias
jelekëverdhët që edhe sot… në ketë acar, i
kundërshtojnë ashpër padrejtësitë,
pabarazitë…!?”, shkruan në profilin e tij në
Facebook, sociologu i Prishtinës, Fadil
Maloku.
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Zejnulla VESELI

Shkup, 9 janar - Faza finale e deba-
tit për ndryshimet kushtetuese në
Parlamentin e Maqedonisë do të
përfundojë më së voni ditën e
premte pasi tani më është sigu-
ruar mbështetja e minimum 80
deputetëve. Por mund të jetë edhe
më shumë se 2/3 e votave të nevoj-
shme për ratifikimin e Marrëve-
shjes së Prespës. Këto komente i
bëri deputeti i LSDM-së, Aleksan-
dar Kiracoski, para fillimit të
seancës plenare për ndryshimet
kushtetuese.

“Me inicimin e ndryshimeve
kushtetuese Republika e Maqedo-
nisë bëhet pjesë e BE-së dhe
NATO-s. Shpesh më pyesin nëse e
keni siguruar shumicën prej dy të
tretave. Unë frazën deputetë të si-
guruar nuk dua ta përdor, por kam
informacione se minimum 80 de-
putetë, madje edhe diçka mbi 80-
të, janë bindur se e ardhmja e ven-
dit është vetëm në NATO dhe në
BE, ndërsa kjo është kushtëzuar
me Marrëveshjen e Prespës dhe
ndryshimet kushtetuese, që duhet
të ndodhin më së voni deri këtë të
premte”, tha Kiracoski. 

Paraprakisht, kryetari i Parla-
mentit, Talat Xhaferi, në seancën e
djeshme plenare e konstatoi
dorëheqjen e deputetit dhe koor-

dinatorit të grupit parlamentar të
LSDM-së, Tomisllav Tuntev.

Tuntev e elaboroi dorëheqjen
e tij, ndërsa tani do të merr po-
zitën e drejtorit të Agjencisë së
Aviacionit Civil. Vendin e tij të de-
putetit do ta merr Rubin Zemon i
cili ka qenë këshilltar i posaçëm
për zhvillim të shoqërisë multikul-
turore, interkulturalizëm dhe ko-
munikime interkulturore të krye-
ministrit. Në kuluare të
Parlamentit flitet se pikërisht
mungesa e votës së Tuntevit ka
detyruar shumicën qeveritare që
të shtyjë votimin për ditën e prem-
te. 

I pyetur lidhur me protestën
që po mbahet para ndërtesës së
Parlamentit të Maqedonisë, de-
puteti Aleksandar Kiracovski u sh-
preh se është e drejtë demokra-
tike e çdo qytetari, por është më se
i bindur se e gjithë kjo ka lidhje
me udhëheqësinë antiperëndi-
more të VMRO-DPMNE-së dhe
me disa forca të brendshme dhe të
jashtme të cilat dëshirojnë me çdo
kusht ta pengojnë integrimin e

RM-së në NATO dhe në BE. Ai
njëherësh informoi se deputetët
e VMRO-DPMNE-së, edhe
përkundër arsyeve të pabaza për
të penguar miratimin e propozim
ligjit për Komisionin Antikorru-
psion, i njëjti së shpejti  me fla-
mur evropian, do të gjendet në
rend ditë në seancën plenare pasi
të përfundohet me miratimin e
ndryshimeve kushtetuese.

“VMRO-DPMNE e udhëhequr
nga Hristijan Mickoski me propo-
zime jologjike dhe të pamatura,
në kundërshtim me rekomandi-
met e KE-së dhe opinionin e ek-
spertëve, e kushtëzon nxjerrjen e
Ligjit për parandalimin e korru-
psionit me përplasje të interesave.
Dallimi është në dy koncepte. Ata
janë për korrupsion, ndërsa ne
jemi kundër korrupsionit. VMRO-
DPMNE është për luftë deklarati-
ve, ndërsa ne jemi për luftë thelbë-
sore kundër. Rreth kësaj nuk ka
kompromise me askënd. I
ndjekim rekomandimet e BE-së e
cila dha mendim shumë pozitiv
për propozim Ligjin, prandaj ju

njoftoj se ligji do të shkojë me fla-
mur evropian. Maqedonia do të
marrë trup rregullator tërësisht të
pavarur i cili në mënyrë thelbëso-
re dhe jo deklarative do ta kundër-
shtojë korrupsionin në shtetin
tonë”, tha Kiracovski. Sipas tij,
nxjerrja e Ligjit për antikorrupsion
do të ndodhë para se të shpallen
zgjedhjet presidenciale.

“Pas ndryshimeve kushtetue-
se Propozim-ligji do të vihet në
rend dite të Komisionit për Çështje
Evropiane dhe në afat prej tre ditë-
sh në pajtim me rregulloren pritet
të kalojë në këtë komision ndërsa
më pas edhe të jetë në seancë ple-
nare”, tha Aleksandar Kiracovski. 

Komisioni shtetëror për paran-
dalimin e korrupsion ka 10 muaj
që nuk është funksional, pasi që
anëtarët e tij paraprakisht dhanë
dorëheqje si rezultat i presionit
publik, pasi që për të njëjtit kishte
raport negativ nga revizioni sh-
tetëror për shkak të raporteve të
rrejshme për harxhime rrugore
dhe për ndarjen e bonuseve pa
meritë.

Shkup, 9 janar - Sot është akti final
i një procesi të marrë në të cilin Re-
publika e Maqedonisë është e fu-
tur nga ana e kryeministrit Zoran
Zaev dhe shumicës qeveritare,
deklaroi para ndërtesës së Parla-
mentit, kryetari i VMRO-DPMNE-
së, Hristijan Mickoski. Deri në

ndryshim të Kushtetutës me qël-
lim të ndryshimit të emrit kushte-
tues, siç theksoi, arrihet jo përmes
rrugës demokratike, por përmes
aktit të dhunës ndaj procedurave,
shantazheve dhe kërcënimeve
ndaj deputetëve dhe të afërmve të
tyre.

Mickoski paralajmëroi se
VMRO-DPMNE dhe koalicioni “Për
një Maqedoni më të mirë” nuk do
të japin legjitimitet për ndryshim
të Kushtetutës për shkak se, siç sh-
toi ai, ndryshimet e këtilla nuk
kanë legjitimitet nga qytetarët. Për
referendum, siç theksoi Mickoski,
Zoran Zaev nuk mori mbështetje
për ndërrim të Kushtetutës dhe
emrit, por këtë e bën në mënyrë
kriminele përmes përdorimit të
mekanizmave gjyqësorë dhe

prokurorë për shantazhim të de-
putetëve që të votojnë.

“Mbetet e regjistruar se emrin
nuk e ndërrojnë qytetarët por 80
deputetë të siguruar përmes shan-
tazheve dhe kërcënimeve”, thotë
ai dhe shton se tek një pjesë e de-
putetëve kemi votim nën shan-
tazhim, e jo votim sipas bindjes
dhe vullnetit. Kjo Qeveri, siç thek-
son Mickoski, e humb legjitimite-
tin për shkak se zbaton politikë që
nuk ka legjitimitet nga qytetarët.

Lideri i VMRO-DPMNE-së iu drej-
tuar qytetarëve duke thënë se
edhe ai do ta shfrytëzojë të drejtën
demokratike që qetë dhe me dinji-
tet të protestojë dhe kundërshtojë
për gjithë atë që po ndodh dhe do
të ndodh sot, por dhe në ditët në
vijim në Kuvend. Mickoski nuk ish-
te i shoqëruar nga një pjesë e de-
putetëve të VMRO-DPMNE-së dhe
me këtë rast nuk deshi të
përgjigjet në pyetjen e gazetarë-
ve. (Z.V)

“Tvrdokorni”
para
Parlamentit,
protestuesit e
gjuajnë
Mickovskin 
Shkup, 9 janar - Shoqata “Tvr-
dokorni” dhe “Maqedonia bl-
lokon” dje në mesditë kanë pro-
testuar para Parlamentit të
Maqedonisë para se të fillojë
seanca plenare për fazën e tretë
dhe të fundit të ndryshimeve ku-
shtetuese. Rruga para Parlamen-
tit ishte tërësisht e bllokuar. Pro-
testat, siç thanë organizatorët,
do të zgjasin deri në mesnatë.
Nga “Tvrdokorni” dhe “Maqedo-
nia bllokon” theksojnë se prote-
sta është në mbrojtje të emrit të
Maqedonisë, identitetit, historisë
dhe traditës së popullit maqedo-
nas dhe kundër, siç theksojnë
“tradhtisë më të madhe kombë-
tare”. Në ndërkohë, protestë para
Parlamentit dhe Qeverisë ka
ftuar edhe kryetari i VMRO-së,
Hristijan Mickovski, derisa depu-
tetët e partisë së tij, sapo filloi
seanca parlamentare, e braktisën
të njëjtën dhe iu bashkangjitën
protestës. Mickoski edhe pse i
ftuar nuk mbajti fjalim në
skenën e improvizuar. Disa herë,
përmes mikrofonit të foltores së
improvizuar, demonstruesit i
ftuan Mickoskin të mbajë fjalim
para qytetarëve dhe publikisht
t’u tregojë nëse do të votojnë ose
do të refuzojnë të votojnë, por ai
nuk iu përgjigj thirrjeve të tyre.
Pas disa thirrjeve dhe hapjes së
rrugës deri tek skena e improvi-
zuar, qytetarët e mbledhur fil-
luan ta gjuanin Mickoskin.

MICKOSKI PËR NDRYSHIMET KUSHTETUESE 

Kushtetuta e shantazhit

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

PUSHTETI THOTË SE I KA MË SHUMË SE 80 VOTA PËR
MARRËVESHJEN E PRESPËS

Të premten Dita D 
e ndryshimeve kushtetuese

Kryetari i Parlamentit,
Talat Xhaferi, në
seancën e djeshme
plenare e konstatoi
dorëheqjen e
deputetit dhe
koordinatorit të
grupit parlamentar të
LSDM-së, Tomisllav
Tuntev. Në kuluare të
Parlamentit flitet se
pikërisht mungesa e
votës së Tuntevit ka
detyruar shumicën
qeveritare që të shtyjë
votimin për ditën e
premte

Koha
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Destan JONUZI

Shkup, 9 janar - Nëse dëshironi të
jeni pjesë e konstelacionit evro-
pian, patjetër se duhet të punoni
shumë. Kohën në dhomën e pritjes
nuk e shpenzojmë duke pritur me
duar të palosura, por me përgatitje
dhe harmonizim të legjislativit
vendor me atë evropian, edhe pse
ende formalisht nuk kemi datë për
fillimin e bisedimeve me Bashki-
min Evropian. Kështu thotë në pro-
noncimin e saj për gazetën KOHA,
ministrja e Drejtësisë, Renata De-
skoska, ndërsa flet mbi harmoniz-
min e legjislativit vendor me atë
evropian. 

"Ligjet nga fusha e gjyqësorit i
kemi harmonizuar me Komisionin
e Venedikut, ndërsa ato për luftën
kundër korrupsionit - me Komisio-
nin Evropian dhe GREKO-n. Po për-

piqemi që ekspertët ti përgatisin
ligjet dhe të hapim debat për ndry-
shimet e propozuara. Lista e refor-
mave prioritare po zvogëlohet, por
sfidat ende janë të pranishme. Pje-
sa më e madhe e ndryshimeve
ligjore duhet të miratohen me 2/3
e votave të deputetëve dhe për

këtë arsye është e nevojshme të
gjithë faktorët relevant politik të
tregojnë në vepër angazhimin e
tyre për procesin eurointegrues.
Bëhet fjalë për harmonizimin e
ligjeve vendore me standardet e
Bashkimit Evropian, dhe padyshim
se kjo është rruga të cilën duhet ta

kalojmë. Por, peshën e rrugës në
të cilën ecim e përcakton ç'do fak-
tor politik në shtet", thotë Desko-
ska.

Ajo thekson se në bazë të
mekanizmave ekzistues institucio-
nal, të parapara me zgjidhjet ak-
tuale gjyqësore, fuqia për zgjidhjen

e problemit me "savrovski gjyq-
tarët" është në duart e Prokurorisë
Publike dhe Këshillit Gjyqësor dhe
këto mekanizma janë të mjaftue-
shëm. Kohë më parë, shton mëtej
ajo, kam deklaruar diçka për të
cilën vlerësojë se duhet ta them
edhe njëherë: "Ligjet nuk i zgjidhin
problemet vetvetiu, por krijojnë
mundësi për zgjidhjen e proble-
meve. Faktori kyç është njeriu”.
Pikërisht për këtë, në rast kur insti-
tucionet do ngecin, me zgjidhjet e
reja ligjore duam që të arrijmë që
të aktivizohet mekanizmi për
përgjegjësin e tyre".

Deskoska thekson se Ministria
e Drejtësisë, gabimisht, por
shumë shpesh është adresa e parë
në të cilin qytetarët kërkojnë
përgjigje lidhur me procese gjy-
qësore pa marrë parasysh a është
ai rast i montuar politik apo jo.
"Megjithatë, mbajmë një barrë në
raport me funksionalitetin e si-
stemit juridik në Republikën e
Maqedonisë dhe në këtë drejtim
mund të them se po punojmë në
përmbushjen e të gjitha reko-
mandimeve për të siguruar pa-
varësinë dhe paanësinë e institu-
cioneve. Përkundër kësaj, çfarëdo
komenti i vendimeve gjyqësore
apo procesi, do të konsiderohet si
ndërhyrje në punën e gjyqësorit",
nënvizon Deskoska.

Shkup, 9 janar - Që nga pavarë-
sia e Republikës së Maqedonisë e
këndej, çdo thirrje apo kërkesë e
shqiptarëve për të përmirësuar
statusin e tyre juridiko-kushtetues,
por jo vetëm - edhe për ndonjë të
drejt tjetër elementare, është parë
nga pala maqedonase, qoftë elita
politike apo shtresat tjera si pro-
ces negativ, që sipas analistëve,
është një qasje shumë e gabuar.
Por, pas konfliktit të vitit 2001 e
këndej, disa çështje kanë lëvizur
në drejtim të përmirësimit të sta-

tusit të shqiptarëve, por a ka ndry-
shuar edhe mendimi i klasës poli-
tike dhe bashkëqytetarëve maqe-
donas për kërkesat legjitime të
shqiptarëve.  

Opinionistja Adelina Marku në
një prononcim për gazetën KOHA
thotë se në shoqërinë tonë të drej-
tat e trashëguara janë korruptuar
nga të drejtat e kuptimit politik
dhe ngatërresa e këtillë ka krijuar

hapësira për interpretime ideo-
logjike të së drejtës. 

“Nga këtu vlerësimi im vjen si
rezultat i pasojës dhe jo si rezul-
tat i origjinës së të drejtës, pran-
daj pasojën në rastin konkret e
kanë krijuar bashkërisht elitat po-
litike shqiptare dhe maqedonase.
Fajësimi i tjetrit është diskurs i ga-
buar tani në shekullin e 21, sepse
mjafton të shohim vetën në pa-

sqyrë ne shqiptarët e të e të kup-
tojmë sesa të shëmtuar e kemi
shndërruar diskursin e te drejtës
së trashëguar", deklaron Marku.

Nga ana tjetër, analistja Katari-
na Sinadinovska thekson se sho-
qëria në Maqedoni thellësisht
është e polarizuar edhe atë jo
vetëm në baza etnike, por edhe po-
litike. Problemi është shumë se-
rioz dhe kërkon zgjidhje sistemore,
jo nëpërmjet miratimit të ligjeve
për amnisti apo ndryshimeve Ku-
shtetuese, por nëpërmjet procese-
ve serioze politike që do të bashko-
nin elementet arsimore, kulturore,
sociologjike.

"Këtë që po e shoh në Parla-
ment para votimit të ndryshimeve
Kushtetuese nuk ka fare të bëjë me
një proces të pajtimit, por as me
zvogëlimin e stereotipave të një et-
niteti ndaj tjetrit. Përkundrazi,
mënyra se si po bëhet kjo pa pjesë-
marrjen e qytetarit, mundet vetëm

në mënyrë plotësuese ta rris mo-
sbesimin. Kam përshtypjen se
shumë politikan të margjinalizuar
apo kriminel e shfrytëzojnë
mundësinë që të shantazhojnë,
me qëllim që t'u ikin dënimeve dhe
të faktorizohen në skenën politike,
krejtësisht pa ndjenja për rëndë-
sinë e momentit dhe për rendë-
sinë e eurointegrimeve", tha për ga-
zetën KOHA, Katarina
Sinadinovska, analiste. Sipas saj,
anëtarësimi i Maqedonisë në Ba-
shkimin Evropian (BE) dhe në
NATO patjetër të shikohet jashtë
interesave të ngushta partiake,
pasi që nuk ka proces më të rëndë-
sishëm se ky për të gjithë qytetarët
pa dallim të përkatësisë së tyre et-
nike.

"Nëse liderët e tyre nuk janë të
vetëdijshëm, nuk meritojnë aspak
të quhen lider, as partitë parti, e jo
më parti të një populli apo etnie",
nënvizon Sinadinovska. (D.J)

TË DREJTAT ETNIKE SI MUNDËSI INTEGRIMI

Fajësimi i tjetrit është diskurs i gabuar
“Mjafton ne
shqiptarët të shohim
veten në pasqyrë e të
kuptojmë se sa të
shëmtuar e kemi
shndërruar diskursin
e të drejtës së
trashëguar", deklaroi
për gazetën KOHA,
opinionistja Adelina
Marku

MINISTRJA DESKOSKA PËR REFORMAT NË DREJTËSI

Ligjet nuk zgjidhin probleme,
por krijojnë mundësi

Ministrja e Drejtësisë,
Renata Deskovska
thotë se në bazë të
mekanizmave
ekzistues
institucional, të
parapara me
zgjidhjet aktuale
gjyqësore, fuqia për
zgjidhjen e problemit
me "savrovski
gjyqtarët" është në
duart e Prokurorisë
Publike dhe Këshillit
Gjyqësor dhe këto
mekanizma janë të
mjaftueshëm 

GRUPI I KUMANOVËS NUK DO TË EKSTRADOHET NË KOSOVË 
Lidhur me informacionet që po qarkullojnë në
opinion për ekstradimin e mundshëm të të
dënuarve nga Kosova në rastin e Kumanovës,
ministrja Deskoska thotë se nuk beson në mundësi
ekstradimi. "Ekstradimi aplikohet kur një person i
cili akuzohet në Maqedonia dhe i cili është shtetas i
huaj, shteti amë kërkon që të ekstradohet për
shkak të procesit gjyqësor. Në këtë rast nuk ka një

situatë të tillë", sqaron Deskoska. Ndërsa, për
rikthimin e rastit të Almirit të vogël në rigjykim,
ministrja Deskoska thotë se qëllimi i saj nuk është
që të ndërhyjë në proceset apo vendimet e
gjyqësorit. "Qëllimi im nuk është që të ndërhyjë në
proceset dhe vendimet gjyqësore. Kjo vlen edhe për
të gjitha rastet pa marrë parasysh sa sensitive janë
për opinionin", thekson Deskoska.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bastiset e shtëpia 
e hajnit në Gostivar
Pjesëtarët e policisë, në Gostivar, të
martën prej ora 15.00 deri ora 16.00,
kanë kryer bastisje në një objekt në
rrugën “Jordan Jordanovski” në Gosti-
var, në të cilin përkohësisht ka qëndruar
30-vjeçari B.S. nga Gostivari. Gjatë ba-
stisjes, e cila është realizuar me urdhër
të gjykatësit, janë gjetur lëndë dhe
mjete të cilat burojnë nga më shumë
vjedhje të rënda si: fotografi artistike,
pajisje të llojllojshme si dhe lëndë tje-
ra. Personi B.S. është privuar nga liria,
dhe mbajtur në Stacionin policor Gosti-
var, me dyshimin se i njëjti ka kryer
dhjetëra vjedhje të rënda, në zonën më
të gjerë të Gostivarit.

Vidhet një shitore në
Tetovë
Të martën e rreth orës 13 e 20 minuta,
dy persona të panjohur kanë kryer gra-
bitje në një tobako-shitore, me loka-
cion në rrugën “Dimo Gavroski” në Te-
tovë. Të njëjtët e kanë sulmuar fizikisht
shitësin S.K. 27vjeçar nga Republika e
Kosovës, ku edhe nga arka kanë
vjedhur paratë e fitimit ditorë. Është
krye hetim në vendin e ngjarjes dhe
punohet në zbulimin e kryerësve të ve-
prës, dhe zbardhjen e plotë të rastit.

Paraburgim për
shtetasen turke që
kontrabandoi stoli ari
Prokuroria Publike Themelore Shkup
ka parashtruar aktakuzë kundër një 27
vjeçare shtetase e Republikës së Turqi-
së për vepër të kryer penale kontraban-
dim me stoli ari. Siç informon shërbimi
publik për marrëdhënie me opinionin
e Prokurorisë Publike të Republikës së
Maqedonisë, e akuzuara veprën e ka
kryer më 18 dhjetor, rreth orës 20 në
aeroportin në Shkup, duke shmangur
kontrollin doganor ka transferuar mall
të paparaqitur – stoli prej arit të bardhë.
Stolitë janë me peshë prej 449.330 euro
në kundërvlerë denari prej 27.633,795
denarë. “Duke pasur parasysh vlerësi-
min se ende ekzistojnë rrethana të cilat
tregojnë rrezik për arratisje, si dhe
mundësi që e akuzuara ta përsërit ve-
prën, prokurori kompetent publik nga
Gjykata Themelore Shkupi 1 Shkup
dorëzoi propozim të posaçëm për vazh-
dimin e masës paraburgim për të aku-
zuarën”, thuhet në kumtesë.

Largohet nga shtëpia
28-vjeçarja
32-vjeçari me iniciale I.S. nga Gostivari,
të martën ka denoncuar se një ditë më
herët rreth orës 18.00, nga shtëpia e
tyre në rrugën “Mara Ugrinova” në Go-
stivar, në drejtim të panjohur është lar-
guar motra e tij 28 vjeçare me iniciale
Sh.T. Policia njofton se janë marrë të
gjitha masat dhe aktivitetet për gjetjen
e 28 vjeçare. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 9 janar- Ashtu siç çdo
dimër edhe sivjet një pjesë e
konsiderueshme e lagjeve të
Shkupit dhe rrethinës ballafa-
qohen me restrikcione të rrymës
elektrike. Në kohën kur tempe-
raturat e ulëta arrijnë deri në -10
gradë celsius, banorët e lagjes
së Dizhonit, Seravës e Gazi
Babës vazhdimisht ankohen se
janë të shkyçur nga rrjeti i furni-
zimit me energji elektrike. Me
këtë problematikë vit pas viti
ballafaqohen edhe shumë fsha-
tra të Komunës së Sarajit. 

Si rezultat i kërkesës së
madhe për tu furnizuar me
rrymë elektrike dhe mungesës
së infrastrukturës së përshtat-
shme për ti përmbushur ne-
vojat e qytetarëve, ditëve të ka-
luar në disa lagje të Çairit janë
djegur disa shtylla elektrike.
Përveç shtyllave në fjalë, rrjeti i
përçimit të rrymës elektrike ka
pësuar edhe në pjesën e trafo-
stacioneve. Ndonëse siguresat
janë me voltazhë të madhe, ato
megjithatë nuk arrijnë ti për-
ballojnë presionit të madh të
shfrytëzimit të rrymës elektrike. 

Zëdhënësja e kompanisë
energjetike EVN Maqedoni, Vjo-

sa Selimi për gazetën KOHA, sh-
prehet se arsyeja kryesore se pse
në Seravë, Gazi Babë e Dizhon
ka probleme me energjinë elek-
trike është mbingarkesa e rrjetit
energjetik i cili brenda kohe sh-
frytëzohet në mënyrë të pakon-
trolluar dhe ilegalisht. 

“Ekipet e Elektrodistribucio-
nit janë në terren gjatë gjithë
kohës dhe intervenojnë çdo 1-2
orë, ndërsa vetëm gjatë kohës
së fundjavës u zëvendësuan
qindra siguresa të djegura në
zonat kritike. Ajo që është më e
frikshme është që mund të pa-
raqiten edhe defekte më të
mëdha, mënjanimi i të cilave do
të zgjasë me ditë, ndërsa në
këto temperatura të ulëta do të
ngrijnë të gjithë konsumatorët.
Apelojmë për shfrytëzim të ar-
syeshëm të energjisë elektrike
që të mos shkaktohen defekte
më të mëdha. Përveç pjesës së

gjerë teknike, ekipet e Elektro-
distribucioni kanë dhe problem
me qytetarë të caktuar të
pandërgjegjshëm të cilët në
vend që të ndihmojnë të tejka-
lohet situata, i pengojnë ekipet
ta kryejnë punën e tyre”, thek-
son Selimi nga kompania EVN.

Përderisa një pjesë e qyte-
tarëve ankohet dhe shprehin
pakënaqësi për trajtimin nga
ana e EVN-në, një pjesë tjetër e
qytetarëve, të cilët janë pagues
të rregullt të faturave mujore
për shfrytëzimin e energjisë
elektrike, thonë se ata janë vik-
timë e atyre bashkëqytetarëve
që e keqpërdorin rrjetin përçues
të rrymës elektrike. Lidhja në të
zezë në sistemin e furnizimit
me rrymë elektrike, përpos që
është një vepër e rëndë penale,
në të shumtën e rasteve ajo
është dëshmuar si një vendim i
kobshëm për shumë familje.

Rreziku për shkaktimin e zjarre-
ve në shtëpitë apo në objektet
tjera që furnizohet me rrymë në
aspektin jo ligjor, siç është dësh-
muar shpesh herë deri më tani
është tepër i mundshëm.

Ndryshe, situata më kritike
ditëve të fundit është regji-
struar në rrugën Kosta Abra-
sheviq, në lagjen e Seravës në
Shkup, ku kabllot përçuese të
rrymës elektrike, si pasojë e
ngarkesës së madhe kanë
marrë flakë. Kategori tjetër e
qytetarëve që vuajnë nga mun-
gesa e rrymës elektrike janë
edhe rastet sociale, të cilët sh-
pesh herë e pranojnë se
harxhojnë rrymë (nuk e ke-
qpërdorin), por për shkak të
mungesës së mjeteve të mjaf-
tueshme financiare dhe fatu-
rave të larta mujore, nuk kanë
mundësi që ti shlyejnë borxhet
ndaj EVN-së.

Tetovë, 8 janar - Rreth dyzet
kundërvajtje rrugore mesatari-
sht në ditë ose diçka nën 1500
gjatë muajit dhjetor të vitit të
kaluar, ka zbuluar policia në rajo-
nin më të gjerë të Tetovës, infor-
moi Marjan Josifovski, zëdhënës
i SPB Tetovë. Sipas të dhënave të
tij, nga komunikacioni janë
përjashtuar 72 automjete, më së
shumti për shkak të parregullsi-
së së tyre teknike. Njëkohësisht
nga komunikacioni janë përja-
shtuar edhe 225 shoferë – nga të
cilët 97 nuk kanë poseduar leje
valide të qarkullimit, 54 kanë
drejtuar nën ndikimin e alkoolit,
64 shoferë-fillestarë nuk u janë
përmbajtur kufizimeve ligjore,
të parapara për këtë kategori të

pjesëmarrësve në komunika-
cion, ndërsa pesë prej tyre nuk
kanë pasur kategori adekuate,
Për kundërvajtjet tjera nga ana e
policisë janë përgatitur 799
urdhër pagesa mandatare dhe
341 kundërvajtëse, 339 shoferë
janë paralajmëruar me shkrim
për kundërvajtjet që i kanë bërë,
134 shoferëve përkohësisht u

janë marrë patenta e shoferit,
ndërsa 34 – leja e qarkullimit. Për
parkim të padrejtë ose të gabuar
në dhjetor janë marrë 289 au-
tomjete, më shpesh në rajonin
qendror të Tetovës. Po në dhje-
tor, në rajonin e Tetovës, janë
regjistruar gjithsej 84 aksidente
trafiku, informoi zëdhënësi i
SPB-Tetovë, Marjan Josifovski,

duke theksuar se në ato aksi-
dente nuk ka të vdekur, pesë
persona janë me lëndime të rën-
da trupore, 31 persona ma lëndi-
me të lehta, ndërsa në 54 aksi-
dente trafiku janë shkaktuar
vetëm dëme materiale. Të dhë-
nat e policisë tregojnë se 57 ak-
sidente kanë ndodhur në vende
të banuara, ndërsa 27 në rrugë
të hapura. Pjesa më e madhe e
rasteve në qytet, gjegjësisht 45
kanë ndodhur në bulevardet e
Tetovës “Ilindenska”, “Vidoja
Smilevski-Bato” dhe “Marshal
Tito” përderisa për aksidentet ja-
shtë vendeve të banuara krye-
son autostrada Gostivar-Tetovë-
Shkup  ku ishin vërejtur 23
aksidente trafiku. (U.H)

Tetovë, rreth 1500 gjoba rrugore për një muaj
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FURNIZIMI PROBLEMATIK ME ENERGJI ELEKTRIKE

Restrikcionet
godasin të varfrit

Përderisa një pjesë e
qytetarëve ankohen
dhe shprehin
pakënaqësi për
trajtimin nga ana e
EVN-në, një pjesë tjetër
e qytetarëve, të cilët
janë pagues të rregullt
të faturave mujore për
shfrytëzimin e
energjisë elektrike,
thonë se ata janë
viktimë e atyre
bashkëqytetarëve që e
keqpërdorin rrjetin
përçues të rrymës
elektrike, duke u lidhur
në të zezë 

Koha
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Urim HASIPI

Tetovë, 9 janar - Bujqit e Pollogut
janë më pak shfrytëzues të progra-
mit IPARD në krahasim me bujqit
dhe fermerët e Pellagonisë, Varda-
rit, Juglindor, Verilindor dhe atij
Jugperëndimor, të cilët janë përfi-
tuesit më të mëdhenj të këtyre
fondeve. Shkaqet kryesore për ni-
velin kaq të ulët të shfrytëzimit të
fondeve bujqësore evropiane në
Tetovë dhe Gostivar janë mos
informimi, si dhe druajtja e bujqve
të kësaj ane se sa me të vërtetë do
të realizohen deri në fund marrë-
veshjet e nënshkruara. Në lidhje
me këtë, dje në hotelin “Mercure”
në Tetovë nga ana e Ministrisë së
Bujqësisë - Sektori për menaxhi-
min e Fondeve IPARD, u organizua
një punëtori me temë “Shfrytëzimi

i mjeteve nga Instrumenti i Bashki-
mit Evropian për Asistencë Para-
aderimit, për zhvillim rural IPARD
2014-2020” ku kanë marrë pjesë
përfaqësues të komunitetit të biz-
nesit, përfaqësues të fermerëve,
bujqve, si dhe përfaqësues të push-
tetit lokal, të cilët në detaje janë
informuar për masat që përf-
shihen në programin IPARD 2014-
2020.

“Do të doja të theksoj se me
masën për asistencë teknike, ku
shfrytëzues është edhe Ministria,
për herë të parë shfrytëzohen mje-
te të Bashkimit Evropian për pro-

mocione dhe publicitet të progra-
mit IPARD, me ndihmën e të cilave
mjete organizohet edhe punëto-
ria e sotme ku do të prezantohen
mundësitë që i ofron programi
IPARD, me theks të veçantë për
masën e publikuar me numër 3 -
përpunim dhe marketing i prodhi-
meve bujqësore, shpallje kjo që do
të jetë publike deri në fund të
muajit janar, gjegjësisht deri më
29 janar. Përveç kësaj, aktuale
është edhe masa me numër 1 për
prodhimet bujqësore prioritare, ku
afati për paraqitje për masën me
numër 1 do të zgjasë deri më 9

shkurt 2019 “, tha Zhivko Brajkovski
nga Sektori për menaxhimin e Fon-
deve IPARD.

Nikolçe Bobovski, drejtor i
Agjencisë për mbështetje finan-
ciare për bujqësi dhe zhvillim ru-
ral, tha se shfrytëzimi i programit
IPARD është i rëndësishëm për
modernizimin e fermave bujqëso-
re, përmirësimin e promovimit të
prodhimit të vet bujqve, mundë-
sinë e prodhimit të produkteve të
reja, pajisjen me teknologji më të
reja në bujqësi, si dhe për përforci-
min e zinxhirit të prodhimtarisë ,
blerjen dhe distribuimin e prodhi-

meve bujqësore.
“Shfrytëzimi i mjeteve të progra-

mit IPARD për Maqedoninë do të
sigurojë arritje para së gjithash të
standardeve të Bashkimit Evro-
pian, të cilat kanë të bëjnë me ush-
qimin e sigurt dhe mjaft cilësor,
shëndetin publik, mbrojtje të am-
bientit jetësor, mbrojtje gjatë
punës, si dhe mbojtje të bimëve
dhe kafshëve”, tha Bobovski. Nga
Agjencia për Përkrahje Financiare
të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
apelojnë tek të gjithë fermerët që
kanë nevojë të avancojnë veprim-
tarinë bujqësore, të aplikojnë që
të fitojnë mjetet e IPARD. 

Ndryshe, viteve të kaluara, si-
pas hulumtimit të Federatës së Fer-
merëve të Maqedonisë të titulluar
“Si deri tek shfrytëzimi më i suk-
sesshëm i IPARD”, planet e papër-
gatitura të detajuara urbanistike
të komunave, procedurat e papër-
funduara të trashëgimisë, qasja e
pamjaftueshme ndaj kapitalit fil-
lestar, dokumentacioni voluminoz
për aplikim, periudha e gjatë dhe e
paqartë prej dorëzimit të projekte-
ve deri tek miratimi i tyre, ishin
pengesat kryesore që kanë pa-
mundësuar fermerët në Maqedo-
ni të shfrytëzojnë më shumë të
hollat e fondeve evropiane bujqë-
sore IPARD. 

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 9 janar - Ndryshimet klima-
tike pritet të kenë ndikim të madh
ndaj bujqësisë dhe prodhimtarisë
së ushqimit në botë dhe rajon. Në
Maqedoni, në 20 vitet e fundit shë-
nohet rritja mesatare prej dy gradë
e temperaturës si dhe rënie e kon-
siderueshme sasive të shiut. Lë-
vizje të ngjashme negative pritet të
vazhdojnë edhe në të ardhmen.
Bile pritet që deri në vitin 2030 në

Maqedoni të ketë ulje më të
madhe të rendimenteve të kultu-
rave strategjike bujqësore si gruri
dhe domateve deri në 50 për qind.
Vlerësohet se lugina e lumit të Var-
darit, rajonet e Strumicës, dhe
Gjevgjelisë si dhe fushat e Kuma-
novës dhe Ovçe Poles janë më të
prekshme nga rritja e temperatu-
rave dhe ulja e lagështisë në truall.
Mirëpo dëme mund të priten në
gjitha rajonet bujqësore të vendit
me intensitet më të lartë apo më të

ulët.
Ekspertët e bujqësisë thonë se

ekzistojnë më shumë masa që
mund të aplikohen për të zbutur
dhe parandaluar pasojat negative
të ndryshimeve klimatike ndaj
bujqësisë si vaditja pikë për pikë
që shfrytëzojnë 90 për qind të ujit
në raport me vaditjen e rëndomtë
që shfrytëzon 60 për qind të ujit,
rritja e hapësirave që ujiten në të
ardhmen, vendosja e rrjeteve
mbrojtëse në pemëtari dhe kultivi-

min e rrushit, ruajtja e tokës,
mbrojtja ndaj dëmtuesve të ndry-
shme të bimëve që do të paraqi-
ten .

“Ndër masat kryesore të adap-
timit të bujqësisë ndaj ndryshime-
ve klimatike janë kursimi i ujit me
përdorimin e ujitjes pikë për pikë,
rrjetet mbrojtëse nga breshëri dhe
rrezatimi i diellit, masat agrotek-
nike për konservimin e ujit dhe
tokës bujqësore, masat për uljen
e erozionit të truallit dhe rritjen e
përmbajtjes së materieve organike
, rritja e kulturave të reja etj. Mirë-
po edhe pse masa të tilla sjellin
edhe rezultate të mira, megjithatë
fermerët në vend si rrjedhojë e ne-
vojës për investime dhe fuqisë së
dobët ekonomike, nuk i përdorin
edhe aq shumë”, thotë profesori
universitar Jordan Çukaliev. 

Sipas tij, tek fermerët në Ma-
qedoni akoma nuk mbretëron
mendimi se ndryshimet klimatike
me të vërtetë po ndodhin, dhe se të
gjithë jemi përgjegjës për pasojat
dhe mbrojtjet, përmes masave

përkatëse të adaptimit. Njëherazi
edhe përkrahja shtetërore në këtë
drejtim nuk mundëson investime
në shkencë, hulumtime dhe masa
parandaluese por bazohet në
mjekimin e pasojave në vend të
parandalimit.

Ndryshe, rekomandohet edhe
ndërrimi i kultivimit të kulturave,
përzgjedhja e kulturave të cilat
janë të rezistueshme ndaj insek-
teve të dëmshme, trajnim i bujqve
për ruajtjen e ujërave nga të reshu-
rat në regjionet të prira ndaj
përmbytjeve me kompensim
adekuat, zvogëlimi i kullotjes tej
mase të kullotave për shkak të
mbrojtjes nga erozionet dhe
përmbytjet, zmadhim i sipërfaqe-
ve nën pyje dhe gjelbërim në rajo-
net bujqësore apo kapaciteteve për
pranimin e të reshurave. Prefe-
rohet edhe përdorim i llojeve dhe
farave më produktive, kultivim i
kulturave që rriten shpejtë që të
shumëfishojnë rendimentet, kulti-
vimi i kulturave që janë të rezistue-
shme ndaj ngricës dhe thatësirës.

ADAPTIMI I BUJQËSISË NDAJ NDRYSHIMEVE KLIMATIKE

Fermerët të papërgatitur ndaj masave të reja 
Pritet që deri në vitin
2030 në Maqedoni të
ketë ulje deri në 50
për qind të
rendimenteve të
kulturave strategjike ,
si pasojë e
ndryshimeve
klimatike 

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

DRUAJTJA DHE MOSINFORMIMI LË MBRAPA BUJQIT E TETOVËS DHE GOSTIVARIT

Në Pollog më së paku
shfrytëzohen fondet IPARD

Planet e papërgatitura të
detajuara urbanistike të
komunave, procedurat e
papërfunduara të
trashëgimisë, qasja e
pamjaftueshme ndaj
kapitalit fillestar,
dokumentacioni
voluminoz për aplikim,
periudha e gjatë dhe e
paqartë prej dorëzimit
deri tek miratimi i
projekteve, janë disa nga
pengesat kryesore që
kanë pamundësuar
fermerët e Pollogut të
shfrytëzojnë më shumë
fondet evropiane
bujqësore - IPARD

Koha
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Qefsere ABDYLI 

Shkup, 9 janar - Prezantimi i Pro-
gramit të aktiviteteve në fushën e
mjedisit dhe mbrojtjes së natyrës
në territorin e Qytetit të Shkupit
për 2019, u mbajt sot në sallën e
Këshillit Bashkiak të Shkupit, me
qëllim të prezantimit të publikut
me planin dhe masat që duhen të
ndërmerren në fushën e
mbrojtjes së mjedisit. 

Programi i aktiviteteve në
sferën e mbrojtjes së mjedisit
jetësorë dhe natyrës në territorin
e Qytetit të Shkupit për vitin 2019
është prezantuar para përfaqë-
suesve të komunave në rajonet
planore të Shkupit dhe organiza-
tave joqeveritare. Ky plan u ela-
borua nga  Nikola Naumovski,
shef i sektorit për mbështetjen e
kryetarit të Shkupit, Liljana
Onçevska Naxhinska, dhe Nikola
Jovanovski, ndihmësmenaxher në
Sektorin për Mbrojtjen e Mjedisit
të Qytetit të Shkupit. 

Qyteti i Shkupit këtë vit ka rri-
tur buxhetin për mjedisin jetësor
për 30 për qind në krahasim me
vitin 2018. Në këtë sektor do të sh-
penzohen gjithsej 186.2 milionë

denarë. “Buxheti mjedisor i vitit
të kaluar i Qytetit të Shkupit ishte
deri në atë kohë buxheti më i
madh i lënë mënjanë për këtë qël-
lim. Për vitin 2019 parashikohet
186.2 milion denarë, që është një
rritje prej 30 për qind nga viti i ka-
luar dhe tejkalon premtimin prej
3.5 për qind të buxhetit të
përgjithshëm kushtuar mjedisit
të dhënë para zgjedhjeve të vitit
2017”, tha Naumovski. 

Liljana Onçevska Naxhinska
njoftoi se këtë vit do të punohet në
përmirësimin e cilësisë së ajrit,  si
dhe në monitorimin e ujërave
nëntokësore, mbrojtjen e burimit

në Rashçe dhe puseve në lokali-
tetet Nerez dhe Lepenc.
“Kjo është një sferë në mjedisin

jetësorë që deri tani është lënë
anash. Shumë mjete janë para-
parë në mbrojtjen e bjodiversite-
tit, trashëgimisë natyrore, loka-
liteteve që janë të mbrojtur nga
Qyteti i Shkupit, si dhe mbrojtja
e shëndetit dhe sigurimit të
mirëqenies për qytetarët me më
shumë projekte”, tha Onçevska
Naxhinska. Ajo ka shpjeguar se
në sferën e mbrojtjes së ujit, do të
punohet në hulumtimin e cilësi-
së së ujërave nëntokësorë, rreth
burimit Rashçe, ndotjes nga “Ju-

gohromi”.
Në pjesën e ndotjes së ajrit,

Onçevska Naxhinska ka thënë se
më shumë mjete janë dedikuar
për subvencione. Do të vazhdojë
subvencionimi i qytetarëve për
furnizim të stufave me peleta, pa-
strim të oxhaqeve, furnizimit me
pajisje më bashkëkohore, subven-
cione për transportuesit privat…
Programi i aktiviteteve në sferën e
mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe
natyrës në territorin e Qytetit të
Shkupit për 2019 është prezantuar
para përfaqësuesve të komunave
në rajonet planore të Shkupit dhe
Organizatave joqeveritare. 

Tetovë, 9 janar - Përfaqësues të
Lëvizjes kundër bixhozit dje në
konferencë për media në Tetovë
edhe njëherë e përkujtuan Qe-
verinë dhe institucionet tjera si
dhe individët për kërkesat e pro-
testës së tyre më 21 dhjetor u
mbajt në sheshin në Tetovë që u
mbështet nga ana e përfaqësue-
sve të bashkësive fetare BFI dhe
KOM.

“Qëndrojmë në kërkesat që
pa rezerva i mbështet edhe po-

pulli edhe shumica e institucio-
neve për largimin e të gjitha
objekteve të lojërave të fatit të
paktën tre kilometra larg çdo
vendbanimi, përcaktimi i pesë
për qind nga fitimi i bixhozit për
riparimin e objekteve publike,
shkollave, kopshteve, biblio-
tekave, spitaleve dhe shoqata-
ve edhe qendrave që organi-
zojnë aktivitete për rehabilitim
e të varurve nga bixhozi si dhe
zhvillimin e strategjisë kombë-

tare për arsim rreth dëmit so-
ciale që e shkakton bixhozi”, tha
Xhemil Abdiu. Ai bëri apel deri
te kryeministri Zoran Zaev, mi-
nistri i Financave, Dragan Tev-
doski dhe zëvendësja e tij, Shi-
ret Elezi, si dhe të gjithë
anëtarët e Këshillit dhe komi-
sionit parlamentar për financim
dhe buxhet të kenë kujdes gjatë
miratimit të ligjit që e rregullën
këtë sferë.

“Ligji duhet t’i mbrojë inte-

resat e atyre që u kanë sjellë në
këto funksione - qytetarëve,
ndërsa fajin nëse miratohet ligj
i cili do të jetë në dëm të popul-
lit do ta bartni ju me 120 votat
tuaja në Parlament. Nëse mira-
toni ligj kundër interesit shoqë-
ror, do t’ju konsiderojmë si loj-
tarë më të mëdhenj bixhozit, të
cilët luajnë me fatin e tyre poli-
tik, ndërsa për çdo eskalim të si-
tuatës përgjegjësia bie mbi ju”.
(U.H)

Ekonomia sivjet
me rritje prej
2.9 për qind
Uashington, 9 janar - Maqedonia
vitin e kaluar shënoi rritje ekono-
mike prej 2.5 për qind, ndërsa në
vitin 2019 do të arrijë 2.9 për
qind, bëri të ditur Banka Botëro-
re në Raportin ekonomik global
të janarit. Për vitin 2020, Banka
Botërore parasheh rritje të BPV-
së së Maqedonisë prej 3.2 për
qind, ndërsa në vitin 2021 prej 3,3
për qind. Projeksionet e bankës
për Maqedoninë janë korrigjuar
në rritje për 0.2 për qind edhe
për vitin e kaluar dhe në vitin
2019, 2020 dhe 2021. Në raportin
e Bankës Botërore theksohet se
rritja ekonomike në vitin e kaluar
shënoi rritje pas zgjedhjes së Qe-
verisë së re dhe i  dha fund krizës
politike dhe përmirësoi klimën e
investimeve në vend. Në rajonin
e Evropës Juglindore rritje më të
lartë këtë vit dhe në vitin 2020
do të shënojë Kosova prej 4.5 për
qind. Serbia këtë vit do të ketë
rritje prej 3.5 ndërsa vitin e ardh-
shëm prej 4 për qind, Shqipëria
prej 3.6 dhe 3.2, Bosnja dhe Her-
cegovina prej 3.4 dhe 3.9 për
qind, Bullgaria prej 3.1 dhe 3 për
qind, Kroacia prej 2.8 për qind
dhe në vitin 2019 dhe në vitin
2020, ndërsa Mali i Zi prej 2.8
dhe 2.5 për qind. Banka Botërore
parasheh se ekonomia globale
këtë vit do të shënojë rritje prej
2.9 për qind, ndërsa në vitin 2020
prej 2.8 për qind.

Shkup, 9 janar - Inspektorati shtetëror i
punës po kryen kontrolle të përforcuara
nëpër firma private për pagesën e K-15
të punësuarve. Kontrolli, që filloi nga fil-
limi i vitit, kumtoi dje Ministria e Punës
dhe Politikës Sociale, do të zbatohet deri
në fund të shkurtit, ndërsa inspektorët i
vizitojnë subjektet juridike nga të gjitha
veprimtaritë, përfshirë edhe fabrikat për
prodhimin e tekstilit dhe këpucëve.
Kontrollet e përforcuara inspektuese në
fushën e prodhimit të tekstilit dhe kë-
pucëve kryhen për arsye sepse numri më
i madh i ankesave në vitet e fundit ishin
nga punëtorët e veprimtarive të për-

mendura, sqarohet në kumtesë dhe po-
tencohet se rastet ku do të konfirmohet
se nuk është vepruar sipas Ligjit dhe
Marrëveshjeve kolektive, Inspektorati
shtetëror i punës do të ndërmarrë masa
në pajtim me Ligjin. Nga MPPS u bëjnë
thirrje punëtorëve që mospagesën e K-
15 ta paraqesin në numrin e telefonit
kujdestar të Inspektoratit shtetëror të
punës 15-131.
Inspektorati shtetëror i punës është or-
gan kompetent për të kryer mbikëqyrjen
inspektuese mbi zbatimin e të drejtave
dhe detyrimeve të punëtorëve dhe
punëdhënësve të përcaktuar me Ligj

dhe Marrëveshje kolektive. Në këtë drej-
tim, gjatë mbikëqyrjes inspektuese, do
të kontrollohet pagesa e regresit vjetor
të pushimeve ( -15), e drejta e përcaktuar
me Marrëveshjen për ndryshimin dhe
plotësimin e Marrëveshjes së përgjith-
shme kolektive për sektorin privat në fu-
shën e ekonomisë. Në marrëveshje,
thuhet në kumtesën e MPPS, është kon-
firmuar se punëtori ka të drejtë për re-
gres për pushim  vjetor në lartësi prej së
paku 40 për qind të bazës, me kusht që
punëtori të ketë punuar së paku gjashtë
muaj në vitin kalendarik te i njëjti
punëdhënës.

Shkup, tetë aksidente
me katër të lënduar
Shkup, 9 janar - Katër persona kanë
marrë lëndime të lehta trupore në
tetë aksidente trafiku që kanë
ndodhur gjatë 24 orëve të fundit në
rajonin e Qytetit të Shkupit. Në
katër është shkaktuar dëm material.
Siç informojnë nga MPB-ja, policia
ka sanksionuar 27 shoferë të cilët
kanë drejtuar automjetin me sh-
pejtësi më të madhe nga e lejuara,
një shofer që ka drejtuar automjetin
nën ndikimin e alkoolit, shtatë para
se të pajisen me patentë shoferi dhe
dy fillestarë. Nga komunikacioni
janë përjashtuar një automjetin me
probleme teknike, gjashtë të pa-
regjistruar dhe 67 për parkim jo të
drejtë, ndërsa me automjetin e po-
saçëm “karotrec” janë larguar 55 au-
tomjete. Policia ka ndërmarrë masa
dhe ndaj një këmbësori i cili ka ka-
luar rrugën në dritë të kuqe, tetë
shoferë të cilët kanë kaluar në
udhëkryq në dritë të kuqe, dy për
tejkalim jo të drejtë, tetë për mos
posedim të pajisjeve dimërore në
automjete, një për mos mbajtje të
rripit të sigurimit nga ana e shoferë-
ve gjatë drejtimit të automjeteve
motorike dhe tetë për shfrytëzim të
celularit nga ana e shoferëve gjatë
drejtimit të automjeteve motorike.

Kontrolle të përforcuara për pagesën e K-15

Përsëriten kërkesat kundër bixhozit

MBROJTJA E MJEDISIT NË QYTETIN E SHKUPIT

Cilësia e ajrit dhe ujërave,
prioritet në 2019-ën

Qyteti i Shkupit këtë vit
ka rritur buxhetin për
mjedisin jetësor për 30
për qind në krahasim
me vitin 2018. Në këtë
sektor do të
shpenzohen gjithsej
186.2 milionë denarë

Koha
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Koha, e enjte, 10 janar 2019 

Në bazë të nenit 14 paragrafi 3, nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – tekst i pastruar 
(Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015), nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta 
Zyrtare e RM nr. 27/14) dhe nenit 37-gj të Ligjit për ndërmarrjet publike (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
41/2014), NP për veprimtari komunale Debrca, më datë 10.01.2019 publikon:  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për plotësim të vendeve të lira të punës për kohë të pacaktuar  

 
1. NPK “Debrca” – Bellçishtë ka nevojë për punësim të: 

 
Nr. rendor Shifra Titulli i vendit të punës Nr. i realizuesve 

1 KDR 04 01 03 012 Punëtor të përgjithshëm 2 

 
2. Marrëdhënia e punës për vendet e punës nga pika 1 është për kohë të pacaktuar të punës. 
3. Marrëdhënia e punës është me orar të plotë të punës, neto pagesa është 12.180,00 denarë.   
4. Çdo kandidat duhet të përmbushë kushtet e përgjithshme: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë  
- Në mënyrë aktive të shfrytëzojë gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik  
- Të jetë i moshës së rritur  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës.  
 
5. Kandidatët të cilët do të paraqiten për vendet e punës me numër rendor 1 duhet të përmbushin 
kushtet e posaçme në LMP ose Marrëveshjen kolektive për veprimtari komunale dhe kushtet e 
përcaktuara në Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në NP për veprimtari komunale 
Debrca – Bellçishtë, gjegjësisht kushtet e posaçme të përcaktuara me Ligjin për ndërmarrje publike 
dhe LMP ose Marrëveshjen kolektive për veprimtari komunale për vendin e theksuar të punës janë: 
- Kualifikimet profesionale: 
-  personat ndihmës-teknik të nivelit të tretë, me së paku nivel të kualifikimit I ose arsim fillor.  
6. Kandidatët për punësim në shpalljen publike paraqiten përmes plotësimit të fletëparaqitjes. 
Fletëparaqitjen për punësim kandidatët mund ta marrin në zyrat e ndërmarrjes publike.  
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për vendin e lirë të punës duhet të parashtrojnë  

- Biografi të shkurtë CV  
- Dëshmi për arsim të mbaruar (diplomë origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)  
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë (origjinal ose kopje të vërtetuar në 

noter) 
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)  
 

Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e bashkëngjitura dorëzohen personalisht në ndërmarrjen 
publike ose përmes postës në adresën NP për veprimtari komunale Debrca f. Bellçishtë. 
Shpallja është e hapur 5 ditë duke konsideruar nga dita e publikimit. 
Fletëparaqitjet e dorëzuar pas afatit, jo të plota dhe të parregulluara nuk do të jenë lëndë shqyrtimi nga 
ana e komisionit për realizim të procedurës për punësim. 
7.  Procedura për përzgjedhje të kandidatëve të paraqitur përbëhet nga kontrollimi i fletëparaqitjeve 
dhe besueshmëria e të dhënave të shënuara dhe dëshmive të bashkangjitura me fletëparaqitjen. 
Mendime deri te drejtori, për zgjedhjen e kandidatëve në lidhje me këtë shpallje do të japë Komisioni 
për përzgjedhje, ndërsa vendimin përfundimtar për zgjedhje do ta sjellë drejtori i ndërmarrjes publike 
në afatin e paraparë me ligj.  

 
NP për veprimtari komunale Debrca – Bellçishtë 

u.d Drejtor 
                                                                                                    Igor Krcoski  

Në bazë të nenit 89- , paragrafi (1), alineja (5) e Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99,  29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18), ndërsa në pajtim me nenin 95 të Statutit të shkollës, 
Vendimit për publikim të shpalljes për zgjedhje të drejtorit nga Kryetari i Qytetit të Shkupit z. Petre Shilegov me nr.vep. 08-11229/2 të 
datës  25/12/2018 dhe Vendimit për publikim të shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit të shkollës të sjellë nga ana e Këshillit të 
shkollës më datë 28.12.2018, Këshilli i  Shkollës së mesme elektroteknike të Qytetit të Shkupit “Mihaillo Pupin” – Shkup, publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për zgjedhje të drejtorit të shkollës 
 
Kandidatët për drejtor të shkollës krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj duhet të përmbushin edhe kushtet në vijim: 
- Të përmbushin kushtet për mësimdhënës, pedagog ose psikolog në shkollë të mesme; 
- Të kenë të mbaruar arsimin sipëror; 
- Të kenë minimum 5 (pesë) vite përvojë pune në punë edukativo-arsimore në institucion të verifikuar nga Ministria e arsimit dhe 
shkencës; 
- Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
- Në momentin e zgjedhjes, me vendim të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar sanksion për kundërvajtje – ndalesë për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- Të kenë gjendje të përgjithshme shëndetësore; 
- Të kenë të dhënë provimin për drejtor të shkollës; 
- Të mos jenë të dënuar, kusht i paraparë në nenin 43, paragrafi (2) të Ligjit për institucionet ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 32/05, 
120/05 dhe 51/11); 
- Të kenë certifikatë përkatëse, jo më të vjetër se 5 (pesë) vite, për njohje të gjuhës angleze TOEFL IBT – së paku 30 pikë, IELTS 
–së paku 3 pikë, BULATS – së paku 20 pikë ose KET - (Cambridge English) – të dhënë ose APTIS - së paku niveli B2. 
Kandidatët për drejtor duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- Fletëparaqitje në lidhje me shpalljen publike me biografi të shkurtë (CV) dhe letër motivimi; 
- Program për punë të Drejtorit të shkollës prej vitit 2019 deri në vitin 2023.   
- Diplomë/Certifikatë për arsimin e mbaruar sipëror; 
- Dëshmi se kundër kandidatit nuk është shqiptuar sanksion për kundërvajtje – ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës të dhënë nga organi kompetent (dëshmia të cilën do të parashtrojë kandidati të jepet nga organi kompetent me 
kohëzgjatje kohore derisa të zgjasë shpallja publike); 
- Vërtetim për përvojën e punës në punë edukativo arsimore, të dhëë nga institucionet të verifikuara nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës për kryerje të punës edukativo arsimore; 
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë; 
- Certifikatë për provim të dhënë për drejtor të shkollës; 
- Dëshmi që kundër kandidatit nuk ka akt dënues i cili ka hyrë në fuqi, të lëshuar nga Gjykata themelore në vendin e lindjes në 
pajtim me nenin 43, paragrafi (2) nga Ligji i institucioneve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 32/05, 120/05 
dhe 51/11) (dëshmia të mos jetë më e vjetër se 6-gjashtë muaj); 
- Dëshmi për posedim të certifikatës përkatëse jo më të vjetër se 5 (pesë) vite, për njohje të gjuhës angleze TOEFL IBT – së paku 
30 pikë, IELTS –së paku 3 pikë, BULATS – së paku 20 pikë ose KET - (Cambridge English)- të dhënë ose APTIS - së paku niveli 
B2. 
 
Kandidatët për drejtor duhet të kenë gjendje të përgjithshme shëndetësore  dhe si dëshmi - vërtetimin mjekësor pas zgjedhjes do 
ta dorëzojë vetëm kandidati i zgjedhur, i cili do të dërgohet në kontroll mjekësor në llogari të punëdhënësit, në pajtim me nenin 
25, paragrafi (7) i Ligjit për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 167/15, 27/16, 120/18). 
 
Afati për parashtrimin e dokumenteve është 8 (tetë) ditë dhe fillon të rrjedhë nga dita e nesërme e ditës së publikimit. 
 
Me kandidatët të cilët përmbushin kushtet do të realizohet intervistë për çka enkas do të informohen të gjithë kandidatët. 
 
Vendi i punës drejtor i shkollës është vend pune me kompetenca të posaçme. Mandati i drejtorit të zgjedhur do të zgjatë 4 (katër) vjet, 
duke konsideruar nga dita e emërimit.  
 
Neto pagesa bazë mujore parashihet në pajtim me matjet dhe kriteret e përcaktuara me Marrëveshjen kolektive për arsim të mesëm sipas 
koeficientit të kopleksitetit 3.422 dhe neto shumë prej 30.243,00 denarë + shtojca e punës së kaluar në shumë prej 0,5% të çdo viti të 
stazhit të punës, të organizuar në 5 (pesë) ditë pune me 40 (dyzet) orë pune në javë me orar ditor të punës prej ora 07:30 deri në ora 15:30. 
 
Zgjedhja do të realizohet në afatet e parapara në pajtim me nenin 92-  të Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta Zyrtare e RM nr. 44/95, 24/96, 
34/96, 35/97, 82/99,  29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07. 49/07. 81/08, 92/08. 33/10, 116/10. 156/10, 18/11, 51/11, 
06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14/, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,127/16, 67/17, 64/18), ndërsa më së voni në afat prej 60 
(gjashtëdhjetë) ditëve. 
 
Dokumentet e nevojshme në zarf të mbyllur në formë origjinale ose kopje të vërtetuar në noter të parashtrohen në Shkollën e mesme 
elektroteknike të Qytetit të Shkupit “Mihaillo Pupin” – Shkup, rr. “Bllagoja Stefkovski” pn, 1000 Shkup me shenjë deri tek Këshilli i 
shkollës - "Komisioni për shqyrtim të dokumenteve në lidhje me shpalljen publike për zgjedhje të drejtorit të shkollës" përmes postës së 
rekomanduar ose postës së shpejtë ose në arkivin e shkollës.  
 
Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit do të refuzohen dhe nuk do të shqyrtohen nga ana e Komisionit. 
 
Kontakt personi në lidhje me shpalljen publike është sekretari i shkollës me kontakt telefonin 02/2529703 dhe e-mail adresën 
mpskontakt@yahoo.com 

KËSHILLI I SHKOLLËS PRANË  
SHMETQSH “Mihaillo Pupin” – SHKUP 

KRYETAR, 
ELICA LAZAREVSKA  

    Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1, paragrafi 2 dhe paragrafi 3 dhe nenit 23 të Ligjit për 
marrëdhënie pune – Teksti i pastruar (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/15), nenit 60 paragrafi 1, 2 dhe 3 
dhe nenit 62 paragrafi 1 alineja 1 dhe 2 e Ligjit për arsim të mesëm (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 44//95, 
34//96, 35/97, 82//99, 29/02, 40/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/2012, 100/12, 24/13, 44/14, 116/14, 24/13, 44/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 dhe 64/18), dhe nenit 22 paragrafi 1, alineja 1 nga Ligji për të punësuarit në 
sektorin publik ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18), Drejtori i shkollës së 
mesme komunale Gjimnazi “Mirçe Acev” – Prilep publikon  
     

SHPALLJE PUBLIKE 
për pranim të mësimdhënësve për kohë të caktuar 

deri më 31.08.2019 
 

1. Mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase me 40 orë pune deri në ndërprerjen e funksionit Drejtor, 
por jo më vonë se 31.08.2019..............1 realizues 
2. Mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase me 40 orë pune deri në ndërprerjen e funksionit deputet në 
Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, por jo më vonë se 31.08.2019................................1 realizues 
3. Mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase me 40 orë pune, deri më 31.08.2019....................2 realizues 
4. Mësimdhënës të gjuhës gjermane me 40 orë pune, deri më 31.08.2019 .........................1 realizues 
5. Mësimdhënës të pedagogjisë me 16 orë pune, deri më 31.08.2019 ................................1 realizues 
    
Kushtet: 
a)  Kushtet e përgjithshme  
    - të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë  
b)  Kushtet e posaçme  
    - të ketë arsim përkatës  
Kandidatët krahas fletëparaqitjes, duhet të dorëzojnë edhe dokumentet në vijim: 
      - diplomë për mbarim të së paku katër vjet të arsimit përkatës sipëror dhe ka fituar së paku 240 
kredi sipas SETK (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)  
     - certifikatë të shtetësisë  
    -  ta njeh gjuhën standarde maqedonase dhe gjuhën standarde në të cilën zhvillohet mësimi. 
         Kandidatët të kenë të mbaruar së paku katër vite arsim përkatës sipëror dhe kanë arritur së paku 240 kredi 
sipas SETK, dhe e njohin gjuhën standarde maqedonase dhe gjuhën standarde në të cilën e zhvillon mësimin. 
         Orari i punës për kandidatët nën numrin rendor 1, 2 dhe 3 të cilët do të përzgjidhen sipas shpalljes, fillon 
nga ora 07:30 deri më 13:30, ndërsa ndërrimi i pasdites nga ora 13:30 deri 19:30 në pajtim me orarin e orëve. 
Neto pagesa është 21.500,00 denarë. 
         Orari i punës për kandidatin nën numrin rendor 4 i cili do të përzgjidhet sipas shpalljes, fillon nga ora 
07:30 deri më 13:30, ndërsa ndërrimi i pasdites nga ora 13:30 deri 19:30 në pajtim me orarin e orëve. Neto 
pagesa është 21.500,00 denarë. 
          Orari i punës për kandidatin nën numrin rendor 5 i cili do të përzgjidhet sipas shpalljes, fillon nga ora 
08:20 deri më 10:55, ndërsa ndërrimi i pasdites nga ora 14:20 deri më 16:55 në pajtim me orarin e orëve. Neto 
pagesa është 9.572,00 denarë.  
           Kandidati i cili do të përzgjidhet për vendin e punës nën numrin rendor 1 do të themelojë marrëdhënie 
pune për mësimdhënësin i cili është në funksionin, Drejtor. 
           Kandidati i cili do të përzgjidhet për vendin e punës nën numrin rendor 2 do të themelojë marrëdhënie 
pune për mësimdhënësin i cili është në funksionin deputet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. 
           Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune. 
           Zgjedhja do të realizohet më së voni në afat prej 30 ditëve pas kalimit të afatit për parashtrimin e 
fletëparaqitjes me dokumentet e nevojshme.  
           Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme të dorëzohen në adresën në vijim: Shkolla e mesme 
komunale Gjimnazi “Mirçe Acev” – Prilep, rr. “Prilepski braniteli” numër 90B, 7500 Prilep. 
           Dokumentet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh. 
                                                                                       

                                                                                         Drejtor  
                                                                               Dimçe Nastoski 

Në bazë të nenit 89- , paragrafi (1), alineja (5) e Ligjit për arsim të mesëm ("Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë" nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,  
29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18), ndërsa në pajtim me nenin 128 të Statutit të shkollës, Vendimit për publikim të shpalljes 
për zgjedhje të drejtorit nga Kryetari i Qytetit të Shkupit z. Petre Shilegov me nr.vep. 08-11254/2 të datës  25/12/2018 dhe Vendimit për publikim të 
shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit të shkollës të sjellë nga ana e Këshillit të shkollës më datë 28.12.2018, Këshilli i Shkollës së mesme të 
Qytetit të Shkupit “Pançe Arsovski” – Shkup, publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për zgjedhje të drejtorit të shkollës 
 
Kandidatët për drejtor të shkollës krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj duhet të përmbushin edhe kushtet në vijim: 
- Të përmbushin kushtet për mësimdhënës, pedagog ose psikolog në shkollë të mesme; 
- Të kenë të mbaruar arsimin sipëror; 
- Të kenë minimum 5 (pesë) vite përvojë pune në punë edukativo-arsimore në institucion të verifikuar nga Ministria e arsimit dhe 
shkencës; 
- Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
- Në momentin e zgjedhjes, me vendim të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar sanksion për kundërvajtje – ndalesë për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- Të kenë gjendje të përgjithshme shëndetësore; 
- Të kenë të dhënë provimin për drejtor të shkollës; 
- Të mos jenë të dënuar, kusht i paraparë në nenin 43, paragrafi (2) të Ligjit për institucionet ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 32/05, 120/05 
dhe 51/11); 
- Të kenë certifikatë përkatëse, jo më të vjetër se 5 (pesë) vite, për njohje të gjuhës angleze TOEFL IBT – së paku 30 pikë, IELTS –së 
paku 3 pikë, BULATS – së paku 20 pikë ose KET - (Cambridge English) – të dhënë ose APTIS - së paku niveli B2. 
 
Kandidatët për drejtor duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- Fletëparaqitje në lidhje me shpalljen publike me biografi të shkurtë (CV) dhe letër motivimi; 
- Program për punë të Drejtorit të shkollës prej vitit 2019 deri në vitin 2023.   
- Diplomë/Certifikatë për arsimin e mbaruar sipëror; 
- Dëshmi se kundër kandidatit nuk është shqiptuar sanksion për kundërvajtje – ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës të dhënë nga organi kompetent (dëshmia të cilën do të parashtrojë kandidati të jepet nga organi kompetent me kohëzgjatje kohore 
derisa të zgjasë shpallja publike); 
- Vërtetim për përvojën e punës në punë edukativo arsimore, të dhëë nga institucionet të verifikuara nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës për kryerje të punës edukativo arsimore; 
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë; 
- Certifikatë për provim të dhënë për drejtor të shkollës; 
- Dëshmi që kundër kandidatit nuk ka akt dënues i cili ka hyrë në fuqi, të lëshuar nga Gjykata themelore në vendin e lindjes në pajtim 
me nenin 43, paragrafi (2) nga Ligji i institucioneve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 32/05, 120/05 dhe 51/11) 
(dëshmia të mos jetë më e vjetër se 6-gjashtë muaj); 
- Dëshmi për posedim të certifikatës përkatëse jo më të vjetër se 5 (pesë) vite, për njohje të gjuhës angleze TOEFL IBT – së paku 30 
pikë, IELTS –së paku 3 pikë, BULATS – së paku 20 pikë ose KET - (Cambridge English)- të dhënë ose APTIS - së paku niveli B2. 
 
Kandidatët për drejtor duhet të kenë gjendje të përgjithshme shëndetësore  dhe si dëshmi - vërtetimin mjekësor pas zgjedhjes do ta 
dorëzojë vetëm kandidati i zgjedhur, i cili do të dërgohet në kontroll mjekësor në llogari të punëdhënësit, në pajtim me nenin 25, paragrafi 
(7) i Ligjit për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 167/15, 27/16, 120/18). 
   
Afati për parashtrimin e dokumenteve është 8 (tetë) ditë dhe fillon të rrjedhë nga dita e nesërme e ditës së publikimit. 
 
Me kandidatët të cilët përmbushin kushtet do të realizohet intervistë për çka enkas do të informohen të gjithë kandidatët. 
 
Vendi i punës drejtor i shkollës është vend pune me kompetenca të posaçme. Mandati i drejtorit të zgjedhur do të zgjatë 4 (katër) vjet, duke 
konsideruar nga dita e emërimit.  
 
Neto pagesa bazë mujore parashihet në pajtim me matjet dhe kriteret e përcaktuara me Marrëveshjen kolektive për arsim të mesëm sipas koeficientit 
të kopleksitetit 3.083 dhe neto shumë prej 27.322,00 denarë + shtojca e punës së kaluar në shumë prej 0,5% të çdo viti të stazhit të punës, të 
organizuar në 5 (pesë) ditë pune me 40 (dyzet) orë pune në javë me orar ditor të punës prej ora 07:30 deri në ora 15:30. 
  
Zgjedhja do të realizohet në afatet e parapara në pajtim me nenin 92-  të Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta Zyrtare e RM nr. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99,  29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
41/14, 116/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18), ndërsa më së voni në afat prej 60 (gjashtëdhjetë) ditëve. 
 
Dokumentet e nevojshme në zarf të mbyllur në formë origjinale ose kopje të vërtetuar në noter të parashtrohen në Shkollën e mesme të Qytetit të 
Shkupit “Pançe Arsovski” – Shkup, rr. “16-ta Makedonska brigada” numër 34, 1000 Shkup me shenjë deri tek Këshilli i shkollës - "Komisioni për 
shqyrtim të dokumenteve në lidhje me shpalljen publike për zgjedhje të drejtorit të shkollës" përmes postës së rekomanduar ose postës së shpejtë ose 
në arkivin e shkollës.  
 
Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit do të refuzohen dhe nuk do të shqyrtohen nga ana e Komisionit. 

 
 Kontakt personi në lidhje me shpalljen publike është sekretari i shkollës me kontakt telefonin 02/3173-645 dhe e-mail adresën 
pance_arsovski@yahoo.com. 

 
KËSHILLI I SHKOLLËS PRANË  

SHMQSH GJIMNAZI "Pançe Arsovski" - SHKUP 
KRYETAR, 
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Tetovë, 9 janar - Gjykata Themelore e Tetovës
ka sjellur vendim për incidentin që ndodhi
më 5 prill të vitit të kaluar në Reçicë të vogël,
ku për pasojë një person mbeti i vrarë dhe
dy të tjerë u plagosën. Gjykata ka shpallur

fajtor Nuredin Misimin, të cilit i është shqip-
tuar dënimi me 14 vite burg për vrasje. Haj-
redin Misimi është dënuar me 6 vite burg
për vrasje të mbetur në tentativë, po ashtu
edhe Florim Misimi 6 vite për vrasje të mbe-

tur në tentativë. Ndërkohë që Irfan Misimi,
Bashkimi Misimi, Mursel Misimi dhe Driton
Ferati janë dënuar me nga 6 muaj burg
efektiv për pjesëmarrje në rrahje. Agron
Dervishi është dënuar me 8 vite burg në

mungesë, ndërsa  Bekim Rexhepi me 6 vite
burg. Avokatët e të akuzuarve janë sh-
prehur të pakënaqur me vendimin e shqip-
tuar nga gjykata dhe kanë paralajmëruar se
do të ankimojnë vendimet. (U.H)

Shkup, 9 janar - Studentët në
përgjithësi shquhen për gjenera-
torë të ndryshimeve dhe shtytës të
zhvillimit të përgjithshëm shoqë-
ror. Lidhur me këtë i bashkangjitet
teza e pranuar gjerësisht për gja-
shtë studentët dhe profesionin e
Fakultetit të Makinerisë të Universi-
tetit “Shën Kirili dhe Metodi” në
Shkup, që erdhi deri te ideja për të
krijuar ETQ-biçikletë, gjegjësisht
biçikletë elektronike që ka të insta-
luara filtra të cilat e pastrojnë ajrin,
gjë që e bën unik.

Filip Poposki dhe Marko Nase-
ski janë dy nga gjashtë studentët
që janë pjesë e projektit ETQ (Eko-
transport qytetar), të cilët në bi-
sedën për Anadolu Agency (AA) fla-
sin për këtë projekt, rëndësinë e saj
për shoqërinë, si dhe për zhvillim e
saj të ardhshëm. Siç sqarojnë Po-
poski dhe Naseski, qëllimi thelbë-
sor i projektit është që në qytetet
nëpër Maqedoni të vendoset sistem
i transportit ekologjik qytetar me
biçikleta që përmbajnë filtra të in-
staluara, të cilat sipas rrëfimit të
tyre, mund të instalohen në thuajse
çdo biçikletë, ndërsa pastrojnë 9
metra kub ajër me çdo një kilo-
metër të kaluar. Ata rrëfejnë se ideja
për ETQ-biçikletën filloi para rreth
një viti e gjysmë, kur filluan të sh-
qyrtojnë situatën me ndotjen enor-
me të ajrit që edhe tani është ak-
tuale, me ç’rast u motivuan të bëjnë
diçka që të kontribuojnë në
zgjidhjen e këtij problemi të rëndë-
sishëm të përditshmërisë.

Në qëllimin e tyre për realizi-
min e kësaj ideje kanë qenë të
udhëzuar nga profesori i Fakultetit
të Makinerisë, Ile Mirçeski, prej të ci-
lit theksojnë se kanë marrë mbësh-
tetje të madhe. Po ashtu, shtojnë
se mbështetje kanë marrë edhe nga
profesorët tjerë të Fakultetit të
Makinerisë. “Për këtë biçikletë si fak-
tor primar që duhet përmendur
janë filtrat proaktiv të instaluar në
vet rrotat të cilat pastrojnë grimcat
PM10 që janë problemi më i madh
dhe grimcat më të dëmshme në
ndotjen e ajrit. Gjë lehtësuese është
motori elektronik”, theksoi Popo-
ski. i cili shton se kjo biçikletë është

krijuar për ata që e përdorin për të
arritur më shpejtë prej një destina-
cioni në tjetër, por edhe njëkohësi-
sht të ulet ndotja.

“Vet filtrat nuk paraqesin mbin-
garkesë shtesë, ndërsa më pas nuk
shpenzojnë nga energjia elektrike
dhe mund të montohen në çdo
biçikletë”, sqaron Poposki. Ai shtoi
se për rritjen e përdorueshmërisë
së biçikletave, është vendosur një
sistem për ndryshimin e shpejtësi-
ve, ngjashëm me atë klasik. Studen-
ti Naseski thekson se ky është pro-
totipi i parë i biçikletës, të cilin
dëshirojnë edhe më tej ta përsosin
dhe ta ofrojnë në treg edhe për si-
stemin urban të transportit. Ata
theksojnë se janë përballur me
shumë vështirësi dhe problem për
të ardhur deri te kjo fazë e projektit
të tyre, gjegjësisht të krijojnë proto-
tip të biçikletës, për shkak se një
numër të madh të pjesëve doemos
është dashur t’i furnizojnë nga ven-
det e huaja.

Ideja është që ETQ-projekti të
funksionojë në mënyrën që tani
funksionon transporti publik, të ek-
zistojë kartelë me të cilën do të

mund të paguhet ngasja e përdo-
ruesit që do të marrë biçikletën nga
një stacion i caktuar. Sipas projektit,
mbushja e baterive të biçikletave
elektronike realizohet në stacione,
në të cilat njëkohësisht parashihet
edhe kyçi i biçikletave. “Në vet ku-
tinë ku ndodhet timoni ka një opti-
mizim shtesë nga faza të cilën e ka
tani, ka të integruar lexues të karte-
lave, të ngjashme me ato që përdo-
ren në transportin publik, ndërsa
është e mundur që më vonë të
bëhet integrimi me telefona celu-
larë. Kjo bën çeljen e mekanizmit i
cili është instaluar në secilën biçik-
letë, që në fakt mundëson përdori-
min”, sqaron Poposki.

Naseski nga ana e tij shton se
biçikleta mund të parkohet në një
perimetër mes 2 dhe 4 kilometra
nga stacioni. Siç thotë ai, nëse do të
zbatohej një sistem i tillë në qytet,
stacionet do të përcaktoheshin
varësisht nga frekuentimi i njerëzve.
"Nëse do të ishte një zonë që ka
frekuentim më të lartë të lëvizjes së
njerëzve, gjasat janë më të mëdha
që menjëherë pasi ta parkoj, biçik-
letën ta marrë dikush tjetër. Kjo rrit

nivellin e përdorimit, mirëpo ne nuk
dëshirojmë të kufizojmë njerëzit që
të parkojnë biçikletën në vendin nga
ku më së shpejti do të mbërrijnë në
destinacionin e tyre. Mund ta parko-
ni edhe jashtë atyre stacioneve”,
thonë studentët Naseski dhe Popo-
ski.

Ata thonë se për të funksionuar
ky sistem në nivel të qytetit, do të
nevojitet një mbështetje më e
madhe nga komunat. Dy bashkëbi-
seduesit e AA-së thonë se projekte të
ngjashme të suksesshme të siste-
meve të integruara tashmë ka në
Paris dhe në Madrid, por në rastin e
projektit ETQ është i veçantë nga
fakti se bën pastrimin e ajrit gjatë
përdorimit të biçikletës. "Sa më ma-
siv është përdorimi, aq më shumë
do të jetë ndihmesa e tij. Sa më
shumë vihen në përdorim, aq më
pak do të përdoren automjetet dhe
me këtë rritet pastrimi i ajrit. Biçikle-
ta vetë pastron ajrin dhe njëkohësi-
sht nuk ndotni ajrin nga vozitja e
automjetit, ndërsa në mënyrë shte-
së, biçikleta ka filtra proaktivë që në
mënyrë shtesë pastrojnë ajrin gjatë
ngasjes", thekson Naseski. Inova-
torët Poposki dhe Naseski shpre-
sojnë se projekti për eko-transport
do të përqafohet nga shoqëria dhe
institucionet relevante, dhe me kali-
min e kohës do të krijohet një mje-
dis më i mirë, më i pastër dhe më i
organizuar. Në bashkëbisedim, ata
njoftuan se tashmë është në proces,
procedura e patentimit për produk-
tit te tyre që është biçikleta elektrike
me filtra të pastrimit. Projekti me
biçikleta elektrike me filtra të inte-
gruar për pastrimin e ajrit mbështe-
tet nga Fondi Shtetëror për Inova-
cion dhe Teknologji.

Belgët vijnë
për të hetuar
rastin me
“vaksinat 
e skaduara”
Shkup, 9 janar - Belgët nga
“Glaksosmitklajn” do të vijnë
në Maqedoni për të kontrol-
luar si ka ndodhur skandali
me vaksinat e tyre, të cilat
kanë patur afat, por u janë
vendosur deklaracione me
afat të skaduar, informon Tel-
ma. Inspektorati heton si
shtëpitë shëndetësore kanë
pranuar vaksina me deklara-
cione dhe kush është fajtor,
ndërsa rezultatet e para do të
duhet t’u tregohen edhe
prodhuesit të Prioriks vak-
sinës nga Belgjika, të cilët
janë informuar për gabimin
në Maqedoni, transmeton
koha.mk
Skandali ende po hetohet
dhe ministri nuk dëshiron të
precizojë se çfarë sanksione
do të ndërmerren kundër im-
portuesit Makedonijalek të
cilët u kanë kërkuar falje qy-
tetarëve për siç kanë theksuar
gabimin e vogël teknik me
deklaracionin që ka shfaqur
panik në mesin e qytetarëve
si dhe nëpër institucionet
shëndetësore. Ministri dje
paralajmëroi edhe marrjen e
mundshme të lejes kompani-
së dhe ndërprerje të marrëve-
shjeve nëse nuk kanë paran-
daluar një lëshim të qartë.
Makedonijalek është njëra
prej dy drogerive të mëdha
që importojnë vaksina. Ata
kanë importuar turrën e fun-
dit prej 90 mijë vaksinave për
MPR, ndërsa në një pjesë të
tyre kishte gabim në deklara-
cion. Kjo shkaktoi edhe prote-
sta të reja mbrëmë para mini-
strisë, ndërsa kundërshtarët e
vaksinimit të domosdoshëm
kanë paralajmëruar edhe
padi kundër Filipçes.
Filipçe nga ana tjetër është
përgjigjur se ka argumente
që shëndeti publik është mbi
atë individualen. Nga mini-
stria thonë se ka mjaft vaksi-
na dhe se deri tani janë vaksi-
nuar mbi 10 për qind e
gjithsej 15 mijë të fëmijëve të
pavaksinuar në Shkup. Vaksi-
nimi vazhdon, por vazhdojnë
edhe rastet e reja të morbilë-
ve. Janë zbuluar dy raste të
reja, një në Radishani dhe tje-
tri në Aerodrom.

Mbi 40 vite burg për kumanovarët që u vranë në Reçicë të Vogël

INOVACIONI STUDENTOR 

Biçikleta elektrike 
që bën pastrimin e ajrit

"Për këtë biçikletë si
faktor primar që
duhet përmendur
janë filtrat proaktiv të
instaluar në vet rrotat
të cilat pastrojnë
grimcat PM10 që janë
problemi më i madh
dhe grimcat më të
dëmshme në ndotjen
e ajrit", thotë Poposki
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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P
eriudha e festave është
përherë një mundësi për të
lexuar më shumë, për të parë
ndonjë film a serial më

shumë, përveç dalldisë dhe euforisë
që krijojnë, por edhe këto të nevojsh-
me për një çlirim nga përditshmëria
e sidomos banaliteti politik e shoqë-
ror.

E theksoj këtë se arrita të shoh
sezonën e fundit të serialit House of
cards (Shtëpia prej letrash). 

Serial tejet kontroversial i cili ka
në qendër politikën dhe politikbërjen
amerikane, por anën e errët të saj. 

Seriali fillon me një moment fito-
reje të një presidenti amerikan, dhe
ku personazhi kryesor Frank Un-
derwood, pret të bëhej sekretar sh-
tetëror. Por presidenti i por-
sazgjedhur i thotë edhe pse posti i
ishte premtuar, ai mendonte se ven-
di i tij ishte në kongres. 

Dhe fillon drama e pisët, hilet, in-
trigat, lojat, meskinitetet, stërkëmbë-
zat, madje dhe vrasjet. Por jo me ri-
valët. Jo. Me të vetët. 

Sezoni i gjashtë dhe i fundit tre-
gon fëlliqësinë e politikës (pa perso-
nazhin kryesor Frank Underwood i
cili luhej nga Kevin Spacey, por i cili u
përjashtua nga seriali për shkak të
akuzave dhe proceseve gjyqësore për
ngacmime seksuale) ku bashkë-
shortja e presidentit ia merr postin.
Madje në fund del se e ka vrarë atë
për pushtet. 

E gjithë kjo parantezë nuk është
se ka për qëllim të reklamojë serialin,
që është i rekomandueshëm meqë
ra fjala, por për të treguar se sa e pi-
sët është politika. Dhe seriali, por
edhe siç po shohim në përditshmëri,
tregon se sa më në zemër të saj, aq
më e tmerrshme është, madje
shkatërruese. 

Në një prej këtyre serialeve
dëgjova dhe një shprehje të madhe,
me gjasë e marrë nga ndonjë autor i
madh, e cila thotë: Të gjithë futen
idealistë në politikë, e pastaj bëhen
politikanë!

E madhe është kjo shprehje se-
pse tashmë, jo vetëm në filma, seria-
le e libra, por edhe në realitet atë që
shohim është humbja e idealit nga
politika. Por edhe një gjë ama,
humbja mbase dhe e idealit të sho-
qërisë. Kjo më bëri të mendoj. Cili
është ideali i shoqërisë tonë sot? Se-
riozisht. Është pyetje kruciale.

A ka më shumë se një ideal? A ka
ideale të ndryshme mes brezash? A
ka ideale të ndryshme mes nesh dhe
ata të emigracionit, diasporës?

Nga reagimet mbi zhvillimet e

fundit kështu duket. 
Një shok më dërgoi një tekst i

shkruar maqedonisht e që qarkul-
lonte në rrjetet sociale me titull: “Sh-
qiptari nga Shkupi zbulon: Përderisa
ju këndoni himnin e Shqipërisë unë u
largova nga shteti”.

E qartë se çfarë synon teksti,
madje ka edhe dyshime nëse vërtet
ky shqiptar ka folur me autorin e tek-
stit. Sepse një shqiptar asnjëherë nuk
thotë “himni i Shqipërisë”, por “himni
i flamurit” ose “himni shqiptar”, por si
do që të jetë... Teksti nxjerr në sipër-
faqe dhe të tillë kam dëgjuar edhe
vetë, një brez të rinjsh që vazhdimi-
sht shprehin lodhje nga çështjet et-
nike dhe debatet shterpë për të drej-
ta... sepse bashkëqytetarët e tyre
politikanë, leckamanë, që kanë jetuar
pranë tyre befas edhe pse pa këto të
drejta për të cilat janë gojëplotë, janë
pasuruar, madje shumë, dhe dalli-
met mes tyre, edhe pse një lloj pa të
drejta, janë aq të mëdha, saqë ndje-
sia e padrejtësisë është aq në rritje, sa
e vetmja zgjidhje është ikja. 

Kësaj ndjesie kur do t’ia shtosh
dhe paaftësinë, dhunën, arrogancën
dhe sidomos injorancën e atyre që
janë e që përfitojnë nga politika, në
krahasim me ata të tjerët, të zotë
ama, që s’kanë asnjë shans për për-

parim, për punësim e për zhvillim,
atëherë çfarë mbetet të mendojë ky
brez? Cili është reagimi i tyre?

Lodhje. Lodhje nga gjithçka dhe
apati totale. Kjo sjell mungesë vull-
neti për veprim dhe si rrjedhojë vjen
bindja, se ky vend nuk bëhet dhe
prandaj shpëtimi është ikja. 

Dhe ikja po ndodh. Sepse
gjithçka rreth nesh ka vetëm shem-
buj të këqinj, shembuj dhe modele
banale për sukses dhe mirëqenie që
vjen nga jashtë. 

Nën këtë atmosferë, përveç se në
rrejtet sociale, po kalojnë thuajse pa
eufori e veprime debatet e politikës,
për ndryshimet kushtetuese, pream-
bullën, amandamentet, shtetësinë,
gjuhën...

Shoh që njerëzit e politikës dhe
ata pranë saj përpiqen të mbrojnë,
argumentojnë, neglizhojnë, zvogë-
lojnë, lartësojnë, zhvlerësojnë,
zmadhojnë.. atë që ndodhi mes opo-
zitës shqiptare dhe Kryeministrit
Zaev.

Procesi s’ka përfundur...por fatke-
qësia është se përherë mbetemi mes
zgjedhjes për një të mirë më të
madhe – integrimet dhe tjetrës të
drejtat shqiptare (që disi përherë
mbesin për më vonë).

E pa drejtë kjo gjendje. Por, e tillë

ka qenë shpesh dhe prandaj dhe vjen
lodhja e mosbesimi i brezit më të ri. 

Aq më shumë zhvillimet e fundit
tregojnë se me insistim më të madh
disa çështje edhe mund të gjejnë
kompromis. Por çfarë ndodh? Përpla-
sje. Përplasje mes shqiptarësh... e
ashpër dhe jo një dinjitet bazik për
interesat e përbashkëta. 

Ziadin Sela i tha Bujar Osmanit
se po përpiqej të arrinte edhe të
drejtën e tij. 

Kurse ky i dyti ia ktheu se përpiqej
ta integronte edhe atë në NATO e BE. 

Në thelb kërkesat e synimet e të
gjithëve bashkë.

Por ajo që disi nuk kuptojnë as
njëra e as tjetra palë është se kjo për-
plasje e retorikë, plotësisht relativi-
zuese që realisht na ka lodhur të
gjithëve, krijon atë lodhjen dhe për-
shtypjen se të gjithë fillimisht shohin
interesin personal e pastaj atë tje-
trin. 

Në këtë konstatim sigurisht që
opozita është më e shfajësuar se s’ka
gjë në dorë, ajo duhet dhe po bën
presion ashtu siç e bën, por edhe ajo
edhe pushteti duhet të mësohen e të
dalin nga guacat e tyre e të shohin jo
vetëm përshtypjet që lënë, por ndiki-
met që lënë në shoqëri e që krijojnë
prirje shqetësuese. Dhe përshtypja e

Ajo që tashmë
duan të gjithë,
është TË
GJITHA! Po.
Edhe të drejta,
edhe zhvillim
edhe dinjitet
edhe integrime.
Të gjitha! Dhe
po është e
mundur. Me
njerëz të zotë që
as e si të marrin
poste e pozita që
meritojnë. Por
jo me ministra
që nuk shkojnë
në mbledhje
qeverie dhe jo
me burokratë
shqiptarë që
shtypin
ekspertët
shqiptarë nëpër
ministri

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Miks idealesh Nga
Nazim RASHIDI



K
u ka mbetur ajo fryma europiane
e bashkëpunimit dhe pajtimit në
kapërcyellin e viteve? Mjafton të
shohësh situatën në disa vende

të BE-së për të kuptuar, se Bashkimi Euro-
pian nuk i ka punët mirë.

VATRA KRIZE KUDO
Britania e Madhe kërkon të dalë nga

Bashkimi Europian, madje ka shumë rre-
zik që kjo dalje të bëhet pa asnjë marrëve-
shje. Në Francë personaliteti që kapi majat
aq shpejt, Emmanuel Macron është rrë-
zuar keq. Qytetarët me jelekë të verdhë
vazhdojnë protestat, madje disa as nuk
hezitojnë të përdorin dhunën. Ekstremistë
si nga e djathta edhe e majta përpiqen ta
përdorin këtë atmosferë.

Qeveria populiste e Italisë iu kundër-
vu hapur Komisionit Europian në
grindjen për buxhetin. KE i ka bërë
shumë lëshime Italisë, ka hequr dorë nga
një procedurë për deficitin buxhetor dhe
e shet tani marrëveshjen si fitore të ar-
syes mbi konfrontimin. Paturpësia e
Romës ka për të pasur edhe  pasues të
tjerë. Qeveritë e Polonisë dhe Hungarisë
në grindjen për shtetin ligjor me BE
bëjnë pak lëshime, e vetëm atëherë kur
është e pamënjanueshme më. Në
Spanjë, një nga bastionet e fundit dhe e
paprekur në masë nga populizmi i
djathtë, partia populiste në rajonin e An-
daluzisë, Vox ka arritur të shtojë votat.
Një parti që nderon diktatorin Franco.

FRIKA NGA ZGJEDHJET EUROPIANE
Populizmi i djathtë është një fenomen

në Europë. Partitë populiste po rriten në
çdo vend të BE-së. Pjesërisht ato janë në
qeveri si në Austri dhe Itali. Qytetarët atje
janë të kënaqur. Edhe Gjermania nuk ka
mbetur e imunizuar. Megjithëse në Gjer-
mani ndërkohë po vijnë shumë më pak
migrantë dhe refugjatë, e megjithëse kan-
celarja, Angela Merkel i ka thënë prej
kohësh lamtumirë politikës së saj libera-
le ndaj refugjatëve, përqindjet e son-
dazheve për AfD-së nuk po bien. Në
zgjedhjet e landeve në Lindje, në vjeshtë
të këtij viti, kjo parti mundet që të dalë
partia më e fortë, ose më e pakta e dyta në
renditje.

Ndërkohë testimi vendimtar për at-

mosferën në BE është në pranverën e vitit
2019. Të gjitha sondazhet parashikojnë
një rritje të partive populiste dhe antieu-
ropiane në Parlamentin Europian. Forcat e
moderuara dhe të arsyeshme e kanë edhe
më të vështirë.

MERKEL DHE PASOJAT
Pjesërisht arsyet për këtë radikalizim

politik janë të ndryshme në çdo vend anë-
tar të BE-së. Në Francë është deliri i presi-
dentit, Emmanuel Macron. Në Spanjë suk-
sesi i Vox është një lloj reagimi ndaj
lëvizjes separatiste katalane. Në Itali at-
mosfera kundër BE lidhet më shumë me
pakënaqësinë e qytetarëve për gjendjen
ekonomike, që sigurisht nuk përmirësohet
nga recetat populiste.

Por një temë e përbashkët për të gjitha
këto vende është migracioni - një migra-
cion që në masë të caktuar është i pakon-
trolluar dhe i padëshiruar. Për sa kohë që
politikanët e partive të moderuara nuk
gjejnë një përgjigje për këtë çështje, at-
mosfera në BE nuk ka për të ndryshuar.
Angela Merkel e ekzagjeroi para tre vjetë-
sh me fjali si, kufijtë as nuk mund të mbyl-
len dhe se nuk ka një kufi maksimal për
azilin. Ajo donte të tërhiqte pas vetes të
gjithë BE që të ndiqte politikën e saj me
gabime, por mbeti e izoluar. Pasojat ende
ndjehen. Kush do ta përmirësojë gjendjen
në BE, duhet të fillojë pikësëpari këtu:
Njerëzit duan siguri, ata duan që shtetet e
BE si një e tërë të rifitojnë kontrollin mbi
migracionin. (DW)

Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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Cili është problemi 
i BE-së në 2019 Nga

Christoph HASSELBACH

përgjithshmë është se s’ka shpresë te poli-
tika e as politikanët këtu, as për temat et-
nike e as për ato të mirëqenies e zhvillimit.
Si rrjedhojë shpëtimi është ikja. 

Të ikur pastaj, duke jetuar mes dy reali-
tetesh, atë jashtë në vendet e zhvilluara dhe
atë virtualin mes tekstesh dhe statusesh,
komentesh e debatesh virtuale ndodh dhe
një paqartësi tjetër idealesh. 

Emigracioni dhe diaspora bëjnë presio-
ne të tjera, të bazuara nga zhgënjimet që
duken edhe më të mëdha nga larg dhe kë-
shtu prioritetet e tyre ndryshojnë nga ata në
atdhe. Me të drejtë, mungesa e zhvillimit
dhe përparimit, krahasimi konstant që
bëjnë mes shteteve ligjore, rregullit që kanë
ato shtete dhe mospërparimit konstant
këtu, kërkohet zgjidhja në shkatërrimin e
këtij realiteti.

Por kjo sjell dilemat tek idealet. 
I tyri është i ndryshëm, jashtë tendenca-

ve këtu. I të rinjve është ikja, i klasës politike
mbajtja e status kuosë, sepse ashtu mbije-
ton më gjatë i emigracionit mposhtja e kë-
tij sistemi. 

Por kjo gjendje sjell tension, si të brend-
shëm, brenda etnik, ashtu siç e shohim,
njëherazedhe të jashtëm, ndër etnik. 

Dhe...cila është zhjidhja?
Ajo që tashmë duan të gjithë, është TË

GJITHA! Po. Edhe të drejta, edhe zhvillim,
edhe dinjitet, edhe integrime.TË
GJITHA!Dhe po është e mundur. 

Me njerëz të zotë që as e si të marrin
poste e pozita që meritojnë. Sepse ja reali-
teti, do të tregoj dy raste:

1. Një ministër, po shqiptar, nuk shkon
në mbledhje qeverie sepse nuk kupton
asgjë se çfarë ndodh atje. Çon në mbledhje
përfaqësuesin e tij. Por ai është i zgjedhur
nga lideri dhe asnjë nuk vë dot në dyshim
postin e tij. Dëmi që shkakton është i masiv
në disa dimensione. Porkujt i plasi? Ai dhe
lideri janë të lumtur, me gjasë!

2. Një ekspert i rrallë, po shqiptar, në
një ministri minohet në vazhdimsi të përpa-
rojë. Nga kush? Nga ca burokratë, po sh-
qiptarë, që s’dinë as gjuhë të huaja, as pu-
nojnë, as dinë të bëjnë projekte, por që
mision i punës së tyre është si të përfitojnë
pa punuar. Po kujt i plasi? Edhe ministri
edhe partiakët e dinë këtë, por ata janë të
lumtur me këtë gjendje, me gjasë!

Pra gjithçka është e mundur. 
Përveç ndryshimit të mendësisë së kla-

sës politike se ka ardhur koha për “upgrade”.
Por përshtypja se kjo s’do ndodhë, sjell
zhgënjimin total. Sjell ikjen masive.
Ndërkohë nëse s’merren masa përplasja do
të rritet dhe vala e ragimit do të jetë e
madhe, si cunami pa shumë dallgë të larta,
por shkatërruese. Sepse oda e burrave, çif-
telitë, sofrat, janë folklor e vlerë, por e të
kaluarës që nuk qëndron aq shumë përbal-
lë klubeve, dritave, tingujve elektronike të
së tashmes! Sot miksimi është tendencë,
prandaj edhe është i mundur dhe një mik-
sim i idealeve edhe me tonet e të kaluarës
edhe me vizionin e të ardhmes, të cilat do
jenë të pranueshme për të gjitha veshët,
por kjo arrihet me mjeshtëri dhe vetëm me
ekselencën e DJ-ëve politik të një brezi me
frymë të re. Në të kundërt, “Shtëpia prej le-
tre”, e jona, do të na hajë kokën dhe prej saj
s’do të mbetet gjë. Pastaj ju rrofshin e na
rrofshin të gjitha ligësitë e poshtërsitë!

(Autori është kolumnist i rregullt
i gazetës KOHA)

Migracioni do të mbetet në
temë e rëndësishme në Europë
edhe në vitin 2019. Prandaj kush
do të luftojë populizmin në
rritje, duhet të kujdeset para së
gjithash për këtë temë
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Henri Haxhiraj,  26 vjeçar, i lindur
në Fier, kreu studimet bachelor në
Fakultetin Ekonomik të Tiranës në
vitet 2010-2014. Në vitet 2016-2018
kreu studimet master në degën Su-
stainable & Environmental Mana-
gement pranë Universitetit të Eber-
swalde-s në Gjermani. Në vitin 2017
kreu një praktikë në Bundestag ku
pati rastin të bënte edhe fotografinë
e mësipërme me kancelaren gjer-
mane, Angela Merkel. Prej prillit
2018 punon si bashkëpunëtor
shkencor në parlamentin gjerman.

DW shqip: Studentët shqiptarë
ende vazhdojnë bokojtojnë mësi-
min dhe i rifilluan protestat, siç ki-
shin paralajmëruar. Sa te realizue-
shme duken kërkesat e tyre?

Henri Haxhiraj: 8 kërkesat e stu-
denteve më duken të domosdosh-
me për një arsim cilësor. Duke qenë
se në punën e përditshme ne Parla-
mentin Gjerman kam të bëj me
ligje, është një gjë të formulosh 8
kërkesa, por është një tjetër gjë të
formulosh një projektligj bazuar në
këto 8 kërkesa. Ndaj mendoj se stu-
dentët duhet të konsultohen edhe
me ekspertë për anën teknike, në
mënyrë që të shmangin çfarëdolloj
pasoje negative të mëvonshme.
Neni 81, pika 1 e Kushtetutës e lejon
edhe propozimin e një ligji nga 20
mije zgjedhës. Ndoshta do të ishte
një alternativë.

Cilat janë pikat më të vështira
për t’u realizuar?

Pika që kërkon 5% te buxhetit.
Unë e shikoj te nevojshme për arsi-
min, por edhe këtu mendoj se duhet
bërë një analizë më e thelluar për
te parë se çfarë pasojash do te kish-
te kjo rritje për zërat e tjerë të para-
shikuara në buxhet. Ndoshta një

mundësi do të ishte implementimi i
saj në disa hapa. Për ta mbyllur,
mendoj se kërkesat janë të realizue-
shme, por duhet pasur kujdes ne
formulimin dhe implementimin e
tyre, nëse këto pika përfshihen në
një projektligj.

Ju keni studiuar vetë në Shqipë-
ri, si e keni përjetuar atë periudhë

Nuk e kam për turp të them që
kam qenë ngelës gjate studimeve
bachelor në Fakultetin e Ekonomisë.
Padyshim qe përgjegjësia kryesore
ka qenë e imja, por shume gjëra në
atë Fakultet, në gjykimin tim, nuk
funksionojnë siç duhet. Nga shpërn-
darja e informacionit, tek marrëdhë-
nia me profesorët, tek vlerësimi, tek
mësimdhënia etj. Ne studionim me
një kurrikul që analizonte biznesin e
para 30 viteve dhe ato njohuri nuk
ishin fare të nevojshme në tregun
aktual. Megjithatë, aty kam njohur
edhe profesorë te shkëlqyer, të cilët
përpos kushteve te këqija, pagesës
së ulët dhe burokracisë së panevoj-
shme, kane zhvilluar një mësimdhë-
nie shembullore.

Tani sapo mbarove studimet
master në Gjermani, dhe me nota
të mira. Cila ishte përvoja e këtush-
me?

Si student në Gjermani kam pa-
sur përvojën me të bukur. Studimin
tim e kam financuar vetë, duke pu-
nuar si shitës, çdo javë nga 20 orë
(10 të shtunave e 10 të dielave) në
një dyqan suvenirësh. Ka qene
goxha e vështire të gjeja kohën për
gjëra të tjera dhe më është dashur të
sakrifikoj shume aktivitete sociale,
megjithatë nuk ndiej pendesë. Jam
i lumtur që ia kam dalë me forcat e
mia. Studimi akademik në Gjerma-
ni mua nuk më ka formuar vetëm
në anën akademike, por më ka më-
suar edhe t’i analizoj problemet e
ndryshme në mënyrë të strukturuar.
Më ka mësuar që pavarësisht se si-
tuata duket e vështire, edhe situata
e jetës së përditshme, nëse i struktu-
ron dhe i analizon siç duhet proble-
met, mund ta gjesh një zgjidhje.

Çfarë lehtësime kanë studentët
në Gjermani?

Karta studentore jo vetëm në

Gjermani, por edhe ne Europë, është
mjeti i identifikimit i çdo studenti.
Ne kartën studentore është e inkor-
poruar edhe bileta e transportit pu-
blik ne Gjermani. Përpos kësaj, me
atë ke uljet në dyqane te caktuara,
ne kinema, restorante etj. Mendoj
se përveç kartës studentore është i
nevojshëm edhe një e-mail zyrtar
nga universiteti për çdo student. Kë-
shtu mund te shkarkohen softuerë si
Microsoft Office apo Citavi (për te
automatizuar citimet në shkrime
shkencore) me çmimet e reduktua-
ra apo edhe falas. Në Berlin, nëse ke
një abone vjetore për transportin
publik, paguan diku tek 65 euro ne
muaj. Si student, unë paguaja rreth
17 euro në muaj.

Çfarë të motivoi të dilje me re-
zultate më të mira në Gjermani?

Motivimi kryesor për të përfun-
duar studimet ka qenë sakrifica e
prindërve për të më përkrahur
përgjatë rrugëtimit tim. Në të
njëjtën kohë kanë luajtur rol të
rëndësishëm edhe ambicia perso-
nale, shqetësimi i kthimit në Shqipë-
ri nëse nuk përfundoj me sukses etj.
Ambienti universitar ka qenë një
motivim më tepër, pasi aty bëhesha
kureshtar për gjëra të ndryshme
dhe lexoja me dëshirë të madhe mbi
to. Meritokracia në universitet ka
qenë gjithashtu një faktor që ka
ndikuar pozitivisht në arritjet në
universitet. Gjatë studimit në Gjer-
mani mësova edhe diçka: Kur lufton
për atë qe do, mund ta arrish. Jam
orientuar tek dy thënie të biznesme-
nit të njohur amerikan  William Cle-
ment Stone (1902-2002, shen. i
red.): “Shënjo hënën, po nuk kape
atë, ndoshta kap ndonjë yll”. Dhe
“Nuk ka work smart pa work hard”,
pra që do të thotë pak a shumë se
punët e mira kërkojnë mund./ DW

Mogherini: Nuk
mund ta quaj
Kosovën shtet 
Delegacioni për dialog i
kryesuar nga Shpend Ah-
meti dhe Famir Limaj të
marten janë takuar me
Federica Mogherini, për-
faqësuesen e Lartë të Ba-
shkimit Europian.
Mogherini i ka thënë
dekelgacionit kosovar se
ekziston një klimë në Ko-
sovë dhe Serbi për ar-
ritjen e marrëveshjes
gjithëpërfshirëse.
“Se a do të merreni vesh
apo jo, kjo varet nga ju”,
ka thënë Mogherini gjatë
takimit, fjalë këto që i ka
përcjell Shpend Ahmeti
në Info Magazine.
“Ne e kemi dëshirën që
t’ju ndërmjetësojmë, por
nuk ju përzihemi se për
çka merreni vesh”.
Madje diplomatja e BE-
së ka thënë se mosmarrë-
veshjet ndërmjet Ko-
sovës dhe Serbisë nuk
mund të zgjasin pa-
fundësisht.
“Mogherini tha: unë e
kam shumë mërzi kur vij
në Prishtinë dhe nuk
mund të them ky shtet –
e kam problem pasi unë
përfaqësojë 28 shtet dhe
pesë shtet nuk e kanë
njohur Kosovën – kjo
është e qartë se nuk
mund të zgjasë kështu
tërë kohën”, tregon kësh-
tu Ahmeti momente nga
takimi me Mogheri-
nin./Klan Kosova

Përgjigjet e kryeministrit kanë
qenë në një sinkron: Vendimet e
marra nga Këshilli i Ministrave,
konkretizojnë kërkesat e tyre, ku
më kryesorja është përgjysmimi i
tarifës së studimeve. Dje gjatë pro-
testës para kryeministrisë, stu-
dentët kërkuan që të bëhen amen-
dime në ligjin për arsimin e lartë,
pasi sipas tyre, vendimet e qeveri-
së mund të ndryshohen sipas “hu-
morit” të kryeministrit.

Por Rama thotë përmes një po-
stimi në Twitter, se gjithçka është

gati, dhe se vendimet janë botuar
në fletoren zyrtare, për tu realizuar.

“Deri në 3 të mëngjesit
mbrëmë me qindra studentë që
më mësynë whatsapin. Mesazhe
lloj-lloj, nga më vulgaret tek më
prekëset dhe edhe jo pak për të qe-
shur me zë. Shumë thoshin s’kanë
dalë VKM në Fletore Zyrtare. Por
mjafton një klik http://qbz.gov.al
dy sy për të parë”, shkruan Rama
në rrjetin social Twitter.

“E dyta që përsërisnin shumë
prej tyre, mesa duket me porosi

nga nondaja, ishte fjalia kur do
plotësosh kërkesat! Kërkesat do
plotësohen sipas afateve të pu-
blikuara dhe sipas zotimit brenda
janarit do publikohet edhe Pakti
për Universitetin, që shkon shumë
përtej kërkesave”, shton Rama.

Në një status të fundit, krye-
ministri flet edhe për studentët që
kanë dashur të pengojnë shokët e
tyre për të shkuar në auditorë, siç
bënë kur kyçën dyert e fakulteteve.
Rama thotë se ka pasur biseda me
studentë që i janë ankuar për këtë

fakt, dhe që duan të shkojnë në
mësim, kur thotë se kjo është e pa-
pranueshme dhe që mund të
shtyjë afatin e leksioneve deri në
verë. E rrjedhimisht edhe sezoni i
provimeve, mund të shtyhet.

“Dhe e fundit për sa më ra më
shumë në sy në atë dialog të pa-

zakonshëm me lloj-lloj profilesh e
pa asnjë lloj dorashke, siç më pël-
qen mua, ishin ankesat e pafund-
me për pengmarrësit që nuk lënë
shumicën të bëjë mësim. Kjo është
e papranueshme e mund ta shtyjë
mësimin në verë”, përfundon krye-
ministri.

Rama jep lajmin e papritur për studentët e Shqipërisë
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka marrë një vendim që aspak nuk do t’ju pëlqej
studentëve. Kreu i qeverisë Edi Rama e ka gdhirë duke biseduar me studentët, përmes
Whatsappit. Shumë prej tyre i kanë shkruar në numrin personal, duke i kërkuar llogari
nëse do t’i plotësojë 8 kërkesat e tyre

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

Nga ngelës shqiptar në
shkencëtar në Gjermani

Intervistë e DW shqip
me Henri Haxhirajn, 26
vjeçar nga Fieri, i cili, siç
thotë, ka qenë “ngelës”
në Shqipëri, ndërsa sot
punon si bashkëpunëtor
shkencor në
parlamentin gjerman.
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Administrata e Trumpit, pa e
njoftuar aspak më parë BE, ka de-
graduar statusin diplomatik të
misionit të BE-së në Uashington
nga statusi në nivel shteti në atë
të një organizatë ndërkombëta-
re. "Ne nuk e dimë saktësisht, kur
është bërë kjo, sepse ata nuk na
njoftuan", thotë një zyrtar i BE-së
që merret me çështjen për Deut-
sche Ëellen. "Mund të konfirmoj
se kjo nuk është pritur mirë në
Bruksel", ka thënë ky zyrtar, duke
shtuar se çështja po diskutohet
ende. Megjithatë në dhjetor 2018
ka pasur bisedime mes BE dhe
SHBA lidhur me këtë çështje e
përfaqësues të BE kanë konfir-
muar ndërkohë, se ambasadori
aktual i BE-së në Uashington, Da-
vid O'sullivan ka rimarrë rangun
protokollar të mëparshëm, por di-
plomati i lartë i BE-së është deri
në shkurt në këtë post.

Misioni i BE-së ka bëtë të ditur,

se ambasadori i BE-së në Ua-
shington nuk është ftuar në disa
evente vitin e kaluar. Diplomatët
besojnë, se ky veprim diplomatik
mund të jetë bërë në fund të teto-
rit ose fillim të nëntorit. Degradi-
mi i misionit ra në sy ditën e fune-
ralit të organizuar për presidentin
e ndjerë George H.W.Bush më 5
dhjetor 2018. Ambasadorët i
dhanë nderimin e fundit presi-
dentit Bush dhe ambasadori i BE-
së, David O'Sullivan është thirrur,
jo sipas rangut që i japin vitet e
shërbimit në diplomaci, por është
thirrur i fundit, bëjnë të ditur zyr-
tarë të BE-së. David O'Sullivan ish-
te thirrur në raste të tilla në 20-të
deri të 30-të të parët sipas ren-
ditjes së diplomatëve.

"HARRUAN TË NA NJOFTOJNË"

Një diplomat në Uashington i
një vendi anëtar të BE-së u sh-
preh kritik. "Kjo nuk është thje-
sht një çështje protokollare, por
është diçka me një motiv shumë

të qartë politik", tha ky diplomat
për DË duke shtuar se shumica e
vendeve anëtare e ndajnë qën-
drimin negativ për degradimin e
misionit të BE-së. Pas zbulimit të
kësaj lëvizjeje diplomatike jo në
favor të BE-së, diplomatë të BE-së
në Uashington iu drejtuan për
sqarime Departamentit të Shte-
tit. "Ata na thanë, se kanë harruar
të na njoftojnë dhe se ky është
një vendim, që ata e kanë marrë,
sepse me sa duket ajo që men-
don kreu i protokollit është edhe
gjëja e duhur që duhet bërë",
thotë një diplomat. Sipas tij nuk
është tipike, që një administratë
e re të lëvizë klasifikimet e pro-
tokollit, e është e pazakontë që
ky degradim të bëhet pasi një ad-
ministratë e re ka dy vjet në post.
Po ashtu e pazakontë është që
një mision diplomatik nuk infor-
mohet nga vendi mikpritës për
një vendim të tillë në kohë dhe
me shkrim.

Zyrtarët e BE-së thanë se sta-
tusi i ambasadorit të BE-së në Ua-

shington u ngrit në nivelin e një
ambasadori shteti në shtator 2016
pas një procesi intensiv dhe të
gjatë me Departamentin e Shtetit
nën presidentin e atëhershëm,
Barack Obama.

QËNDRIM KUNDËR BE

Degradimi i misionit të BE
duket se është në një linjë me atë
që perceptohet gjerësisht, se ad-
ministrata e Trumpit mban një
qëndrim kundër BE. Trump ishte
mbështetës entuziast i Brexit
gjatë fushatës presidenciale dhe
si president në mënyrë të përsëri-
tur ka përdorur një gjuhë të
ashpër kundër Bashkimit Euro-
pian në çështje të mbrojtjes dhe
tregtisë. 

I pyetur për një koment, De-
partamenti i Shtetit nuk
përgjigjet për çështjen, duke e
lidhur atë me vështirësitë që ka
shkaktuar bllokada aktuale e ad-
ministratës Trump si pasojë e
grindjeve për buxhetin./DW

Christophe Dettinger, një ish-
boksier i cili sulmoi dy oficerë po-
licie gjatë demonstratave të Pari-
sit, aktualisht po mbahet në burg,
por brenda pak orësh ai u bë
idhulli i “Jelekëve të Verdhë”, dhe
online nisi mbledhja e fondeve për
t’i ofruar mbështetje familjes së
tij dhe deri më tani është arritur të
grumbullohen 117 mijë euro.

Christophe Dettinger ka qenë
kampion i Francës në peshat e leh-

ta dhe të rënda, gjatë demonstra-
tave në Paris sulmoi me grushte
dhe shkelma dy policë, dhe
imazhet e aktit të dhunshëm u
bën hir në rrjet, duke u parë në
mbarë botën.

Ish-boksieri 37 vjeçar u arre-
stua më pas nga policia, teksa ki-
shte postuar edhe një video ku
thotë se i vjen keq për dhunën, por
fton “Jelekët e Verdhë” për të vazh-
duar betejën e tyre me Presidentin

Macron.
Për të bërë të njohur në Twitter

emrin e tij ishte një përfaqësues i
sindikatave të policisë që denon-
coi qëndrimin Dettinger si “frika-
cak”.

Edhe ish-trajnerët e Dettinger
kanë folur për mediat dhe kanë
shprehur habinë e tyre të veçantë
për sjelljen e tij.

Ndërkohë ndryshe nga ta, “Je-
lekët e Verdhë” po përpiqen të tre-

gojnë solidarizimin me Dettinger
në forma të ndryshme dhe një mik
i boksierit thotë se janë të gjitha
entuziast për të. Në mesin e 7 mijë
personave që kanë kontribuuar
online ekziston edhe emri i Eric
Drouet, një nga drejtuesit e lë-
vizjes së jelekverdhëve.

Megjithatë nisma ka ngjallur
polemika, me nënsekretarin dixhi-
tal, Mounir Mahjoubi që denon-
coi “mbledhja padenjë” të fondeve
duke shprehur “neveri”, ndërsa
disa anëtarë të lëvizjeve sindikali-
ste të policisë sugjerojnë konfiski-
min e shumës së mbledhur.

Do ta nxjerrin
Gjermanisë
jashtë BE, nëse
fiton ekstremi 
i djathtë
Sondazhet e rendisin me 15
për qind të votave, partinë e
ekstremit të djathtë “Alterna-
tivë për Gjermaninë”. Në këtë
pikë kjo parti në programin e
saj politik parashikon daljen
e vendit nga zona Euro dhe
Bashkimi Europian.
Alternativa për Gjermaninë i
përket ekstremit të djathtë,
nacionaliste dhe shumë euro-
skeptike e krijuar në 2013 dhe
e aftë në 2017, të marrë 12.6
për qind të votave në
zgjedhjet e përgjithshme
duke hyrë në Parlamentin e
vendit me 94 deputetë. Ak-
tualisht sondazhet tregojnë
se kjo forcë politike ka 15 për
qind të votave.
Dhe në prag të zgjedhjeve të
muajit Maj, “Alternativa për
Gjermaninë” ka prezantuar
programin e saj politik totali-
sht anti BE. Për shembull fli-
tet për shpërbërjen e parla-
mentit të Strasburgut duke e
zëvendësuar me rreth 100 de-
legatë të zgjedhur nga çdo
vend anëtar pa kaluar
nëpërmjet votës popullore.
Pra, partia propozon dhe
kërkon një sërë reformash të
cilat duhet të hyjnë në fuqi
deri në vitin 2024. Në rast të
kundërt ajo paralajmëron
nxjerrjen e Gjermanisë jashtë
Bashkimit Europian dhe
zonës Euro.
Në fund, në programin poli-
tik është dhe një qëndrim i
ashpër kundër marrëveshjeve
për ndryshimet klimaterike
të arritura në Paris meqenëse
propozohet bllokimi i masave
të ndërmarra për të ndaluar
ndryshimet klimaterike.

Hapja e vendeve të punës po e tejkalon
numrin e të papunëve në Shtetet e Bashkuara
duke detyruar bizneset të rishikojnë mënyrën
se si ata të gjejnë punëtorë. Departamenti i
Punës, bëri të ditura të dhënat më të fundit
për hapjen e vendeve të punës, transmeton

Reuters. Raporti tregon një rritje të vendeve të
punës në dhjetor. “Nëse kjo vazhdon edhe për
disa vite, atëherë sigurisht që do të kemi mun-
gesa të krahut të punës”, tha Ryan Sweet, një
ekonomist që ndjek ekonomitë rajonale në
“Moody’s Analytics”.

“Jelekët e Verdhë” mbledhin 117 mijë €
për ish-boksierin që ‘rrahu’ dy policë

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

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

Më shumë vende pune sesa të papunë

Trump e kthen BE-nënë OJQ
Një diplomat në
Uashington i një vendi
anëtar të BE-së u
shpreh kritik. "Kjo nuk
është thjesht një
çështje protokollare,
por është diçka me një
motiv shumë të qartë
politik", tha ky diplomat
për DË duke shtuar se
shumica e vendeve
anëtare e ndajnë
qëndrimin negativ për
degradimin e misionit
të BE-së
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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 – 05/2019 

     për punësimin e  13  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Qeverinë e Republikës së Maqedonisë - Sekretariati i Çështjeve Evropiane “për vendet e punës në vijim:  
 

1. UPR0101B03000 Ndihmës 
udhëheqës i sektorit për teknologji 
informative dhe komunikative dhe punë 
arkivore 

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, informatikë, teknikë kompjuterike dhe 
informatikë ose arsim  

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

-   Njohje të DNS, Active directory, Exchange 2013, rrjetet 
kompjuterike, aftësi komunikimi, aftësi menaxhimi  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes 
administrative 

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

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 31.414,00 denarë

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

 
2. UPR0101V04002 Udhëheqës i 

njësisë për revizion dhe terminologji 
gjuhësore, Sektori për përgatitje të 
versionit nacional të Acquitos 
Communautaire (e drejta e BE-së) 

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 e gjuhës (Linguistikë)  

-   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  

-   zgjidhje të problemeve dhe ndihmë në marrje të 
vendimeve  

-   komunikim (të qartë, preciz, në të folur dhe të shkruar)  

-   aftësi për planifikim, zbatim dhe koordinim të resurseve 
gjatë revizionit gjuhësor të përkthimeve të akteve juridike të 
BE-së, të RM-së dhe dokumente të tjera me rëndësi në 
procesin e përgatitjes së versionit nacional të të drejtës në BE  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes 
administrative 

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

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 28.286,00 denarë

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

 
3. UPR0101B04002 Udhëheqës i 

njësisë për kontroll buxhetor, Sektori për 
çështje financiare 

1 realizues(ë) 

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

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

ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

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

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, Shkencat e organizimit dhe udhëheqje 
(Menaxhment) ose Administrim publik dhe administratë  

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

-   njohje të rregullatores për punë buxhetore  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes 
administrative 

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

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 28.286,00 denarë

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

 
4. UPR0101B04001 Udhëheqës i 

njësisë për programim të fondeve 
evropiane, Sektori për koordinim të 
fondeve evropiane dhe ndihmë tjetër të 
huaj 

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, Punë dhe politikë sociale, shkencat ekonomike 
ose shkencat politike  

-   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  

-   njohje të mënyrës së funksionimit të BE-së dhe procesit 
të integrimit në BE  

-   udhëheqje me cikël projektues  

-   njohje të akteve juridike për zbatim të ndihmës nga BE në 
nivel të BE-së dhe ligjshmërisë nacionale  

-   aftësi të shkëlqyera analitike dhe komunikative  

-   më së paku 4 (katër) vjet përvojë pune në profesion për 
integrim në BE ose ndihmë të huaj  

-   aftësi për koordinim dhe organizim të aktiviteteve dhe 
evenimenteve  

 
 
 

    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 

Vazhdon
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- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 28.286,00 denarë

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

 
5. UPR0101B04001 Udhëheqës i 

njësisë për treg të brendshëm dhe 
konkurrencë, Sektori për integrim 

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 e organizimit dhe udhëheqje 
(Menaxhment), Shkencat juridike ose Shkencat Ekonomike  

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

-   Njohje të detyrave dhe reformave nga procesi i integrimit 
evropian të cilat janë të lidhura me sferat e kompetencave të 
Njësisë  

-   njohje të procesit të harmonizimit të ligjshmërisë 
evropiane  

-   njohje të të drejtave nacionale dhe kornizës institucionale 
për sferat nga kompetenca e Njësisë  

-   njohje të praktikës evropiane dhe ndërkombëtare dhe 
standardeve nga sferat e kompetencave të Njësisë  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes 
administrative 

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

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 28.286,00 denarë

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

 
6. UPR0101B04006 Udhëheqës i 

njësisë për transport, energjetikë, mjedis 
jetësor dhe politikë rajonale, Sektori për 
integrim 

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 Juridike, mjedis jetësor ose makineri  

-   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  

-   njohje të detyrave dhe reformave nga procesi i integrimit 
evropian të cilat janë të lidhura me sferat e kompetencave të 
Njësisë  

-   njohje të procesit për harmonizim të ligjshmërisë 
evropiane  

-   njohje të të drejtave nacionale dhe kornizës institucionale 
për sferat nga kompetenca e Njësisë  

-   njohje të praksës evropiane dhe ndërkombëtare dhe 
standardeve nga sferat e kompetencave të Njësisë  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes 
administrative 

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

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 28.286,00 denarë

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

 
7. UPR0101B04003 Udhëheqës i 

njësisë për çështje financiare ekonomike, 
doganë dhe tatime, Sektori për integrim 

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, Administrim publik dhe administratë, shkencat 
juridike dhe shkencat ekonomike  

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

-   njohje të detyrave dhe reformave të procesit të integrimit 
evropian të cilat janë të lidhura me sferat e kompetencave të 
Njësisë  

-   njohje të procesit të harmonizimit të ligjshmërisë 
evropiane  

-   njohje të të drejtave nacionale dhe kornizës institucionale 
për sferat nga kompetenca e Njësisë  

-   njohje të praksës evropiane dhe ndërkombëtare dhe 
standardeve nga sferat e kompetencave të Njësisë  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes 
administrative 

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

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 28.286,00 denarë

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

 
8. UPR0101B04001 Udhëheqës i 

njësisë për përkrahje të procesit të qasjes, 
Sektori për planifikim strategjik të procesit 
të qasjes 

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 e Historisë, Shkencat Juridike ose 
Politike  

-   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  

-   aftësi analitike, njohje të avancuar të proceseve të BE-së, 
njohje të avancuar të ndërtimit të planit strategjik, nivel të 
avancuar të njohjes së procesit të negociatave me BE si dhe 
strukturën e negociatave  

-   njohje nga sfera e projekteve IPA, njohje të proceseve 
dhe procedurave për evoluim dhe monitorim të projekteve të 
financuara na BE, aftësi menaxhimi  

-   aftësi të lartë për organizim dhe koordinim të 
evenimenteve, njohje të akteve juridike nga sferat relevante të 
përfshira nga sektori  

-   aftësi komunikimi  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes 
administrative 

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

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 28.286,00 denarë

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

 
9. UPR0101B04002 Udhëheqës i 

njësisë për furnizime publike, Sektori për 
punë të përgjithshme dhe juridike 

1 realizues(ë) 

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

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

ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

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

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

 
 
 

Kushtet shtesë:   
-   vërtetim për provim të dhënë për furnizime publike 

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 28.286,00 denarë

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

 
10. UPR0101V04000 Bashëpunëtor më i 

ri për punë administrative, punë në zyrë 
dhe punë arkivore, Njësia për punë 
arkivore, Sektori për punë informative dhe 
teknologji kompjuterike dhe punë arkivore 

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, Shkencat Ekonomike ose 
shkencat politike  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  

-   njohje të rregullores së përgjithshme nga sfera 
administrative dhe rregullores nga sfera e punës arkivore  

 
 
 

    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 

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 20.970,00 denarë

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

11. UPR0101V01000 Këshilltar - 
kontabilist përgjegjës, Njësia për 
kontabilitet dhe pagesa, Sektori për çështje 
financiare 

1 realizues(ë) 

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

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

ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

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

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer 
shkallës VII/1, Shkencat ekonomike, Matematikë ose 
Administratë publike dhe administratë  

-   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:   
-   Vërtetim për kontabilist të autorizuar nga Instituti i 

kontabilistëve dhe kontabilistëve të certifikuar të Republikës 
së Maqedonisë, të regjistruar në regjistrin e kontabilistëve të 
autorizuar 

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 25.006,00 denarë

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

 
12. UPR0101V01000 Këshilltar për 

furnizime publike, Njësia për furnizime 
publike, Sektori për punë të përgjithshme 
dhe juridike 

1 realizues(ë) 

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

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

ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   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 ose Shkencat juridike  

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

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

zyrë 

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

 
 
 

Kushtet shtesë:   
-   vërtetim për provim të dhënë për furnizime publike 

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 25.006,00 denarë

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

 
13. UPR0101B04001 Udhëheqës i 

njësisë për koordinim buxhetor, Sektori 
për çështje financiare 

1 realizues(ë) 

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

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

ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

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

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, Shkencat Ekonomike, Shkencat e organizimit 
dhe udhëheqje (Menaxhment) ose administrim publik dhe 
administratë  

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

-   njohje të rregullores për punë buxhetore  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 

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

zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes 
administrative 

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

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i 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: 28.286,00 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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Sipas një studimi të ri, meshkujt
kanë më shumë gjasa sesa gratë që
të vdesin nga kanceri i trurit për
shkak të dallimeve thelbësore në
mënyrën se si zhvillohet sëmundja.
Tumori në tru është një masë e qe-
lizave abnormale (jo normale) të ci-
lat rriten dhe përhapen në tru. Ekzi-
stojnë lloje të ndryshme të tumorit,
disa prej tyre janë beninje dhe disa
të tjera malinje. Tumori mund të
fillojë të zhvillohet në tru ose të
përhapet nga truri në pjesë të tjera
të trupit (metastaza e trurit). Çdo
tumor zhvillohet në mënyrë të
ndryshme, dhe simptomat të cilat

manifestohen varen nga presioni i
shkaktuar nga rritja e tyre, apo nga
vendi në të cilin rritet.

Simptomat më të zakonshme
të tumorit në tru, për shkak të të ci-
lave pacientët paraqiten tek mjeku,
është dhimbja e kokës dhe kriza të
cilat mund të përfundojnë me
humbje të vetëdijes. Por nuk duhet
të bëni panik, apo menjëherë të dy-
shoni se keni tumor nëse ndjeni
dhimbje koke. Këto simptoma janë
të përbashkëta edhe me sëmundje
të tjera. Në rast se keni dhimbje të
vazhdueshme të kokës, është e
rëndësishme që të paraqiteni tek

mjeku për të përcaktuar shkakun e
dhimbjes. Ndërkohë sipas studimit
meshkujt e diagnostikuar me kan-
cer është provuar se vdesin më
shumë dhe më shpejt sesa gratë,
sipas studimit të realizuar nga hu-
lumtuesit e Universitetit të Wa-
shington në St. Louis. Ata arritën në
përfundimin se janë procese të
ndryshme që ndikojnë në kancerin
e trurit, duke bërë që zhvillimi i së-
mundjes të varet nga gjinia e
mbartësit. Edhe pse u përqendruan
tek glioblastoma, ata besojnë se
lloje të tjera të kancerit funksio-
nojnë në të njëjtën mënyrë.

Studimi, titulluar “Brain tumor-
s’ battle of the sexes’ u botua të
mërkurën në Science Translational
Medicine, transmeton Shqip. Stu-
dimi tregon se roli i gjinisë në zhvil-
limin dhe trajtimin e këtij lloji të
kancerit shkon përtej hormoneve
ose mënyrës së jetesës që ndry-
shojnë në varësi të moshës së një
personi dhe rajonit. Jingqin “Rosy”
Luo, një nga hulumtuesit e studi-
mit, sugjeroi se qelizat e kancerit jo
vetëm që zhvillohen ndryshe tek
meshkuj dhe femrat, por që ky fakt
ka gjasa të jetë rrënja e rezultateve
përfundimtare.

Debati për përdorimin e tekno-
logjisë dhe pasojat tek fëmijët e
vegjël vijon të jetë i gjallë në botën
e shkencës. Së fundmi, studimet e
Shoqatës së Pediatërve në Brita-
ninë e Madhe tregojnë se nuk është
përdorimi në vetvete i dëmshëm,
por kohëzgjatja. Sipas tyre nuk ka
ende prova të sakta shkencore për
dëmtim nga përdorimi, por pedia-
trët theksojnë se duhet kufizuar
dhe të evitohet përdorimi i tekno-
logjisë gjatë mbrëmjes.

Reduktimi duhet bërë mbi të
gjitha pasi merr kohë nga aktivite-
te të tjera shumë të rëndësishme
për zhvillimin e shëndetshëm të të
vegjëlve, siç janë sporti apo studi-
mi. Ndërkohë që sipas tyre përdori-
mi i duhur nuk bën dëm, përkun-
drazi mund të stimulojnë fëmijët.
Rekomandimet e reja të Shoqatës

Pediatrike angleze mbërrijnë pas
studimeve të kryera mbi këtë argu-
ment, sipas të cilave pjesa më e
madhe e rezultateve janë bazuar
në analizimin mbi kohën e qëndri-
mit para televizorit, smartphone-
ve dhe kompjuterëve.

Ndërkohë që lidhje të ngushta

janë gjetur midis qëndrimit të zgja-
tur para ekraneve teknologjike dhe
obezitetit, lidhje që është theksuar
nga shumë studime të tjera të më-
parshme. Ajo që nënvizohet në ra-
port është fakti se nuk ka prova
shkencore që teknologjia është tok-
sike.

Kujdes, kolla e
fuqishme mund
t’ua thyejë
brinjët
Megjithëse shumica e pa-
cientëve mendojnë se kol-
litja e thatë është më e rre-
zikshme, pasi është
shoqëruesi më i zakon-
shëm i kancerit të mushkë-
rive, e njëjta vlen edhe për
kollitjen e një skorbuti
bronkial.
Kollitja në rrjedhën e in-
feksioneve të frymë-
marrjes është e zakonsh-
me, por nëse zgjat një
muaj dhe më shumë se një
i ftohtë, është e nevojshme
të shkoni te mjeku. Përveç
infeksioneve virale, ajo
gjithashtu mund të tre-
gojë për sëmundjen ma-
linje të mushkërive, tumo-
rin kryesor të rrugëve të
frymëmarrjes dhe është
gjithashtu e rrezikshme
për shkak të komplikimeve
të mundshme, siç është
shpërthimi i indeve të mu-
shkërive dhe thyerja e
brinjëve.
Përveç sekretimit, pacienti
mund të nxjerrë gjak dhe
qelb. Ky lloj i kollës gjitha-
shtu mund të tregojë kan-
cerin e mushkërive, por
edhe tuberkulozin dhe
lëngun pulmonar. Nëse
është e thatë ose produkti-
ve, çdo kollë duhet të ndi-
qet. Nëse vazhdon, zakoni-
sht është e mjaftueshme
që të ketë një radiografi
për një diagnozë të vër-
tetë.

Shkencëtarët 
po prodhojnë
domate 
djegëse
Domatet mund të modifikohen
gjenetikisht për të prodhuar va-
rietete me spec djegës.
Shkencëtarët besojnë se është e
mundur të merren gjenet e do-
mates për ta bërë atë të
prodhojë kapsaicinoide, të cilat
japin përgjegjëse për shijen
djegëse të specit. Në një artikull
në revistën “Trendet” në
Shkencën e Bimëve, hulumtue-
sit nga Universiteti Federal i
Viçosës në Brazil thanë se tek-
nikat e fundit të redaktimit të
gjeneve treguan premtime pozi-
tive. “Inxhinierimi i rrugës gje-
netike kapsaicinoide në domate
do ta bënte më të lehtë dhe më
të lirë për të prodhuar këtë kom-
pleks shijesh, e cili ka aplikime
shumë interesante”, tha autori i
gazetës Agustin Zsögön. Qëllimi
i modifikimit nuk do të ishte t’i
jepnin domates aromë në su-
permarkete, por të prodhonim
më shumë kapsaicinoide në
masë. Substanca djegëse ka
shumë veti të dobishme ush-
qyese dhe antibiotike dhe gjen-
det tek çdo gjë.

Tumori i trurit vret 
më shpesh meshkujt se
sa femrat
Studimi tregon se roli i gjinisë në zhvillimin dhe
trajtimin e këtij lloji të kancerit shkon përtej
hormoneve ose mënyrës së jetesës që ndryshojnë në
varësi të moshës së një personi dhe rajonit

“Vetmia është më vdekjeprurëse se mbipesha
dhe duhet të konsiderohet si rrezik për shëndetin
publik”, thotë rezultati i studimit të kryer nga një
grup ekspertësh në SHBA. Sipas tyre, njerëzit me
më pak lidhje shoqërore kanë 50% më shumë
gjasa të vdesin më herët, në krahasim me të tjerët.

Shkencëtarët shqyrtuan 218 studime të ndry-
shme mbi vetminë dhe izolimin shoqëror, dhe
zbuluan se dëmi që i sjellin shëndetit është më i
lartë se ai që shkaktohet nga mbipesha, transme-
ton tch. Dr. Julianne Holt-Lunstad, profesoreshë te
fakulteti i psikologjisë në universitetin Brigham

Young, SHBA, e cila drejtoi studimin, tha se
“lidhjet shoqërore konsiderohen si nevojë bazë
njerëzore, që i shërben mirëqenies dhe mbijete-
sës. Fëmijët që kanë mungesë njerëzore, shpesh
rriten me probleme shëndetësore, sidomos kur
janë ndëshkuar me metoda izolimi”.

Një studim nga faqja “Granset” zbuloi se tre të
katërtat e njerëzve të moshuar në Britani ndiejnë
vetmi, dhe shumica nuk i kanë treguar dikujt se si
ndihen. 70%, madje, thonë që miqtë e familjarët
e tyre do të befasoheshin po të dëgjonin që ata
ndiheshin të vetmuar.

Beqaria vret më shumë se mbipesha!

A duhet ta përdorin fëmijët teknologjinë?
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Puna dhe arritjet e tyre të pa ndalshme
në vendet dhe shtetet ku ata veprojnë dhe
jetojnë, kanë bërë që komuniteti shqiptarë
nga një komunitet dikur i pa dëshirueshëm
për vendasit, të kthehet në një komunitet të
dashur dhe të respektuar, duke u radhitur
në mesin e popujve të lashtë evropian! 

Duke qenë dëshirë e flaktë e gjenerave
të vjetra të mërguara në vende të ndryshme
të botës, pasardhësit e tyre sot po tregohen
jashtëzakonisht të suksesshëm sidomos në
biznes, kulturë, sport e diplomaci.

Njëri prej tyre është edhe Sami Hyseni
ose ‘Semi’, biznesmeni kosovar, që jeton në
Koblenz të Gjermanisë.  Veprimtaria e tij

nuk lidhet vetëm me hotelieri, ku  është
pronar i hotelit “Continental” në Koblenz.
Jeta dhe vepra e tij lidhet me shumë vende
të botës.

Ai ka arritur të zgjeroj biznesin e tij në
përmasa globale, duke u llogaritur si bizne-
smen me renome ndërkombëtare.

Edhe dëshira e Samiut sikurse e çdo
prindi është që fëmijët e tyre të trashëgojnë
aftësitë menaxheriale dhe biznesore që të
vazhdojnë karierën, duke i bërë ata krenarë. 

I biri i tij Edison Hyseni, i lindur dhe
duke u rritur në Gjermani, me vetëm 11 vjet,
ushtron profesionin e aktorit që disa vite
ne teatrin kryesor të Koblenzit. 

Në bazë të aftësive të tij personale,  Edi
arriti të jetë pjesë e serialit “Çka ka shpija”,
i cili transmetohet në RTK. 

Ai poashtu ka luajtur edhe në njërin nga
komeditë e humoristit të njohur nga Koso-
va, Sevdai Radogoshit (Qumilit), në atë të
“Gazuzi dhe Zemërnija në baushtell”, të rea-
lizuar në Gjermani!

Duke shpresuar që Edisoni të arrijë
famë botërore, ai vazhdon angazhimin e tij
edhe në teatrin gjerman me role kryesore.

Pranzaj besojmë fuqishëm se e ardhmja
e këtij vogëlushi do të jetë e ndritur, do të na
bëjë krenar, siç kanë bërë shumë të rinjë të
tjerë, në shumë sfera të jetës. /Epoka e RE

Artisti lokal, Kevin Weaver, dikur ka qenë
reporter, i cili ka mbuluar disa nga zonat më
të rrezikshme të konflikteve gjatë viteve ‘90.
Në vitin 2005 ai u diagnostikua me çrregul-
lim post-traumatik pasi u plagos më 1992,
derisa po raportonte për luftën në Bosnjë,
kur shpërtheu në Sarajevë.

Weaver ka përdorur përvojën e tij për
realizuar një seri veprash arti që e titulloi
“Lufta për jetë”. Ekspozita me veprat e tij do
të jetë në qendër të galerisë kryesore të Mu-
zeut Beacon në qytetin anglez Whitehaven.
Do të hapet më 19 janar.

“Gjatë viteve ‘90 kam punuar si gazetar i
pavarur për disa gazeta nacionale dhe për
BBC-në”, ka thënë Weaver. “Nisa të raportoja
për valën e revolucioneve në Evropën Lindo-
re – rrëzimin e Murit të Berlinit, Revolucionin
Rumun dhe Revolucionin e Kadifenjtë në
Çekosllovaki, pastaj mbulova luftërat në ish-
Jugosllavi, në Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë”, ka
thënë ai. “Gjithashtu e mbulova gjenocidin
në Ruandë dhe eksodin Hutu në Zaire. Lufta
është kundër civilizimit. Ajo i bën njerëzit
me të ulët sesa kafshët sa u përket sjelljeve të
tyre. Pajisjet shtëpiake i bën të padobishme,

duke filluar prej atyre thelbësoreve, si
ngrohja, uji, energjia elektrike dhe njerëzimi
komprometohet”, ka thënë ai.

“Tani synoj ta përshkruaj luftën si një ar-
tist duke përdorur mediumet, si piktura, fo-
tografia, instalacionet me drita, muzikë, zë
dhe aparate shtëpiake jashtë përdorimit.
Gjithashtu do të kem ca bashkëbisedime dhe
punëtori për të plotësuar ekspozitën ‘Lufta
për jetë’ në Muzeun Beacon”, ka thënë ai.

Elizabeth Kwasnik, drejtoreshë e Mu-
zeut, ka thënë: “Këto ngjarje ndodhën gjatë
jetës sonë. Shumë të rritur i mbajnë në
mend raportimet për konfliktin në Bosnjë e
gjenocidin në Ruandë”. “Për këtë arsye kjo
ekspozitë ka një mesazh të fuqishëm para-
lajmërues, por edhe shpresë. Ne besojmë
se ai thotë diçka thellësisht pozitive për ata
që s’u dorëzuan gjatë atyre kohëve, duke
mbajtur kujtesën gjallë, kujtimin për ata që
nuk mbijetuan”, ka thënë ajo. “Vitin e kaluar
e shënuam Ditën e Përkujtimit të Holokau-
stit më 27 janar përmes artit dhe do ta
bëjmë këtë përsëri në këtë ekspozitë, sepse
tema më e gjerë e persekutimit njerëzor dhe
gjenocidit është hulumtuar në një kontekst
të sotëm”.

Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më
17 mars.

“Asnjë zë tjetër”,
libri më i ri i poetit
Bashota
Këto ditë Shtë-
pia Botuese e
Kolegjit AAB bo-
toi dhe promo-
voi librin me
poezi me titullin
“Asnjë zë tjetër”
të poetit Sali Ba-
shota. Libri e ka
një përkushtim
të veçantë për
mikun e poetin Basri Çapriqi, duke
nderuar kujtimin për të me poezinë
“S’ke me dalë nga parajsa”.
I ndarë dhe i sistemuar në tri cikle: “Ni-
shani”, “Mënjanë” dhe “Afshi”, ky libër
poetik është një sprovë e suksesshme
lirike e Bashotës, i cili I trajton dhe i
poetizon temat e atdheut, të dashuri-
së, të fatit, të dhimbjes etj., me një si-
stem të veçantë poetik, por edhe me
një domethënie të re ligjërimore, duke
i dhënë përparësi ndjenjës, mendimit,
figurës, ritmit, por edhe dimensionit,
ironik, alegorik, simbolik etj. Në fakt,
“Asnjë zë tjetër” është vazhdimësi e li-
brit me poezi “Në fillimi ishte Drita”
(2017), me të cilin fillon një fazë e re në
poezisë së Bashotës, gjithsesi, edhe
një receptim i ri i krijimtarisë së tij le-
trare. Deri më tani librat me poezi të
Bashotës, siç janë: “Albumi i grisur”
(1986), “Zogu me profil vjeshte” (1989),
“Plagomë”(1994), “Dalje nga trishtimi”
(1999), “Bukuri e nëmur”(2006), “Dorë-
shkrimi i ngjallur”(2011), “Në fillim ishte
Drita’( 2017) etj., nga kritika letrare janë
vlerësuar si një arritje e suksesshme në
poezinë bashkëkohore shqipe. Gjitha-
shtu, vlerësime të larta për vlerën letra-
re dhe estetike të poezisë së Bashotës
janë dhënë edhe për veprat e tij të
përkthyera, siç janë: “Only Death is
White”/ ”Vetëm vdekja është e bardhë”
(në gjuhën angleze); “Beauté maudite”
/”Bukuri e nëmur” dhe “ Allume la lu-
mière magique” /”Ndiz dritën magjike”(
në gjuhën frënge); “Schalte das magi-
sche Licht ein”/ “Ndiz dritën magjike”(në
gjuhën gjermane); “Il gioco delle fo-
glio”/”Loja e gjetheve”( në gjuhën italia-
ne); “Exilul Sufletului” /”Ekzili i Shpirtit”
dhe “Ploaia fara Tine” /”Shiu pa Ty” ( në
gjuhën rumune); “När himlen tystnar”
/”Kur hesht qielli”(në gjuhën suedeze);
“ ” /”Bukuri e nëmur” (në gjuhën bullga-
re): “Ako stanam angel”/”Nëse bëhem
engjëll”(në gjuhën maqedone); “ ”/
“Pamja tjetër e botës”( në gjuhën
greke), “Albán éjszaka”/ “Natë shqipta-
re”(në gjuhën hungareze) dhe “La ŝtono
de la amo”/”Guri i dashurisë”( në gjuhën
Esperanto), “Ego”( shqip-english-
français). Poezia e Sali Bashotës është
përfaqësuar në shumë antologji brenda
dhe jashtë vendit, ndërkaq veprat e tij
janë promovuar në Paris, Sète, Bukure-
sht, Sofie, Basel, Malmö, etj., si dhe në
festivale të ndryshme ndërk om bë tare
të poezisë. Bashota është nderuar me
çmime të larta letrare në Kosovë, Sh-
qipëri, Maqedoni, siç janë: “Pje tër Bog-
dani” (1999), “Pena e Artë” (1990 dhe
2000), “Menada”(2004), Çmimi i Mitin-
gut të Poezisë në Gjakovë (2006 dhe
2012), “Serembe” (2010), etj.

Djaloshi
shqiptar arrin
të bëhet pjesë 
e teatrove
gjermane

Mërgimtarët të cilët jetojnë dhe veprojnë prej vitesh e dekadash largë atëdheut, kanë mbetë ajo
pjesa e krenarisë tonë kombëtare me të arriturat e tyre qoftë në punë, sport, kulturë e
dimensione tjera të jetës!

Ish-reporteri i luftës edhe në Kosovë
rrëfen nëpërmjet artit

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Kur ylli i Kombëtares së Ko-
sovës, Arbër Zeneli, shkoi në Ho-
landë në fillim të vitit 2016, ai qau
me lot kur u përshëndet me fa-
miljen e tij në aeroportin në Suedi.
Dashuria për familjen e tij bën që
ëndrra e tij më e madhe të jetë të
luajë me vëllain e tij, Besfortin, për
Kosovën. Vëllai i Zenelit luan për
ekipin e të rinjve të klubit suedez,
Elfsborg, që e mban kreun në ligën
e nivelit të parë të futbollit në Sue-
di. Deri më tani, Besforti ende nuk
ka debutuar as për grupmoshat e
Suedisë, e as të Kosovës.
Megjithatë, futbollisti më i mirë i
Kosovës për vitin 2018, Arbër Zene-
li, ka sugjeruar se edhe vëllai i tij do
të zgjedhë të luajë për “Dardanët”
duke thënë se ai ëndërron të luajë
bashkë me të për ekipin kombë-

tar. “Vëllai im më i vogël, Besforti,
luan për ekipin e të rinjve të Elf-
sborgut. Ai është 16-vjeçar dhe
është më i mirë sesa që isha unë në
moshën e tij. Ëndrra ime është që
një ditë të luaj me të për Kosovën.
Ky është trofeu më i madh që
mund ta fitojë ndonjëherë”, ka
thënë Zeneli. Përkundër që futbol-
li është pasioni më i madh për Ze-
nelin, ai ka bërë të ditur se fakti se
duhet të qëndrojë larg familjes së
tij gjatë tërë sezonit, kur qëndron
në Holandë për të luajtur me Hee-
renveenin. “Futbolli është pasioni
im, mirëpo prindërit dhe vëllezërit
e mi janë gjithçka për mua. Mua
ende më mungojnë ata çdo ditë.
Ata vijnë të më vizitojnë sa herë
që kanë mundësi”, është shprehur
ai. Federata e Futbollit të Kosovës e

zgjodhi Zenelin si futbollistin më
të mirë të vitit, pas kontributit që
dha ai në Ligën e Kombeve. Në
këtë garë të UEFA-s, djelmoshat e
Bernard Challandes arritën ta fi-
tojnë grupin 3 të Ligës D, duke e si-
guruar promovimin në Ligën C dhe
një vend në play-off për kualifikim
në Kampionatin Evropian. Zeneli,
e ka pranuar se ky mund të jetë
sezoni i tij i fundit në Heerenveen,
por ka insistuar se mundësitë që
ai të largohet në nga liga elitare
holandeze gjatë afatit kalimtar të
janarit, janë të vogla, me gjithë
interesimin e shfaqur për të nga
klubet turke. Për futbollistin më
të mirë të Kosovës ka pasur intere-
sim nga Turqia, por synimi i tij nuk
është Superliga turke, por njëra
nga pesë ligat kryesore evropia-

ne. “Gjasat që unë të largohem
këtë muaj nuk janë aq të mëdha.
Transferimi në verë është më i
mirë”, tha Zeneli për mediat ho-
landeze. Galatasaray kishte nisur
bisedimet me Zenelin dhe se traj-
neri Fatih Terim ka kërkuar që ai
të transferohet në janar. Por,
Arbëri këmbëngul se dëshiron të
përqendrohet në skuadrën e tij
Heerenveen tani për tani dhe ta
kërkojë transferimin në Angli,
Spanjë apo Gjermani në verë. “Sh-
presoj të transferohem në ndonjë
klub në Spanjë, Angli apo Gjerma-
ni. Mendoj se do të ndodhë [tran-
sferimi] edhe pse në futboll kurrë
nuk mund të jesh i sigurt. E kam
thënë shpesh: tani për tani dua të
përqendrohem në Heerenveen”,
shtoi Zeneli.

Shkup, 9 janar - Agim Ibraimi
është shumë pranë kalimit te
Shkëndija e Tetovës.  Sulmuesi i
njohur pritet që të rikthehet sërish
te klubi i vendlindjes së tij. Ibraimi
përfundoi kontratën në Slloveni
me Domzale dhe tashmë është
futbollist i lirë. Por, veç Shkëndijës,
Ibraimi kërkohet edhe nga klube të
tjera mes tyre edhe Partizani i Ti-
ranës. Mirëpo klubi i Partizanit
duket se nuk do të ketë shansin për
të bërë të vetin futbollistin. Arsyeja

mbetet paga e lartë që kërkon sul-
muesi, gjë të cilën klubi nga kam-
pionati i shqiptar nuk ia siguron.
Edhe klubi ku drejton Besnik Hasi
në Arabin Sauditei, Al Raed ka
ofruar lojtarit mundësi për të luaj-
tur në Azi, mirëpo dhe kjo ofertë
nuk është pranuar. Ndaj Shkëndija
duket më afër se kurrë për të
rikthyer në shtëpi pas 13 vitesh loj-
tarin. Negociatat kanë ecur, teksa
mësohet se palët kanë rënë dakord
për shumë çka. Ajo që pritet ta-

shmë është vetëm përgjigja “po” e
vetë lojtarit, çka do të përmbushte
të gjithë këtë transferim. Nëse
gjithçka shkon sipas planit, Shkën-
dija do të bënte një goditje në
merkato. Me këtë përforcim, skua-
dra tetovare nuk do të diskutonte
mbrojtjen e titullit kampion në
Maqedoni. Kjo nuk është hera e
parë që Shkëndija tenton të
rikthejë në Tetovë futbollistin, që
karrierën e tij e ka nisur me të rinjtë
e klubit të Shkëndijës. 

Shkup, 9 janar - Futbollisti me
prejardhje shqiptare, reprezentues
i Maqedonisë në futbollin
ndërkombëtar, Leonard Zhuta, që
deri tash ka luajtur për Rijeken e
Kroacisë, ka vendosur të ndryshojë
klub dhe i është bashkuar Konya-
sporit në Turqi. “Jam i kënaqur që do
të luaj për Konjasporin. Shpresoj se
shumë shpejt do të ambientohem
në ekipin e ri. Njihem me Jahoviq
dhe ai do të më ndihmojë në të. Do

të jap më të mirën nga vetja që të
ndihmoj ekipin që ti arrin qëllimet
e veta. Në vitet e fundin kampiona-
ti turk është bërë shumë interesant,
erdha këtu për shkak se futbolli turk
posedon kualitet të madh, ndodhin
shumë befasi, ndërsa tribunat janë
të mbushura me tifoz”, deklaroi
Zhuta, i cili do ta mbajë fanellën
me numër 23. Zhuta ka luajtur për
tri sezone e gjysmë në kampionatin
kroat dhe ka luajtur 139 ndeshje me

fanellën e Rijekës, ndërsa me
Konyaspor ka nënshkruar një kon-

tratë që zgjat deri në fund të sezonit
2020/21. (F.N)

Shaqirit i është
trefishuar vlera
Performanca e mirë e Xher-
dan Shaqirit me Liverpoolin
këtë stinor ka bërë që vlera e
tij në treg të trefishohet për
dallim nga ajo që e kishte një
vit më parë. Ndërkohë rritje te
përfaqësuesja e Kosovës kanë
shënuar Milot Rashica, Aro
Muriq dhe Valon Berisha.
Vlerën në treg të lojtarëve e ka
bërë grupi hulumtues CIES
Football Observatory. CIES
merr për bazë 21 variabla dhe
në mënyrë shkencore nxjerr
vlerën që ka lojtari aktualisht
në treg. Llogariten përforman-
ca personale, suksesi me klub
dhe përfaqësuese, mosha, na-
cionaliteti, jetëgjatësia e kon-
tratës, pozita, karakteristika e
tregut në ligën ku luan, po
ashtu edhe fuqia financiare e
klubit ku luan. Këto të dhëna
bëhen me formulë dhe jepen
shifrat e caktuara. Llogaritë
bëhen për lojtarët në pesë li-
gat më të forta në Evropë.
Kalkulimet kanë nisur të
bëhen që nga viti 2013 dhe or-
ganizata nxjerr studime çdo
muaj. Shaqiri iu bashkua Li-
verpoolit nga Stoke City në
afatin kalimtar të verës të vitit
të kaluar për 14.7 milionë
euro. Me Liverpoolin këtë sti-
nor ka impresionuar duke shë-
nuar gjashtë gola dhe asistuar
dy herë në 16 ndeshje në Pre-
mier League. Skuadra e tij
është duke kryesuar në elitën
e futbollit anglez dhe po sy-
non titullin e parë që nga viti
1990. Në kalkulimin që i ishte
bërë Shaqirit në janar të vitit
2018 vlera e tij kishte qenë
14.5 milionë euro, ndërsa ende
po luante për Stoke Cityn. Por
tash vlera e tij në treg është
53.2 milionë euro sipas CIES
Football Observatoryt.

Partizani dhe Shkëndija në “luftë” për Ibraimin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Konyaspor zyrtarizon Zhutën

Zeneli: Ëndërroj
të luaj me vëllain
tim për Kosovën
“Vëllai im më i vogël, Besforti, luan për ekipin
e të rinjve të Elfsborgut. Ai është 16-vjeçar
dhe është më i mirë sesa që isha unë në
moshën e tij. Ëndrra ime është që një ditë të
luaj me të për Kosovën. Ky është trofeu më i
madh që mund ta fitojë ndonjëherë”, ka
thënë Zeneli
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Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, Vendimit për nevojën për punëtorë nr. 04 2076/1 të
datës 28.12.2018, nenit 23 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik dhe nenit 34 të Statutit të NP Komunalec, Kavadar
ndërsa në pajtim me Rregulloren për organizim dhe sistematizim të vendeve të punës, Drejtori i ndërmarrjes, publikon

SHPALLJE për pranim të punëtorëve
për kohë të caktuar

I . NP Komunalec – Kavadar ka nevojë për pranim të punëtorëve për kohë të caktuar prej 6 (gjashtë) muajve edhe atë për
vendet e punës në vijim:

1. Referent për punë administrative juridike në njësinë për çështje të përgjithshme dhe juridike dhe resurse njerëzore,
Sektori për çështje të përgjithshme dhe juridike, me KDR 0102G03022, me neto pagesë themelore 16.163,00 denarë, 2
(dy) realizues

2. Punëtor Murator në njësinë për mirëmbajtje ndërtimtarie, Sektori për ujësjellës, me KDR 0305V01012, me neto
pagesë themelore 16.800,00 denarë, 1 (një) realizues

3. Udhëheqës koordinator i njësisë në njësinë për mirëmbajtje ndërtimtarie, Sektori për ujësjellës, me KDR 0305B02043,
me neto pagesë themelore 19.000,00 denarë, 1 (një) realizues

Orari i punës: paradite nga ora 07:00 deri 15:00.
Ditë punuese: nga e hëna deri të premten
Orë punuese: 40 orë në javë

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune, duke konsideruar nga dita e publikimit të shpalljes në tabelën për shpallje të
ndërmarrjes dhe në shtypin ditor në tri gazeta ditore prej të cilave një në gazetën që publikohet në gjuhën që e flasin së
paku 20% e qytetarëve që e flasin gjuhën zyrtare ndryshe nga gjuha maqedonase.

Zgjedhja do të realizohet në pajtim me nenin 23 paragrafi 2 i Ligjit për marrëdhënie pune, gjegjësisht nëse në
shpalljen publike janë paraqitur deri në 200 kandidatë për një vend pune zgjedhja e kandidatëve bëhet në afat prej 45
ditë, prej 201 deri në 500 kandidatë për një vend pune bëhet në afat prej 90 ditë dhe mbi 500 kandidatë për një vend pune
bëhet në afat prej 120 ditë, pas kalimit të afatit për paraqitje.

Kandidatët fletëparaqitjet me të gjitha dokumentet duhet t’i parashtrojnë në adresën:
NP Komunalec Kavadar, rr. “Industriska” pn, Kavadar, personalisht në arkivin ose përmes postës.

Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të paplotësuara nuk do të shqyrtohen.
NP "Komunalec" vadar

Drejtor
Gjorgji Pop Icov

Në bazë të nenit 20, paragrafi 2 alineja 1 dhe 2 nga Rregullorja për licenca për kryerje të veprimtarive energjetike (Gazeta zyrtare e 
R. Maqedonisë nr. 143/11, 78/13, 33/15 dhe 207/16) Shoqëria për tregti dhe shërbime FLOU PAUER SHPKNJP Shkup, me seli në 
bul. Partizanski odredi nr. 43/B-10, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, e publikon këtë: 
 

LAJMËRIM 
 
Njoftohet opinioni se Shoqëria për tregti dhe shërbime FLOU PAUER SHPKNJP Shkup, me seli në bul. Partizanski odredi nr. 43/B-
10, 1000 Shkup më datë 25.12.2018 deri tek Komisioni rregullator për energjetikë të Republikës së Maqedonisë, parashtroi Kërkesë 
për dhënie të licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike - furnizim me energji elektrike, të vërtetuar nën numrin arkivor PA1. 
nr.12-158/18. 
Emri i kërkuesit:  
Shoqëria për tregti dhe shërbime FLOU PAUER SHPKNJP Shkup, me seli në bul. Partizanski odredi nr. 43/B-10, 1000 Shkup, 
Republika e Maqedonisë. 
Lloji i veprimtarisë energjetike: 
Furnizim me energji elektrike. 
Rajoni ku do të realizohet veprimtaria:  
Veprimtarinë energjetike furnizim me energji elektrike, bartësi do ta kryen në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe 
jashtë vendit.  
Përshkrimi i mënyrës, objekteve dhe kushteve për kryerje të veprimtarisë: 
Shoqëria për tregti dhe shërbime FLOU PAUER SHPKNJP Shkup, veprimtarinë - furnizim me energji elektrike do ta kryen në 
pajtim me dispozitat e Ligjit për energjetikë (Gazeta zyrtare e RM nr. 96/2018). Furnizuesi i energjisë elektrike merr energji elektrike 
nga vendi dhe jashtë vendit për arsye shitje të konsumatorëve, tregtarëve, furnizues të tjerë, operatorit të sistemit elektropërçues ose 
operatorëve të sistemeve elektrodistrubuese, si dhe blerësve nga vendet e huaja përmes lidhjes së marrëveshjeve blerje-shitje për 
furnizim.  
Kohëzgjatja e licencës: 
10 (dhjetë) vite.  
Afati për parashtrim të propozimeve, mendimeve dhe sugjerimeve në lidhje e Kërkesën për dhënie të licencës: 
Subjektet fizike dhe juridike të interesuar përmes shkrimit deri tek Komisioni Rregullator për energjetikë të Republikës së 
Maqedonisë mund të parashtrojnë mendime dhe propozime në lidhje me Kërkesën për dhënie të licencës në afat prej 5 (pesë) ditëve 
nga dita e publikimit të Njoftimit në shtypin ditor. 
Adresa e Komisionit Rregullator për energjetikë të Republikës së Maqedonisë: 
Rr. Makedonija pn, Pallati Lazar Pop Trajkov, kati i 6-të, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë. 

FLOU PAUER SHPKNJP Shkup  

        Në bazë të nenit 22 paragrafi 1, pika 1, nenit 23 paragrafi 1, alineja 9 nga LMP, nenit 59 
paragrafi 21 dhe paragrafi 23 nga LAM dhe nenit 79 nga Statuti, UD Drejtori i Shkollës së mesme të 
mjekësisë të Qytetit të Shkupit "Dr - Pançe Karagjozov" e jep këtë 

SHPALLJE PËR ANULIM TË VENDIMIT DHE SHPALLJES 

për publikim të shpalljes për plotësimin e vendeve të lira të punës dhe të shpalljes së publikuar për 
plotësimin e vendeve të lira të punës. 

ANULOHET Vendimi për plotësimin e vendeve të lira të punës nr. 04-843/1 nga data 
27.11.2018 i sjellur nga UD Drejtori i Shkollës së mesme të mjekësisë të Qytetit të Shkupit "Dr - 
Pançe Karagjozov". 

ANULOHET Shpallja për plotësimin e vendeve të lira të punës publikuar nga UD Drejtori i 
Shkollës së mesme të mjekësisë të Qytetit të Shkupit "Dr- Pançe Karagjozov", e publikuar në gazetat 
ditore "Nova Makedonija" dhe "Koha" më datë 26.11.2018. 

Për SHMMQSH "Dr - Pançe Karagjozov" 
UD Drejtor Maja Saliu  

Në bazë të nenit 22, 23 dhe 24 nga Ligji për marrëdhënie pune (Gaz. Zyrtare e R.M. nr.62/2005) dhe në bazë të pëlqimit për punësim të arritur nga 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës me nr. 12-10074/4 e datës 25.12.2018 vit, Drejtori i Sh.f.k.’’Luigj Gurakuqi’’-f.Zhelinë, Komuna e Zhelinës, 
shpall: 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për themelim të marrëdhënies së punës me afat të caktuar të kohës së punës për vitin shkollor 2018/19 

 
Mësimi në Gjuhën Shqipe: 

1. Arsimtarë i Historisë me 8 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 9.266,00 den 
2. Arsimtarë i Projekte nga artet muzikore me 2 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 2.316,00 den 
3. Arsimtarë i Arsimit Qytetarë me 7 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 6.980,00 den 
4. Arsimtarë i Gjeografisë me 8 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 9.307,00 den 
5. Arsimtarë i Etika e religjioneve me 12 orë mësimore, prej të cilave 8 orë në f.Zhelinë dhe 4 orë në Sh.f.k.’’Ibrahim Temo’’-f.Strimnic-

Zhelinë, 1 përmbarues me neto rrogë 13.927,00 den 
6. Arsimtarë i Arsimit Teknik me 11 orë mësimore (deri në kthimin e punëtores nga pushimi i lindjes), 1 përmbarues me neto rrogë 12.797,00 

den 
7. Arsimtarë i Projekte nga Informatika me 10 orë mësimore (deri në kthimin e punëtores nga pushimi i lindjes), 1 përmbarues me neto rrogë 

11.634,00 den 
8. Arsimtarë i Matematikës me 9 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 10.875,00 den 
9. Arsimtarë i Fizikës me 2 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 2.416,00 den 
10. Arsimtarë i Inovacioneve me 4 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 4.833,00 den 
11. Arsimtarë i Gjuhës Frënge me 4 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 4.833.00 den 
12. Arsimtarë i Sportit Zgjedhor me 2 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 2.416,00 den 
13. Arsimtarë i Gjuhës Shqipe me 8 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 10.067,00 den 
14. Arsimtarë i Gjuhës Maqedone me 7 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 8.809,00 den 
15. Arsimtarë i Arsimit fizik dhe shëndetësor me 6 orë mësimore, 1 përmbarues me neto rrogë 7.550.00 den 

KUSHTET: Kandidatët përveç kushteve të përgjithshme, duhet t’i plotësojnë edhe kushtet e parapara me Ligjin për Arsimin Fillor dhe Ligjin për 
Marrëdhënie Pune. 
Dokumentet: Lutje/kërkesë për themelim të marrëdhënies së punës, diplomë për arsimin e kryer në origjinal ose kopje e notarizuar, vërtetim për 
nënshtetësi dhe kopje të letërnjoftimit. 
Shënim: Të gjitha vendet e punës do të plotësohen me afat të caktuar të kohës së punës deri më 31.08.2019 vit. 
Përderisa nuk paraqiten kandidat me arsim adekuat, do të pranohen edhe kandidat pa arsim adekuat. 
Dokumentet të përcjellen deri në adresën: Sh.f.k.’’Luigj Gurakuqi’’-f.Zhelinë, Komuna e Zhelinës. 
Dokumentet e pakompletuara si dhe ato të cilat arrijnë pas skadimit të afatit të shpalljes publike, nuk do të shqyrtohen. 
Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë nga dita e shpalljes në shtypin ditorë. 
09.01.2019                                                                                                                               DREJTORI 
    Zhelinë                                                                                                                                                      Ruhi Demiri 

Publicitet

Skuadra kampione e Golden State
ka korrur suksesin e 27-të sezonal, pas
fitores 122-95 ndaj New York, ndeshje e
vendosur në pjesën e dytë në favor të
ekipit të Warriors. Një ndeshje fanta-
stike e Klay Thompson, autor i 43 pikë-
ve, më i miri në fushë për vendasit,
mbështetur nga Durant me 24 pikë.  Në
sekondat e fundit ekipi i Minnesota
mundi 119-117 Oklahomën, ndeshje me
rivalitet dhe emocione, ku herë udhëhi-
qte njëri ekip e herë tjetri. Westbrook
realizoi 25 pikë e 16 asist, por që s’mjaf-
tuan për të evituar humbjen për ekipin
e Thunder, ndërsa për Minnesota u dal-
lua Wiggins, që realizoi 40 pikë e 10 re-
bound. Denver vijon të komandojë ren-

ditjen në Konferencën e Perëndimit,
duke mposhtur 103-99 Miami, ndeshje
me rivalitet dhe emocione deri në fund.
Një ndeshje e mirë e Nikola Jokic, që
realizoi një “triple double”, autor i 29
pikëve, 11 rebound e 10 asist, mbështe-
tur edhe nga Murray me 18 pikë. Për
Miami 7 lojtarë realizuan mbi 10 pikë,
por mungoi lojtari-lider. Pa probleme

fiton skuadra e Clippers, qw mundi 128-
109 Charlotte, ndeshje e komanduar
nga ekipi kalifornian, me Williams që
realizoi 27 pikë, mbështetur edhe nga
Harris e Harrell me nga 23 pikë secili. Në
Lindje vijon të dominojë ekipi i Toron-
tos, që sot fitoi 104-101 ndaj Atlanta,
ndeshje ku diferencën e bëri leonard,
autor i 31 pikëve.

Nasukawa pranon sfidën
me McGregor, por ka një
kusht
Sportisti japonez i kickboxing Tenshin Nasukawa
është kthyer në një personazh “VIP” këtë fillimvit
edhe pse ai doli si humbës nga dueli i 31 dhjetorit
ndaj boksierit Floyd Mayweather (sfida u zhvillua
në boks). 24 orë më parë, Conor McGregor shkroi
në faqen e tij zyrtare në “Twitter” se kërkonte me
çdo kusht që të zhvillonte një duel me sportistin
japonez, në Tokio, një sfidë në sportin e arteve
marciale mikse. Nuk ka vonuar dhe ka ardhur
përgjigjja e Nasukawa, që ka surprizuar me dekla-
ratën e tij. “I dashur z.McGregor. Të falënderoj
shumë që e mban mend emrin tim. Jam i nderuar
që t’i ke marrë në konsideratë një përballje me
mua. Një duel në peshën 58kg, me rregullat e kick-
boxing, do të ishte mundësia e vetme që ne të dy
të sfidojmë njëri-tjetrin në të ardhmen”, ka re-
plikuar 20-vjeçari Tenshin Nasukawa. Pra, sportisti
japonez është gati të duelojë sërish me një tjetër
personazh të madh të sporteve luftarake, por këtë
herë synon që këtë gjë ta bëjë në sportin e tij të
preferuar. Për të evituar një tjetër poshtërim si ai
ndaj Mayweather, në duelin e zhvilluar në boks
(humbi me KO në raundin e parë).

Denver vijon të
komandojë renditjen në
Konferencën e
Perëndimit, duke
mposhtur 103-99 Miami,
ndeshje me rivalitet dhe
emocione deri në fund

Denver e Toronto
kryesojnë Konferencat
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Ende pa u bërë një muaj që nga
emërimi i Ole Gunnar Solskjaerit në
pozitën e trajnerit të Manchester
Unitedit, portieri rezervë i Manche-
ster Unitedit, Sergio Romero, ka
thënë se norvegjezi ka arritur ta
kthejë lumturinë në Old Trafford.
Solskjaer ka arritur të sigurojë fitore
në të gjitha pesë ndeshjet e zhvillua-
ra që nga emërimi i tij si trajner i
“Djajve të kuq”. Me këto fitore, ai e
ka barazuar rekordin e vënë nga Sir

Matt Busby për më së shumti fitore
në ndeshjet e para me anglezët. Traj-
neri norvegjez u emërua në këtë po-
zitë më 19 dhjetor të vitit të kaluar,
vetëm një ditë pasi u shkarkua Jose
Mourinho. Mediat botërore raporto-
nin se lojtarët nuk ishin të kënaqur
me portugezin dhe në klub mbizotë-
ronte një atmosferë toksike gjatë
kohës sa ai ishte trajner. Solskjaer
duket e ka ndryshuar këtë gjendje
menjëherë, duke bërë që klubi të

performojë shumë më mirë edhe në
fushën e lojës. Romero beson se këto
fitore ia kanë dhënë një vetëbesim
të ri skuadrës së Manchester Unite-
dit. “E kemi një ecuri të mrekullue-
shme. Jo vetëm sa i përket rezultate-
ve, por edhe për mënyrën se si i kemi
fituar këto ndeshje. Shënimi i pesë
golave në një ndeshje na i ka shtuar
shumë vetëbesimi”, ka thënë Rome-
ro. “Atë që jemi duke e treguar tani,
pas një Krishtlindjeje të mrekullue-

shme, është diçka që pritet nga një
klub i këtij niveli. Kjo gjë e dëshmon
atë se çfarë mund të arrijmë ne. Ecu-
ria jonë gjatë periudhës së Krish-
tlindjes dhe Vitit të Ri e dëshmon
këtë. Trajneri e di se çfarë dëshiron të
arrijë me klub, si dhe me ne si indi-
vidë. Në fushë dhe brenda klubit, ai i
ka bërë të qarta pritshmëritë për ne.
Mund ta shihni edhe ju se ai e ka sjel-
lë një lumturi në klub dhe gjithçka po
shkon mirë”, ka theksuar Romero.

Benjamin Pavard një nga zbulimet
më të bukura të Botërorit, Rusi 2018 ta-
shmë është zyrtarisht lojtari më i ri i
Bayern Munich. Me një postim në faqen
zyrtare në Tëitter, klubi bavarez ka ko-
munikuar afrimin e mbrojtësit të talen-
tuar francez i cili do të qëndrojë te Sh-
tuttgart deri në verë për t’u transferuar
më pas te Bayerni. 22-vjeçari kampion
bote me Francën në Rusi ka firmosur një
kontratë që do ta lidhë me gjigandët
gjermanë për 5 vitet e ardhshme. Nuk
bëhen të ditura ndërkohë shifrat e tran-
sferimit të Pavard te Bayerni.

Salah shpallet
“Topi i Artë” i
Afrikës
Mohamed Salah shpallet fut-
bollisti më i mirë i vitit 2018-
të. Në mbrëmjen gala të orga-
nizuar nga konfederata
afrikane e futbollit në Dakar të
Senegalit , sulmuesi i Liver-
poolit mposhti konkurrencën
e shokut të skuadrës te The
Reds, Sadio Mane dhe bombe-
rit të Arsenalit Pierre Emerick
Aubameyang. Falë paraqitjeve
të shkëlqyera me fanellën e Li-
verpoolit gjatë sezonit të ka-
luar Salah e fitoi për të dytin
vit radhazi këtë çmim pre-
stigjioz. Keqardhje për Sadio
Mane që në 3 vitet e fundit
është renditur dy herë i dyti
dhe një herë i treti duke mos u
ngjitur në asnjë rast në shkal-
lën më të lartë të podiumit.
Përsa i përket Aubameyang, ai
e ka fituar në 2015-ën çmimin
e lojtarit më të mirë afrikan të
vitit.

PSG kërkon
Nainggolan
Paris Saint-Germain inte-
resohet për Radja Naing-
golan. E zbulojnë mediat
pariziene, që shkruajnë
për një tatim të përfaqë-
suesve të futbollistit belg
me drejtuesit e kam-
pionëve në fuqi të
Francës. Trajneri Thomas
Tuchel insiston në idenë e
tij për të përforcuar me-
sfushën. “Kemi kërkuar
një numër 6 verën e ka-
luar, por nuk e kemi gje-
tur. E dini mirë sesi është
situata. Na mungon
Adrien Rabiot dhe Lassa-
na, prandaj jam pak ner-
voz”, – ka deklaruar traj-
neri gjerman. Kapriçozi
Rabiot nuk është përf-
shirë në skuadër e ta-
shmë konsiderohet
përforcim i Barcelonës,
por edhe Diarra nuk e ka
gjetur gjuhën e përba-
shkët me klubin për rino-
vimin e kontratës. Në
ndeshjen e Kupës ndaj
Pontivy, Tuchel eksperi-
mentoi me Alves, një lë-
vizje që na kujton edhe
zhvendosjen e Philip
Lahm si “playmaker” nga
Pep Guardiola te Bayerni i
Mynihut. Afrimi i një me-
sfushori mbetet prioritet
për PSG. Nainggolan ka
kontratë me Interin deri
në vitin 2022 dhe largimi
i tij i mundshëm i bën
tifozët zikaltër të ëndër-
rojnë për Kroos dhe Mo-
dric.

Neymar mund të kthehet te
Barcelona! Ky është lajmi më i fun-
dit i “El Mundo Deportivos”, që i re-
ferohet një takimi në Brazil të për-
faqësuesve të sulmuesit aktual të
PSG-së me Andre Cury-n, vëzhgue-
sin “blaugrana” për Amerikën e Ju-
gut. Palër, sipas medias pranë klu-
bit katalan, kanë diskutuar mbi
mundësinë e kthimit të Neymarit
në “Camp Nou”. Mësohet së pjesë-
marrës na takim ka qenë edhe Pini
Zahavi, menaxheri izraelian që ish-
te përcaktues në kalimin e sulmue-

sit te PSG. Si dhe Alvaro Costa, një
ndërmjetës mes lojtarit dhe firmës
së njohur të veshjeve sportive,
Nike. Transferimi te Barça i Ney-
mar nuk është një mision i pamun-
dur. Sipas të përditshmes katalane,
26-vjeçari është penduar që u lar-
gua nga Barça dhe nuk do të men-
dohej gjatë nëse do t’i jepej
mundësia të bënte prapaktheu. Te
Barcelona po qëndrojnë në pritje
të momentit të duhur për të nisur
zyrtarisht bisedimet. Sanskionet e
mundshme të UEFA-s ndaj klubit

parizien në lidhje me Fair Play-n
Financiar mund të japin një shtysë
për arritjen e një marrëveshjeje.
Neymar u kushtoi arkave të PSG-së

plot 222 milionë euro, sigurisht
“blaugranat” nuk do ta paguanin
këtë shifër për ta kthyer në “Camp
Nou”.

Neymar te Barça
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bayerni firmos me Pavard
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Romero: Solskjaer e
ka kthyer lumturinë
në klub

“Trajneri e di se çfarë dëshiron të arrijë me klub, si dhe me ne si individë. Në fushë dhe brenda klubit, ai i ka bërë të
qarta pritshmëritë për ne. Mund ta shihni edhe ju se ai e ka sjellë një lumturi në klub dhe gjithçka po shkon mirë”,
ka theksuar Romero
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Presidenti i Real Madridit, Flo-
rentino Perez, do që Jose Mou-
rinho të kthehet në “Santiago Ber-
nabeu”, por duhet të presë, derisa
të vijë lamtumira e artë e portuge-
zit me Ed Woodward. Sipas “The
Sun”, Mourinho do të marrë rreth
15 milionë paund nga Manchester
United për prishje të njëanshme
të kontratës nga klubi anglez.
Nëse zgjedh një klub tjetër për të
vazhduar karrierën, atëherë kjo
klauzolë bie, por këtë kënaqësi
nuk ka ndërmend t’ia lejojë
Woodward një trajner si Jose
Mourinho. Nuk përbën më sekret
se ai është kontaktuar tashmë nga
Real Madridi për një kthim në
“Bernabeu”. Gjigantët spanjollë

janë aktualisht nën drejtimin e
trajnerit të tyre të dytë në këtë se-
zon dhe po vuajnë në vendin e pe-
stë në klasifikimin aktual, me 10
pikë prapa kryesuesve të Barce-
lonës pas humbjes 2-0 ndaj Real
Sociedad. Tani, presidenti Floren-
tino Perez dëshiron që Mourinho,
55 vjeç, të marrë në dorë frenat e
drejtimit të të tijve, pasi e ka pro-
vuar në këtë rol edhe më parë.
Trajneri portugez u ul në stolin e
“Los Blancos” në vitin 2010 dhe fi-
toi “Copa del Rey”, si dhe mundi
Barcelonën e drejtuar nga Pep
Guardiola në garën për titullin e
La Liga-s, më 2012. Mourinho u
largua pas sezonit 2012-2013 si pa-
sojë e një revolte të lojtarëve në

dhomën e zyhveshjes, por Perez
nuk donte që ai të dorëzohej e të
ikte. Palët kanë mbetur miq të
mirë, me marrëdhënie të afërta,
qysh atëherë. Presidenti Perez be-
son se Mourinho është njeriu që
mund ta ringjallë klubin madri-
len, pavarësisht dështimit të tij të
fundit te Manchester United. Që
prej shkarkimit më 18 dhjetor
2018, Mourinho ka pasur katër
oferta pune; duke përfshirë një
kthim te Benfica, skuadër të cilin e
ka menaxhuar shkurtimisht në vi-
tin 2000, të cilën e refuzoi. Ashtu
siç është situata, Mourinho nuk
mund të pranojë asnjë ofertë për
momentin, kur ende po përpiqet
të zgjidhë çështjen e pagës (dëm-

shpërblimit) të tij me klubin nga
“Old Trafford”. Agjenti i “Special
One”, Jorge Mendes, ka kërkuar
një takim me zv.kryetarin ekzeku-
tiv, Ed Woodward, për të përmbyl-
lur çdo detaj të “divorcit” të njëan-
shëm.  Ish-trajneri i Real Madrid,
Inter dhe Chelsea, ndër të tjera,
kaloi dy vite e gjysmë në krye të
“Djajve të Kuq”, duke fituar Kupën
e Ligës dhe “Europa League”. Ai e
udhëhoqi klubin anglez në fina-
len më të madhe, që nga koha kur
Sir Alex Ferguson u largua nga
drejtimi i tij. Ole Gunnar Solskjaer
ka marrë vendin e punës së portu-
gezit, edhe pse në ënyrë të
përkohshme, duke fitoi pesë nde-
shjet e para.

Gonzalo Higuain do të largohet
nga Milani që këtë muaj dhe Marca
në Spanjë publikon lajmin e buj-
shëm: sulmuesi i ka thënë "po"
ofertës së paraqitur nga Chelsea
dhe në orët e ardhshme pritet zyrta-
rizimi i transferimit të tij në Londër.
Argjentinasi bashkohet në këtë
mënyrë me ish-trajnerin e tij Mau-
rizio Sarri, nën drejtimin e të cilit ka
pasur sezonin e vet më të mirë, duke
shënuar 37 gola te Napoli. Chelsea
kërkon të shkundë ekipin nga apa-
tia dhe pas humbjes së djeshme
kundër Tottenham-it u bë mëse e

qartë se duhet një goditje e madhe
për sulmin, aty ku Morata përfundi-
misht është "mish i huaj" dhe do të
largohet. Sulmuesi spanjoll mund
të shkojë te Milani, por duhet reali-
zuar një operacion i madh,ku në
lojë është edhe Juventusi: Higuain
merr 8 milionë euro në vit te Milani
dhe nëse klubi kuqezi vendos të
heqë dorë që tani, Juve duhet të
gjejë një marrëveshje me Chelsea-
n, duke qenë se shtë ende klubi që
zotëron kartonin e 31-vjeçarit. Për
Higuain Chelsea do ishte klubi i pe-
stë me të cilin luan në Europë, ku e

nisi me Real Madridin dhe qëndroi
për 7 sezone, ndërsa më pas kaloi
për 3 sezone te Napoli, dy te Juven-
tusi dhe tashmë prej 6 muajsh
është pjesë e Milanit.

Militao
zëvendëson
Ramosin
Real Madridi është i inte-
resuar për mbrojtësin
brazilian të Portos, Eder
Militao, i cili do të ketë një
klauzolë lirimi prej 50 mi-
lionë eurosh verën e
ardhshme. Kështu bën
me dije sot spanjollja
“MARCA”. Militao është
ende shumë i ri, pasi do të
mbushë 21 vjeç në këtë
muaj, por Real Madridi ka
parë mjaftueshëm talent
dhe të ardhme tek ai, sa
për t’ia vënë syrin.  Porto e
mori Militao nga Sao Pau-
lo dhe pagoi vetëm 4 mi-
lionë euro për nënshkri-
min e tij, kështu që kjo do
të ishte një lëvizje e
madhe për klubin portu-
gez, politika e të cilit
është marrja e lojtarëve
premtues dhe pastaj t'i
shesë shtrenjtë.  Real Ma-
dridi do të ketë nevojë për
një qendërmbrojtës cilë-
sor më shpejt sesa më
vonë, pasi Sergio Ramos
nuk po rinohet, ndërsa i
riu Jesus Vallejo nuk kon-
siderohet si përgjigje për
atë vend në planin
afatgjatë, edhe për shkak
të lëndimeve të tij. Mili-
tao është titullar i padi-
skutueshëm te Porto dhe
do të luajë në raundin e
ardhshëm të Ligës së
Kampionëve. Kësisoji,
tifozët e Real Madridit
mund t'i kushtojnë vë-
mendje asaj që mbrojtësi
mund të bëjë në skenën e
madhe.

Paris Saint Germain është gati
të investojë në mesin e fushës,
pasi situata me Rabiot, i cili ka
bërë gati valixhet ka krijuar një
boshllëk në atë sektor të fushës
dhe tekniku Tuchel kërkon mbu-
shjen e menjëhershme. Mesfu-
shori brazilian i Napolit, Allan
është i pari në listën e preferenca-
ve të trajnerit gjerman të PSG-së,
ndërsa drejtuesit e klubit francez
po studiojnë formulën me të
cilën mund të transferojnë fut-
bollistin. De Laurentiis e konsi-
deron brazilianin të pashitshëm,

por PSG ka ato që mund t’i pri-
shin mendjen kujtdo, paratë dhe

me një ofertë prej rreth 60 mi-
lionë eurosh, mund të bindin na-

politanët të heqin dorë nga Al-
lan. Por sipas raportimeve nga
mediat italiane, klubi francez
është i gatshëm të përfshijë në
marrëveshje edhe fantazistin
gjerman Julian Draxler, i cili nuk
ka bindur aspak në Paris, gjatë
kësaj kohe. Me titullin tashmë të
hipotekuar, PSG-ja do të përqen-
drojë të gjitha energjitë për të
triumfuar në Ligën e Kampionë-
ve, ndaj Tuchel e ka të qartë se
për këtë objektiv madhor, duhet
një organikë e pasur me lojtarë
kualitativë.

Interi gjen
pasuesin e
Handanovic
Prej kohësh Interi ka nisur
sondazhet për të gjetur pa-
suesin e 34-vjeçarit Samir
Handanovic i cili ka treguar
formë të mirë por që Spalletti
e shikon të nevojshme edhe
afrimin e një alternative.
Drejtuesit po i bind Andrei
Radu që ka dalë pikërisht nga
akademia zikaltër dhe po im-
presionon me Genoan këtë
vit. 21-vjeçari u huazua me të
drejtë blerjeje të detyruar te
ligurët në verë ndërsa në
kontratë parashikohet edhe
një klauzolë për riblerjen e tij
nga Interi për 12 milionë euro
dhe kjo pritet të ndodhë në
fund të sezonit aktual.

PSG ofron 60 milionë euro dhe Draxler për mesfushorin e Napolit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Higuain largohet nga Milani
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Perez i kërkon rikthimin,
por Mourinho mbetet
ende “peng” i Unitedit
Sipas “The Sun”, Mourinho do të marrë rreth 15 milionë
paund nga Manchester United për prishje të
njëanshme të kontratës nga klubi anglez. Nëse zgjedh
një klub tjetër për të vazhduar karrierën, atëherë kjo
klauzolë bie, por këtë kënaqësi nuk ka ndërmend t’ia
lejojë Woodward një trajner si Jose Mourinho
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DASHI 21. mars - 20. prill
Qielli sot nuk do jete shume i ngrohte për ju kështu qe here

pas here mund te përballeni edhe me disa debate te vogla ne çift. Kuj-
des mos prekni temat qe partneri i urren sepse do filloni debate te
ashpra. Beqaret do kenë një dite goxha me te qëndrueshme, por
gjithsesi nuk duhet te shpresojnë për ndryshime stratosferike. Situa-
ta financiare nuk do jete e keqe

DEMI 21. prill - 21. maj
Ju çiftet do i bëni gjerat edhe me serioze gjate kësaj dite

dhe do ndiheni pafundësisht mire. Partneri nuk do ju lere vetëm
asnjë moment dhe do ju përkëdhelë. Beqaret do kenë frike te fillojnë
një lidhje sepse mendojnë se jeta do ju ndërlikohet. Sektori i fi-
nancave do ndryshoje tej mase. Me ne fund do gjeni zgjidhje për te
gjitha problemet qe keni pasur.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dëshira e madhe për ta stabilizuar jetën tuaj ne çift gja-

te kësaj dite do ju beje te ndërmerrni edhe sfida te reja. Mbrëmja për
ju ka për te qene me e këndshme. Beqaret do jene me sensuale dhe
do kenë me shume fat ne dashuri. Pritet qe për ta te ndryshojë
tërësisht rrjedha e jetës. Buxhetin me mire menaxhojeni me kujdes
sepse po ju filluan problemet do e keni gjithçka me te vështirë.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dite shume e turbullt do jete kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Do debatoni goxha me partnerin dhe do mendo-
ni te qëndroni pak kohe larg njeri-tjetrit. Beqaret nga ana tjetër do
jene te gatshëm te bëjnë çdo gjë vetëm për te mos pasur me statu-
sin qe kane. Sektori financiar do filloje te ketë disa përmirësime te
vogla megjithatë ende nuk do jete ne momentin me te mire.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Çiftet kane për te pasur një dite rutine sot. Gjithçka do jete

si me pare dhe emocionet kane për te qene aq te forta sa ata i kane
ëndërruar. Beqaret do jenë disi me te favorizuar. Atyre do ju krijohen
me tepër mundësi për njohje dhe zemra do filloje t’iu rrahe me rit-
me me te shpejta. Me financat Neptuni di ju ndihmoje te tregohe-
ni me te kujdesshëm dhe te kujdeseni për shpenzimet.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Mos kërkoni me ngulm gjate kësaj dite qe partneri te ketë

për çdo gjë, te njëjtin mendim me ju. Lëreni atë te shprehet lirisht dhe
mos impononi asgjë nëse nuk doni ta humbni se shpejti. Nëse jeni
beqare, nuk do keni fat as gjeta kësaj dite. Beni ende durim. Ne pla-
nin financiar do ketë ndryshime mjaft pozitive. Do tregoheni te ma-
tur me shpenzimet dhe kjo do jete gjeja me e mire.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Çiftet do ia kalojnë për mrekulli sot. Jo vetëm qe do da-

shuroheni ashtu si vetëm ju dini, por do merrni edhe një venim te
rëndësishëm për te ardhmen. Ka shume gjasa qe disa persona te
bien pre e sharmit tuaj gjate kësaj dite. Shfrytëzojini takimet për
t’u njohur me mire me personat qe do iu vije rrotull. Ne planin fi-
nanciar duhet te bëni kujdes nga influenca negative e Saturnit.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Klima yjore nuk do jete shume e favorshme gjate kësaj

dite për ata qe janë vetëm. Do e keni te vështirë te vendosni kon-
takte me persona te panjohur dhe nuk do e shfrytëzoni asnjë
mundësi qe do iu jepet për takime. Çiftet do kalojnë një dite te qete
dhe pa asnjë te re. Ne planin financiar do keni sukses te garantuar.
Situata do jete shume me e mire sesa e mendonit.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dashuria do jete ne qendër te vëmendjes gjate kësaj

dite. Do i kushtoni me tepër kohe atij qe keni ne krah dhe emocio-
net do jene te shumëfishuara. Nëse jeni vetëm, do keni takimin qe
keni pritur prej kohesh. Tregohuni te duruar para se te hidhni një
hap me tej. Me financat duhet me tepër maturi dhe kujdes. Sh-
mangni investimet e mëdha dhe te rrezikshme.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Jeta ne çift do jete mjaft e animuar gjate kësaj dite. Nëse

jeni ne një lidhje do mendoni për surpriza ndaj partnerit. Pasditja
do jete koha me emocionuese. Beqaret nuk duhet te qëndrojnë in-
diferente ndaj ftesave qe do iu behën. Shmangni mendjemadhësinë
dhe mos kërkoni perfeksionin. Nëse doni qe financat te jene te
qëndrueshme, shpenzoni sa me pak te mundni.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Shtojini dozat e fantazisë ne jetën tuaj ne çift gjate kë-

saj dite dhe do jetoni ne një ambient me te ngrohte ne çift. Part-
neri nga ana e tij ka menduar t’iu beje një propozim interesant.
Mendohuni mire para se te përgjigjeni. Takimet për beqaret do
jene te pafundme, por asnjeri nuk do jete ne lartësinë e duhur. Ne
planin financiar ndiqni intuitën dhe aspak te tjerët.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Jeni ne çift? Dita e sotme do jete e qete dhe e bukur

njëkohësisht. Komunikimi dhe bashkëpunimi do mbizotërojë gja-
te gjithë kohës. Dashuriçkat e beqareve do jene te ndërlikuara
gjate kësaj dite. Takime do ketë, por asnjeri nuk do ua mbushe
mendjen aq sa duhet. Ne planin material do iu jepet një mundësi
e mire pa ta stabilizuar situatën. Shfrytëzojeni!



24 MOZAIK
Koha, e enjte, 10 janar 2019 

49 BC - Jul Cezari kalon Rubikonin
duke sinjalizuar fillimin e luftës civi-
le.

1475 - Stefani III i Moldavisë mund
Perandorinë Osmane në Betejën e
Vasluit.

1806 - Holandezët në Kejptaun i
dorëzohen britanikëve.

1810 - Kisha franceze anulon mar-
tesën e Napoleonit I me Zhozefinën

1839 - Çaji i Indisë për herë të parë
arrin në Britani të Madhe.

1861 - Florida bëhet shteti i tretë
që ndahet nga SHBA.

1863 - Hapet hekurudha e parë
nëntokësore në Londër.

1889 - Bregu i Fildishtë shpallet
protektorat i Francës.

1901 - Nafta zbulohet në Teksas.
1916 - Rusia sulmon Kaukazin.
1920 - Themelohet Lidhja e Kom-

beve.
1928 - Bashkimi Sovjetik urdhëron

dëbimin e Trockit.
1964 - Panama ashpërson

marrëdhëniet diplomatike me SHBA.
1966 - India & Pakistan nënshk-

ruajnë Traktat të Paqes.

Çdo ditë e jetës tënde është një
faqe e biografisë tënde, kujdesu

t’a shkruash mirë, sepse një faqe e
keqe ndyen gjithë librin. 

(Sami Frashëri)

KENI FTOHTË NË SHKUP? NË
OIMIAKONIN TEMPERATURAT
SHËNOJNË -52 GRADË

Nëse mendoni se ditët e fundit tem-
peraturat janë ulur ndjeshëm, qetë-
sohuni, ka edhe me keq. Oimiakoni
është një qytet thellë në zemër të Si-
berisë dhe nuk është vend për këdo,
kjo për arsyen se temperaturat atje
shkojnë deri në -52 gradë Celsius. Qy-
teti ka një popullsi prej 500 banorë-
sh, ndërsa ata janë mësuar me kush-
tet ekstreme të motit. Nëse vdes
dikush, për ta varrosur ata  ndezin
një zjarr që toka të shkrijë. Tubacio-
net janë vështirë të futen nën tokë,
ndaj për banjo përdorin kabina me
gropë, jashtë banesave. Në këtë qytet
nuk rritet asnjë lloj bime, ndërsa mi-
shi hahat i ngrirë.
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Substanca që vret qelizat e kancerit mund
të nxirret nga mollët
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Kanceri çdo vit, prek mijëra njerëz dhe ende sot mjekë-
sia tradicionale ka dështuar në gjetjen e një kurë specifike
për të kuruar këtë sëmundje të tmerrshme që nuk njeh
moshë apo gjini. Ajo që duam t’iu tregojmë është një zbu-
lim sensacional i realizuar nga studiuesit e Universitetit
Xi’an në Kinë: disa elemente të mollës vrasin rreth 46% të
qelizave të kancerit në zorrën e trashë të njeriut. Për më
tepër, ky studim ka konfirmuar se substanca për të cilën po
flasim, 100% natyrore, është më efektive në krahasim me
efektin e ndonjë ilaçi ose trajtimi i cili po përdoret aktua-
lisht tek pacientët që vuajnë me kancer. Kjo është një ar-
ritje e madhe duke pasur parasysh se kanceri i zorrës së tra-
shë është shkaku i dytë kryesor i vdekjes nga kanceri tek
gratë në mbarë botën dhe shkaku i tretë kryesor tek
vdekjet e meshkujve.

Ndodhej në një prej zonave turistike më
të rëndësishme në Irlandë, kur aksidentali-
sht u rrëzua dhe vdiq. Është kjo ajo që i ka
ndodhur një djali 20 vjeç, i cili ndodhej në
shkëmbinjtë e Moher, buzë detit, në kon-
tenë e Clare. Siç raportojnë mediat vendase,
i riu rrëshqiti teksa po bënte një fotografi
selfie. Trupi i pajetë u rikuperua pas disa
orë kërkimesh, ndërkohë që u transportua

për bërjen e autopsisë. Ngjarja e rëndë
ndodhi rreth orës 15.00 të 4 janarit, kur i riu
u pa nga vizitorë të rastit duke u rrëzuar. Si-
pas tyre, ngjarja ndodhi teksa 20-vjeçari po
tentonte të bënte një fotografi selfie. Lidhur
me ngjarjen e rëndë kanë nisur hetimet për
të zbuluar dinamikën e saj. Viktima me
origjinë indiane, ishte student në Universi-
tetin e Dublinit.

“Në San Daniele ka krizë. Por në Resia
një tjetër lloj kofshësh nuk njeh hijen e
krizës”. Kjo fjali hap letrën në buletinin e
famullisë që Don Alberto Zanier ka
shpërndarë për besnikët e qytetit në Friu-
li të Italisë. Shumë gra me minifunde nga
i gjithë vendi kanë ndezur zemërimin e
tij. Sipas shenjtërisë së tij, “shfaqja e kof-

shëve si proshutë është një mungesë re-
spekti për priftin”. “Joshëse, kofshët e fem-
rave që shfaqen me minifunde”, shkruan
më tej prifti duke u shprehur pa frena si
gjyqtar ndaj “sjelljeve hipokrite të një sho-
qërie që dënon feminilitetin, por lartëson
gruan si një mall i përdorimit dhe konsu-
mimit”.

Vetëm me “Swiss”
humbin më
shumë se 67.580
valixhe në vit
Një teknologji e re së shpejti do të
parandalojë humbjen e valixheve
gjatë fluturimit. Një i ashtuquaj-
tur chip RFID bën të mundur
përcjelljen e bagazheve me një
smartphone. Në fillim të vitit sho-
qata ajrore “Lata” njoftoi se sy-
nojnë të pajisnin secilin bagazh
me një çip të tillë. Pajisjet
gjithëpërfshirëse duhet të fillojnë
në fillim të vitit 2020, përcjell al-
binfo.ch.
Mbi të gjitha, industria e aviacio-
nit shpreson se RFID do të për-
mirësojë ndjekjen e bagazheve.
Kjo teknologji e fundit mund të
pritet në Cyrih, Gjenevë dhe Bazel,
më së voni në vitin 2022.
Në Zvicër, rreth katër valixhe në
1000 pasagjerë kanë humbur. Me
rreth 16,896,233 pasagjerë në vit
(numri nga 2017), i bie që rreth
67,585 bagazhe duhet të riorien-
tohen. Në shumicën e rasteve, ba-
gazhi i humbur gjendet dhe dorë-
zohet brenda 24 orëve. Linja ajrore
nuk dëshiron të zbulojë sa shumë
ekstra i kushton bagazhi i humbur.
Me RFID, numri i valixheve të ga-
buara mund të reduktohet me 25
për qind, sipas Andrew Price, kreu
i departamentit të bagazheve në
linjën ajrore “Lata”.
Ai shpreson se deri në fund të vitit
2020 bagazhet do të pajisen me
RFID në gjysmën e të gjitha udhë-
timeve të udhëtarëve, tha ai,
përcjell albinfo.ch. Në “Lata”, rreth
290 kompani ajrore janë organi-
zuar në 120 vende, të cilat
përbëjnë 82 për qind të trafikut aj-
ror.

Prifti kundër vajzave me minifund:
I nxirrni shalët si proshuta!

Po bënte selfie në shkëmbinj,
20-vjeçari rrëzohet dhe vdes
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