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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Strugë, 4 shkurt - Problemi me qentë endacak
edhe më tutje është i pranishëm në Strugë. Qy-
tetarët janë të brengosur për sigurinë e tyre
nga zogoritë, që i rrezikojnë për çdo ditë. Ndër-
marrja publike “Komunale” doli me akuzat se
qentë endacak barten edhe prej qyteteve të tje-
ra. Vitin e kaluar, në spitalin e Strugës janë evi-
dentuar 10 persona të kafshuar ose të lënduar
nga qeni. Qytetarët e Strugës kanë frikë të da-

lin në rrugë, veçanërisht në mbrëmje. Shprehen
se gjatë kësaj periudhe të vitit qentë janë më
agresiv, lehin dhe vrapojnë pas njerëzve. Kon-
siderojnë se komuna, po edhe shteti duhet të
ndërmarrin masa, të sistemohen qentë enda-
cak në stacionar dhe të trajtohen në mënyrë
adekuate. “Vetëqeverisja lokale duhet të mbajë
llogari për qentë endacak, të ndërtojnë stacio-
nar ku do të përkujdesen...

Struga e qenve endacak

15 DEN
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Për një 
partneritet 
më dinjitoz
shqiptaro-
maqedonas

Partitë maqedonase, cilin do kan-
didat që ta nxjerrin për President,
qoftë ai liberal, nacionalist apo i
moderuar, do ta kenë vështirë të
arrijnë deri te ky post pa votat e
shqiptarëve. Kjo kështu ka qenë
në të kaluarën dhe s’ka si të mos
jetë edhe në të...
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Nostalgjia,
angazhimi
politik dhe
ndihmat
financiare!

Maqedonia,
pjesërisht 

e lirë

“Fridom 
Haus” 
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Pas Prespës,
Maqedonia 
me perspektivë 
të qartë për në BE
�

Në mesin e 57 kandidatëve që edhe sot do t’i nënshtrohen intervistës, 13 janë shqiptarë. Kandidatë
për kryetar komisioni është edhe Angele Ilievski, avokati mbrojtës i Zoran Verushevskit, ish-shefi i
DSK-së, Goran Mitevski, prokurori i rastit “Puç”, Zlatko Bikovski, ish-prokurori Aleksandar Nakov
dhe të tjerë
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Po të mos ishte takuar me

Xhojsin, Italo Svevo (1860-1928),

zor se do të ishte sot shkrimtar kaq

i njohur. Dhe kështu, raporteve pro-

verbiale mes shkrimtarëve të fam-

shëm, i shtohet dhe kjo histori. 

Ka qenë pikërisht, viti 1907, kur

ai u vendos për biznes në Londër,

pas botimit të dy romaneve në Trie-

ste, të cilat ishin pritur me indife-

rencë të plotë nga bota letrare ita-

liane. Në tentativa për të mësuar

anglishten, mësuesi i tij, një irlan-

dez i ri, i cili rastësisht apo si ogur i

fatit të tij, qelloi te ishte tamam

Xhejms Xhojs, atëhere endur

rrugëve të kryeqytetit anglez në

kërkim të një pune. Diferenca mo-

shore prej çerek shekulli, s'e pen-

goi megjithatë Svevon të vendoste

një raport miqësor me të, duke i

dhënë bile gjeniut të ardhshëm të

romanit njërin prej dy librave që

kishte botuar. Dhe në këtë moment

që s'e priste, kur gjendej i demora-

lizuar, ndoshta dhe i vendosur të

mos merrej më kurrë me letërsi,

vjen vlerësimi me superlativa i ir-

landezit për veprën. "Ky roman bie

erë letërsie shumë të mirë"- më-

sohet të jetë shprehur Xhojsi i ri

për romanin e tij të dytë "Pleqëri" -

ndaj, unë mendoj që ju duhet të

vazhdoni të shkruani". Kështu nisi

kthesa e madhe për Svevon 50

vjeçar. I inkurajuar së tepërmi nga

mësuesi i tij i anglishtes, që rreza-

tonte një vetëdije mjaft nazike le-

trare, romancieri i parë klasik i

letërsisë moderne italiane nisi të

shkruajë një tjetër roman:

"Ndërgjegjja e Zenos", i cili këtë

herë u botua në Paris dhe sërish

me mbështetjen e Xhojsit, tashmë

mjaft i popullarizuar. 

Italo Svevo, konsiderohet

gjithashtu edhe themelues i roma-

nit psikanalitik italian. "Zeno...", që

vitet e fundit ka ardhur dhe në sh-

qip, prek tematikën e hershme të

marrëdhënies përherë delikate

mes institucionit të moralit dhe

shoqërisë, tërheqëse gjithmonë kjo

edhe për lexuesin. Ndër librat të

tjerë të tij, përmendim : "La storia

dei miei lavori", "Il primo amore",

"Una burla riuscita" etj.

“PEN
Amerika
2019”,
Luljeta mes
5 finalistëve
“Hapësira negative” i Luljeta

Lleshanakut i përkthyer nga

Ani Gjika, dhe i botuar nga

Shtëpia botuese New Direc-

tions në Shtetet e Bashkuara

të Amerikës në vitin 2018, nga

i nominuar, tashmë është

zgjedhur në pesë librat finali-

stë për Çmimin ‘PEN Amerika

2019’. Ky është libri i pestë i au-

tores në gjuhën angleze. Në

këtë përmbledhje përfshihen

dy librat e botuar në origjinal

nga shtëpia botuese “OMBRA

GVG”: “Pothuajse dje” (2012)

dhe “Homo antarcticus”

(2015), libra të vlerësuar në Sh-

qipëri me çmimet e “Panairit

të Librit 2013”, “KULT 2013”, dhe

“Albanian PEN 2016”. Përkthi-

mi i “Negative space” nga Ani

Gjika, cilësohet nga kritika si

një përkthim brilant. Ky është

konkurrimi i dytë, pasi për bo-

timin në Angli të “Negative

space” nga shtëpi botuese

‘Bloodaxe’, Ani Gjika është

vlerësuar më parë me çmimin

‘English PEN’ dhe me grant

nga National Endowment for

Arts në SHBA. “Negative spa-

ce” tashmë është një nga librat

e rekomanduar nga Poetry So-

ciety në Angli, Poetry Society

në Amerikë, revista World Li-

terature Today, etj. “Llesha-

naku ka një talent trullosës në

kapjen e shenjave të rrënimit

tonë”, shkruan Nick Ripatrazo-

ne për “The Millions”.

Roberta Grossman për doku-

mentarin “Who Will Write Our
History?” (Kush do ta shkruajë hi-

storinë tonë) është bazuar në li-

brin me të njëjtin titull të historia-

nit amerikan Samuel Kassow bo-

tuar më 2007, që ka të bëjë me

Emanuel Ringelblumin dhe arki-

vin sekret në geton e Varshavës.

Filmi që kombinon dokumente,

citate dhe skena të ribëra, tregon

historinë e historianit polak Rein-

gelblum (portretizuar nga Piotr

Glowacki), që u burgos në një di-

strikt në afërsi të Varshavës të

marrë nga okupatorët gjermanë

në vjeshtën e vitit 1940, ku në

fund më se gjysmë milioni he-

brenj u ngujuan në një hapësirë

prej 3.4 kilometrash katrorë, shk-

ruan sot Koha Ditore. Në vitin e

parë të getos së Varshavës 70.000

njerëz vdiqën nga sëmundjet dhe

kequshqyerja në atë që hulum-

tuesi i Holokaustit, Volfgang

Benz, e përshkruan si “faza fille-

stare e asgjësimit”. Në këso kush-

tesh të vështira Ringelblum ba-

shkë me shkrimtarë, akademikë

e gazetarë vendosi të dokumen-

tojë horrorin dhe terrorin e për-

ditshëm në geto.

Vrasje në mes të ditës; agjentë të pamë-

shirshëm në misione të fshehta; aparate

përgjimi në çdo kryeqytet perëndimor; tre

dekada pas rënies së bashkimit sovjetik,

përmendja e KGB-së dhe aktivitetit të saj

vazhdon ta ngacmojë fantazinë e publikut.

Por tani një muze në Manhatan ofron

mundësinë të preket nga afër bota e

agjentëve rusë të luftës së ftohtë, e komple-

tuar me portretet e Vladimir Leninit nëpër

mure, muzikë ushtarake në sfond dhe paji-

sje të sofistikuara spiunazhi.

I gjendur në rrugën 14, në perëndim të

Manhatanit, muzeu tregon çfarë përdor-

nin asokohe agjentët e KGB-së për t’i marrë

stafetën rivalëve, e sidomos Amerikës. Aty

ka dhjetëra kamera të krijuara për t’u

fshehur në kopsa, rripa apo pajisje, si dhe

armë në formë buzëkuqi, mikrofona në mi-

niaturë apo taka këpucësh me minindarje

sekrete për të fshehur dokumente. “Ky

është një tregues sesi dy vendet tona kanë

qenë vazhdimisht në garë me njeri-tjetrin

për të siguruar sa më shumë sekretë nga ri-

valët. Edhe Rusia mund të bëjë një ekspo-

zitë të tilla për CIA-n, përse jo”, shprehet një

vizitor.
Muzeu i KGB-së ishte ideja e historianit

55-vjeçar lituanez, Julius Urbaitis, i cili kaloi

tre dekada duke udhëtuar nëpër botë për të

mbledhur 3,500 objekte origjinale e për t`i

bërë së bashku në këtë ekspozite.

Hapet muzeu i KGB-sënë Manhatan///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Dokumentar mbi arkivin sekret në geton e Varshavës 

Xhojsi, bamirësi i Italo Svevos
(I mësoi anglishten,

por dhe e inkurajoi
të rishkruante sërish

pas dështimeve)
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KOCIJANÇIQ:
PËR TREPÇËN
DUHET TË
KETË
MARRËVESHJE
NË BRUKSEL
Edhe përkundër faktit se
Kuvendi i Republikës së
Kosovës ka votuar Statutin e
ri për Trepçën, zëdhënësja e
Komisionit Evropian, Maja
Kocijancic, ka thënë se
çështja e Trepçës duhet të
zgjidhet nëpërmjet
marrëveshjes
gjithëpërfshirëse për
normalizimin e dialogut
ndërmjet Prishtinës dhe
Beogradit në Bruksel.
Kocijancic në një përgjigje
për “Tanjug”, ka thënë se të
gjitha çështjet e pazgjidhura
ndërmjet dy shteteve duhet
të zgjidhen vetëm
nëpërmjet dialogut.
“Bashkimi Evropian si
ndërmjetësues i dialogut, ka
për qëllim që të gjitha
çështjet e hapura ndërmjet
dy shteteve, t’i zgjidhë
nëpërmjet një marrëveshje
gjithëpërfshirëse për
normalizimin e raporteve
ndërmjet Beogradit dhe
Prishtinës”, ka thënë
Kocijancic, e pyetur për
pasojat që mund të ketë
miratimi i Statutit për
Trepçën që u votuar para pak
ditësh në parlamentin e
dialogut dhe për fatin e
dialogut ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë.
Ajo, gjithashtu, ka thënë se
Bashkimi Evropian pret që
Kosova të pezullojë
vendimin për taksën, që do
të mundësonte një kthim të
shpejtë në dialogun e
Brukselit.
Ndërkohë edhe krerët e
shtetit serb vazhdimisht e
kanë potencuar se nuk do t’i
kthehen dialogut derisa
Prishtina nuk e zhbën
vendimin për taksën.
Po ashtu, ditë më parë janë
organizuar edhe protesta në
veri kundër vendimeve të
Prishtinës për Trepçën, duke
thënë se autoritetet
kosovare po tentojnë ta
grabisin Trepçën dhe të lënë
serbët që jetojnë në veri të
Mitrovicës pa punë.
Siç shkruan “Novosti”,
Prishtina kishte refuzuar që
në dialogun e Brukselit ta
vinte në diskutim çështjen e
Trepçës, pasi e konsideronte
si pronë të Republikës së
Kosovës, dhe për Kosovën
një gjë e tillë ishte punë e
kryer.

(Klan Kosova, 5 shkurt)

MEDIACitate

Partitë maqedonase, cilin do kandidat që ta nxjerrin për President,
qoftë ai liberal, nacionalist apo i moderuar, do ta kenë vështirë të
arrijnë deri te ky post pa votat e shqiptarëve. Kjo kështu ka qenë
në të kaluarën dhe s’ka si të mos jetë edhe në të ardhmen. Refu-
zimi i tyre për të gjetur një kandidat pak a shumë gjithpërfshirës,
shpërfaq edhe një herë megaloidetë e maqedonizmit të vockël i
cili përpos që është i pafuqishëm të zgjedh vetë një President,
është edhe qesharak në tentativën për t’u treguar i fuqishëm po-
litikisht para shqiptarëve. Ky nacionalizëm në tentativë i maqedo-
nasve ka mbet si relikt i një kohe kur Jugosllavia ishte unike dhe të
gjitha llogaritë politike në emër të krejt qytetarëve i bënte Komi-
teti Qendror i Lidhjes Komuniste, ku si dekor mbillej edhe ndonjë
shqipfolës në saksitë e lojalitetit absurd.

Në këto zgjedhje presidenciale, shqiptarët kanë mundësi edhe më
tepër ta faktorizojnë vetveten, duke treguar zgjuarsi politike në
menaxhimin e votave të tyre. Nëse partitë maqedonase nuk tre-
guan kurrfarë mirëkuptimi për të gjetur ndonjë kandidat i cili do
t’i përfaqësonte pak a shumë interesat dhe ambiciet e të gjithëve,
përfshi edhe ato të shqiptarëve, atëherë këta të fundit me çfarë
sensi duhet të tregojnë mirëkuptim minimal ndaj kapriçiozitete-
ve maqedonase.

Është thënë se politika është si tangoja që nuk mund të luhet
solo, përveç rasteve perverse kur mendjelehtësia për të prodhuar
famë artificiale kufizohet me pafuqinë reale. Kjo megalomani
maqedonase ndoshta nuk do t’i kishte këto trajta absurde sikur të
mos ekzistonte edhe një konfuzitet i shqiptarëve për të ndërtuar
qëndrime politike në momente vendimtare. Majën e këtij konfu-
ziteti e përbën naiviteti që të hiqet dorë gara me kandidat vetanak,
ose të përbashkët brendashqiptar. Pikërisht ka qenë ky naivitet sh-
qiptar shkaku që në disa cikle zgjedhore imponohen kandidat
maqedonas të cilët gjatë gjithë mandatit prodhojnë konfliktua-
litet edhe të karakterit etnik. Mjafton të ilustrojmë sjelljen e Pre-
sidentit aktual me mosdekreditimin e Ligjit të gjuhëve, por edhe
refuzimi për të dekretuar disa përfaqësues shqiptarë në shërbimin
diplomatik, për të kuptuar se sa të kota kanë qenë shpresat shqip-
tare në gjetjen e një kandidati konsensual.

Dallimi në mes të LSDM-së dhe VMRO-së në qasjet dhe metodo-
logjitë e tyre përzgjedhëse vërehet vetëm në formë, por jo edhe në
përmbajtje. Përderisa kandidatët e VMRO-së duhet patjetër të
kenë në CV-të e tyre të paktën një deklaratë antishqiptare, kandi-
datët e LSDM-së bëhen sikur kanë mirëkuptim ndaj sensibilitete-
ve të shqiptarëve, por në esencë garën presidenciale e mbështesin
në diskursin se deri ku janë kufijtë e lëshimeve ndaj shqiptarëve. Se-
pse në Maqedoni ende dominon bindja se maqedonasit duhet të
japin të drejta, kurse shqiptarët t’i konsumojnë dhe sipas kësaj
logjike i bie që fati i kërkesave të shqiptarëve është varur nga
dhembshuria apo shpirtngushtësia e politikanëve maqedonas.

Nëse një kandidat për President ia mësyn fushatës me idenë që të
arkëtojë sa më shumë pikë në kartën (anti)shqiptare, ashtu siç ka
qenë praktikë deri më tani, atëherë shqiptarët (përfaqësuesit po-
litik) do të duhej ta ndërtojnë një qëndrim sa i përket menaxhimit
të votës, pa përjashtuar edhe opsionet e bojkotit ose abstenimit. Në
të kundërtën nuk do të kishte kurrfarë kuptimi (mos)mbështetja e
ndonjërit prej kandidatëve maqedonas, nëse kjo (mos)mbështetje
nuk i krijon parakushtet për një partneritet më dinjitoz në mes të
faktorëve politik maqedonas dhe shqiptar. 
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Emin AZEMI

BE KA HUMBUR RRUGËN 
NË OBORR
“Reagimi i BE-së kundër miratimit të Statutit të
Trepçës nga Kuvendi i Republikës së Kosovës është
dëshmi se BE-së i ka humbur rruga në oborr.
Deklarata e zëdhënëses së Komisionit Evropian,
Maja Kocijancic, dhënë mediave serbe, se Trepça
duhet të jetë pjesë e Dialogut është qëndrim i
paprecedent, i papranueshëm dhe, si i tillë cenon
sovranitetin e shtetit të Kosovës. “Trepça nuk është
çështje e hapur mes Kosovës dhe Serbisë dhe në
asnjë moment populli i Kosovës dhe institucionet
e saj nuk do të lejojnë krijimin e temave false që
kanë qartazi qëllim ndarjen e Kosovës”, përmes një
postimi  në Faceboo, kryeministri i Kosovës
Ramush Haradinaj i është kundërpërgjigjur
zëdhënëses së Komisionit Evropian, Maja
Kocijançiq pas deklaratës së saj se Trepça duhet të
jetë pjesë e dialogut.

ITSHKSHM ZGJEROHET ME 
TRE DEPARTAMENTE TË REJA
“Sot në Qeveri është miratuar Statuti i ri i Institutit,
ku kemi bërë zgjerimin e sektorit të shkencës me
tre departamente të reja, shumë të nevojshme për
zhvillimin tonë të mëtejshëm.
Bëhet fjalë për Departamentin për edukimin dhe
studimin e Holokaustit, Departamentin e
marrëdhënieve shqiptare-osmane, dhe
Departamentin e muzeologjisë.
Me këtë zgjerim të madh të fushëveprimit tonë, në
mënyrë të ndjeshme hapen mundësitë e
studimeve dhe hulumtimeve të reja në këto sfera
specifike”, ka njoftuar përmes një postimi në
Facebook, Skender Asani, drejtor i Institutit të
Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të
Shqiptarëve në Maqedoni.

HOXHA DHE VARRIMI
“Nëse ju kujtohet, në një debat të mëhershëm unë
kam thënë se nuk është vetem shkuarja në xhami,
apo ceremonia e lutjeve në shtëpi që e përcaktojnë
se kush është musliman e kush jo. Ceremonia e
varrimit dhe e synetisë janë dy elementet tjera.
Synetia nuk është karakteristikë vetëm e
myslimanëve, por edhe hebrejve dhe ndonjë
populli tjetër. Sidoqoftë, në kontekstin tonë ajo
praktikohet si një traditë islame.
Kur vdes dikush familja e të ndjerit thërret hoxhën
për t’ia kryer kufomës ceremoninë e varrimit, e cila
përfshin larjen e kufomës dhe lutjet të varri.
Hoxha, si përgjegjës për mbledhen e tarifave të
antarësisë në rajonin e tij, nëse nuk e ke paguar atë
më parë, kërkon që ta paguash tani dhe pastaj të
paguash edhe tarifën tjetër që është e paraparë për
ceremoninë e varrimit.
Çështja e personit nga Vushtrria që qenka ngritur si
temë e ditës është brengosëse gjithsesi, sepse
hoxha dhe BIK nuk kanë treguar ndieshmërinë dhe
mirëkuptimin e duhur për një familje me kushte të
rënda sociale. Në raste të tilla, BIK do duhej të
kishte një fond të veçantë, apo të bënte
përjashtime. Altërnativisht, komuniteti musliman
mund ta ndihmonte personin për ta paguar
shumën që kërkonte BIK për varrimin e nënës së tij.
Disa reagime në Facebook lidhur me këtë rast
duken të ekzagjeruara. Individë të ndryshëm po
sugjerojnë që të heqet dorë nga ceremonia e
varrimit për shkak të kostos joproporcionale që po
aplikoka BIK për ritualin e varrimit. Kostoja për
varrim është shumëfish më e vogël se ajo që pagoi
personi nga Vushtrria. Mund të sillet diku rreth 50
euro. Opcionin për të hequr dorë nga varrimi me
hoxhë e ka secili. Por, ne nuk mund t’iu sugjerojmë
njerëzve që të heqin dorë nga bindjet e tyre fetare
vetëm pse janë të varfër! Kjo nuk është fer, nuk
është etike dhe as humane!”, ka shkruar një status
në Facebook, Liri Loshi.

Për një partneritet
më dinjitoz 
shqiptaro-maqedonas
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Shkup, 5 shkurt - Maqedonia është
vend pjesërisht i lirë, vlerëson në
raportin më të ri për lirinë në botë
organizata joqeveritare amerika-
ne “Fridom haus”. Në raportin për
vitin 2019, Maqedonia në shkal-

lën prej një deri më shtatë, ku ven-
di i parë është mi i liri, ndërsa i sh-
tati më pak i lirë, është vlerësuar
me 3, ndërkaq sipas të drejtave
politike me 4, ndërsa lirive qyteta-
re me 3.5.

Me  gjithsej 59 pikë Maqedo-
nia këtë vit gjendet në shoqërim
të vendeve si Ukraina, Moldavia,
Mali i Zi, Kosova dhe Madagaska-
ri. Lidhur me të drejtat politike
dhe liritë qytetare Serbia, Mali i

Zi dhe Bosnja e Hercegovina shë-
nojnë ecje prapa krahasuare me
një vit më parë, ndërsa progres të
vogël ka Maqedonia dhe Kosova.
Në Shqipëri gjendja mbetet e
pandryshuar. Nga rajoni si vende
të lira janë vlerësuar Kroacia, Gre-
qia, Bullgaria dhe Rumania, ndër-
sa si pjesërisht të lira  Serbia, Mali
i Zi, Kosova, Shqipëria dhe Bosnja
e Hercegovina. Sipas vlerësimit të
përgjithshëm në rajon më mirë

është kualifikuar Greqia me
87/100 pas të cilës vijojnë Kroacia
85/100, Rumania 81/100, Bullgaria
80/100, Shqipëria 68/100, Serbia
67/100, Mali i Zi 65/100 Maqedo-
nia 59/100, Kosova 54/100 dhe Bo-
snja e Hercegovina 53/100.

“Fridom Haus” vlerëson se liria
globale dhe demokracia tashmë
13 vjet me radhë ka trend të uljes.
Rënie ka në vende të ndryshme
në të gjitha rajonet e botës, nga

demokracitë shumëvjeçare siç
janë SHBA-ja, deri te regjimet au-
toritare si Kina dhe Rusia. Prej 196
vende në botë të përfshira në ra-
port 86 janë të lira, 59 janë pjesë-
risht të lira, ndërsa 50 nuk janë të
lira. Vende jo të lira janë Nor-
vegjia, Suedia, Finlanda, Kana-
daja dhe Holanda, ndërsa më pak
të lira janë Siria, Turkmenistani,
Eritrea, Sudani Jugor dhe Koreja
Veriore.

Shkup, 5 shkurt - Parlamenti i
Maqedonisë më shumë se një
muaj nuk ka vepruar për propozi-
min e presidentit Gjorge Ivanov
për anëtarë të ri të Këshillit Gjyqë-
sor, thonë për MIA-n nga kabineti i
presidentit. Prej atje thonë se në

pajtim me dispozitat ligjore dhe
afatet, që në dhjetor të vitit të ka-
luar e kanë dorëzuar propozimin e
Ivanovit në Parlament, por që nuk
është vepruar akoma. Nga kabine-
ti i Ivanovit nuk e zbulojnë emrin e
propozimit, por thonë se bëhet

fjalë për profesionistë, propozim
që është me përvojë shumëvjeça-
re në këtë fushë. Në pajtim me Ku-
shtetutën, presidenti propozon të
dy anëtarët e Këshillit Gjyqësor të
Maqedonisë, prej të cilëve njëri
është pjesëtarë i komuniteteve të

cilat nuk janë shumicë në shtet.
Anëtarët e Këshillit Gjyqësor kanë
mandat prej gjashtë vjetëve, me
të drejtë rizgjedhje. Propozimi i
presidentit Ivanov duhet ta marrë
vendin e Bekim Rexhepit, manda-
ti i të cilit si anëtarët i Këshillit Gjy-

qësore skadoi në fund të dhjetorit
të vitit 2018. (Z.V)

Nëntë kandidat
për president 
në konkursin 
e VMRO-së
Shkup, 5 shkurt - Komisioni për
përcaktimin e kandidatëve për
president nga VMRO-DPMNE-
ja dje e mbajti seancën në të
cilën i shqyrtoi kërkesat e pa-
raqitura për kandidatët për
president të Republikës së Ma-
qedonisë, që do të marrin pje-
së në Konventën e 16-të në
Strugë. Komisioni konfirmoi
se janë parashtruar 10 kandi-
datura, prej të cilave një kan-
didaturë nuk është pranuar
pasi është parashtruar pas afa-
tit për parashtrim.
Kandidatë të cilët i plotësojnë
kushtet, siç thuhet në njofti-
min e VMRO-së, janë Nikita
Shekutkovski, Gjorgji Mana-
skov, Vasko Kostov, deputetët
Vlatko Gjorçev dhe Ilija Di-
movski, Gordana Siljanovska,
Filip Petrovski, Goran Angelov
dhe Saso Kutleshovski.
VMRO-DPMNE, siç thuhet në
njoftim, “do t’i lejojë të gjithë
të paraqiturve akses të bara-
bartë në Komitetet Komunale
të partisë nga data 6 deri më 16
shkurt për të paraqitur progra-
min dhe vizionin e tyre për Ma-
qedoninë”. Të gjithë kandi-
datët do të kenë trajtim të
barabartë dhe mundësi të ba-
rabarta për t’u zgjedhur sipas
parimeve të demokracisë.
Transparenca dhe demokracia
e procesit është në mënyrë që
të zgjidhet kandidati i cili do të
përfaqësojë opinionin e shu-
micës së qytetarëve dhe do të
punojë në përputhje me Kush-
tetutën dhe ligjet në favor të të
gjithë qytetarëve”, citohet në
njoftimin e VMRO-DPMNE-së.

Zejnulla VESELI

Shkup, 5 janar - Sot (e mërkurë)
është dita e fundit që Komisioni
për çështje të zgjedhjeve dhe emë-
rimeve do të duhet në tërësi të rea-
lizojë intervistat me kandidatët e
paraqitur në Konkursin për emëri-
min e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisionit Shtetëror për Paranda-
lim të Korrupsionit. Nga gjithsej 80
anëtarë të paraqitur në konkurs,
Komisioni ka pranuar 57 kandida-
tura, ndërsa 22 i ka refuzuar që në
start. Kandidatët, gjegjësisht 22
persona, sipas Komisioni, janë refu-
zuar për shkak se disa nga këto nuk
kanë arsim përkatës për ushtrimin
e funksionit, të tjerët nuk kanë

dorëzuar dokumentacionin e plotë
siç parashihej në shpalljen publike,
në shpalljen publike janë paraqi-
tur avokatë, gazetarë, ekonomistë
dhe prokurorë, revizorë dhe poli-
tikolog. Komisioni plotë tre ditë ka
zhvilluar intervistë individuale veç
e veç me secilin kandidatë të para-
qitur në konkurs, ndërsa sot - më 6
shkurt, duhet të përfundojë intervi-
stat më të gjithë kandidatët, të cilë-
ve komisioni ua kishte pranuar kan-
didaturën. Në mesin e 57
kandidatëve që edhe sot do t’i nën-
shtrohen intervistës - 13 kandidatë
janë shqiptarë. Ndërkaq kandi-
datët maqedonas për kryetar ko-
misioni dhe anëtar janë edhe An-
gele Ilievski, avokati mbrojtës i
Zoran Verushevskit, Goran Mitev-
ski, ish shef i DSK-së, prokurori i ra-
stit “Puç”, Zlatko Bikovski, Aleksan-

dar Nakov - ish prokuror, Tanja Al-
tanxhieva ish anëtare e KSHZ-së
dhe dy gazetarët Goran Tërpenov-
ski dhe Xhelal Neziri. 

Me përfundimin e intervistave
me të gjithë kandidatët, Komisioni
deri të premten duhet të vendos
për shtatë kandidatët dhe emrat e
zgjedhur duhet t’ia dorëzojë krye-
tarit të Parlamentit. Pas zgjedhjes
së shtatë kandidatëve, kryeparla-
mentari Talat Xhaferi do të vendos
në rend dite të premten më 8 ja-
nar, kur Parlamenti duhet shpallë
mbajtjen e zgjedhjeve presiden-
ciale më 21 prill dhe të në të njëjtën
seancë duhet edhe të bëhet emëri-
mi i shtatë kandidatëve - kryetarit
dhe anëtarëve të Komisionit Sh-
tetëror për Parandalim të Korru-
psionit. Anëtari i Komisionit për çë-
shtje të zgjedhjeve dhe

emërimeve, Muhamet Zeqiri, sh-
prehet se e gjithë procedura për
përzgjedhjen e kandidatëve për
anëtar të Komisionit për antikor-
rupsion duhet të përfundojë deri
të premten më 8 janar. “Plani-
fikojmë që të mërkurën të përfun-
dojmë me intervistat me të gjithë
kandidatët, të cilëve u është pra-
nuar kandidatura. Kështu do të
lëmë më shumë kohë që Parla-
menti në seancën plenare të cak-
tuar më 8 janar, në rend dite të ketë
edhe votimin për formimin e Ko-
misionit për parandalimin e korru-
psionit”, deklaroi Zeqiri. Ndryshe,
sipas afateve të parapara si duket
Komisioni për Antikorrupsion i cili
plotë një vit ishte jofunksional, të
premten pritet të formohet bashkë
me shpalljen e zgjedhjeve presi-
denciale. 

“FRIDOM HAUS” PUBLIKON RAPORTIN 2019 

Maqedonia, vend pjesërisht i lirë
Nga rajoni, si vende të
lira janë vlerësuar
Kroacia, Greqia,
Bullgaria dhe Rumania,
ndërsa si pjesërisht të
lira Serbia, Mali i Zi,
Kosova, Shqipëria dhe
Bosnja e Hercegovina

Xhaferi nuk i përgjigjet Ivanovit

SOT PËRFUNDOHET ME INTERVISTAT E KANDIDATËVE

Të premten formohet 
K0omisioni për antikorrupsion
Në mesin e 57
kandidatëve që edhe sot
do t’i nënshtrohen
intervistës, 13 janë
shqiptarë. Kandidatë për
kryetar komisioni është
edhe Angele Ilievski,
avokati mbrojtës i Zoran
Verushevskit, ish-shefi i
DSK-së, Goran Mitevski,
prokurori i rastit “Puç”,
Zlatko Bikovski, ish-
prokurori Aleksandar
Nakov dhe të tjerë

Koha
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Ndryshimet 
e Ligjit lënë
hapësirë për
manipulime
Shkup, 5 shkurt - Shoqata e Gazetarë-
ve të Maqedonisë ka reaguar ndaj
ndryshimeve të fundit të Ligjit për
Shërbime Mediatike Audio dhe Au-
diovizuale (LSHMAA) dhe të Kodit
Zgjedhor të cilët ditë më parë u mi-
ratuan në procedurë të shkurtuar
nga Kuvendi duke mos u konsultuar
me bashkësinë gazetareske. Ndry-
shimet e LSHMAA që i referohen ne-
nit 102 në pjesën e ndalimeve të rek-
lamimit mundësojnë që
institucionet publike në nivel qen-
dror dhe lokal të vazhdojnë t’i finan-
cojnë radiodifuzerët në rast se me
ato kanë nënshkruar kontrata për
bashkëpunim që vlejnë edhe pas
hyrjes në fuqi të këtij ligji. Kjo lë
hapësirë, që ky nen i ligjit lehtë të
abuzohet dhe në të ardhmen t’u pa-
guhen mediave para publike pa-
varësisht nga ndalimi deklarativ i
tyre.
Rikujtojmë se për të njëjtin nen të
ligjit, me ndryshimet nga 31.12.2018,
Shoqata gjithashtu kishte kritika
shkaku se sipas definicionit të ri in-
stitucionet publike nuk duhej të pla-
nifikojnë fonde për mediat private,
por jo edhe të ketë ndalesë strikte
për shpenzimin e parave publike në
media. Në këtë mënyrë është lënë
hapësirë që të vazhdojë lidhja klien-
telistike mes pushtetit qendror dhe
lokal dhe mediat, posaçërisht duke
pasur parasysh se nuk parashihet
dënim për shkelje të këtij neni.
“Ndryshimet e fundit, vërtetojnë dy-
shimet e SHGM-së se Qeveria edhe
më tutje dëshiron t’i financojë ra-
diodifuzerët privat pa kurrfarë krite-
resh, gjë që sjell në pyetje pavarë-
sinë e politikës editoriale të këtyre
mediave”, citohet në njoftimin e
SHGM-së. Shoqata e Gazetarëve
rikujton se edhe Kodi Zgjedhor në
pjesën e fushatave zgjedhore, para-
sheh që fushatat politike të pa-
guhen në mediat private drejtpër-
drejtë nga buxheti i Republikës së
Maqedonisë.
“Qëndrimi i SHGM-së është konzi-
stent dhe i qartë, se përderisa me
para publike paguhen fushata të
partive politike, cenohet pavarësia e
mediave dhe mënyra se si ato do të
paraqesin kandidatët para publikut
gjatë fushatave zgjedhore, ndërsa
kjo mund të ndikojë edhe në rezul-
tatet e zgjedhjeve”, shtohet në njof-
tim. Njëkohësisht, SHGM përshën-
det ndryshimet në Kodin Zgjedhor
që kanë të bëjnë me mediat online
ku Komisionit Shtetëror Zgjedhor i
është hequr detyra për të monito-
ruar punën e mediave online gjatë
fushatave zgjedhore. Këto ndryshi-
me janë në pajtim me rekomandi-
met e mëhershme të SHGM-së, por
edhe me ato të Këshillit të Evropës,
sipas të cilëve nuk ekziston metodo-
logji me të cilën shteti mund të
vlerësojë a raportojnë në mënyrë
(jo)profesionale mediat online gjatë
proceseve zgjedhore.

Shkup, 5 shkurt -Zgjidhja e kontestit për em-
rin midis Greqisë dhe Maqedonisë është
shembull tipik për tejkalimin paqësor të pro-
blemeve midis partnerëve evropianë. Kom-
promisi  e shtron rrugën për integrimin eu-
roatlantik të Maqedonisë Veriore. Duhet
gjithashtu edhe BE-ja të dorëzojë ftesë, shk-
ruan  sekretari shtetëror për çështje evro-
piane pranë MPJ-së gjermane Mihael Roth
në tekstin “Rruga e Ballkanit duhet që të  jetë
drejt BE-së”, të publikuar në gazetën gjer-
mane “Di Uelt”.

“Politikanë të guximshëm dhe të përku-
shtuar bënë histori  përmes  angazhimit të
tyre personal. Ndërkohë edhe parlamentet
në Maqedoni dhe në Greqi, kontribuuan
gjithashtu,  e ratifikuan Marrëveshjen e Pre-
spës, me të cilën zgjidhet kontesti për emrin
i vjetër 27-vjeçar. Debatet në Shkup dhe në
Athinë ishin kontroverse dhe plot me  nota
nacionaliste. Për  zgjidhjen e nyjes së Gordie-
vit kryeministrat Aleksis Cipras dhe Zoran
Zaev kanë rrezikuar shumë nga ana politike,
por edhe fituan shumë për vendet e tyre dhe

për gjithë rajonin”, tha Roth.
Me Marrëveshjen e Prespës, Greqia  obli-

gohet se nuk do ta bllokojë më tepër rrugën
e Maqedonisë drejt NATO-s dhe BE-së, ndër-
sa të dyja palët gjithashtu pranuan hapa
konkrete për  pajtim dhe bashkëpunim më
të afërt. “Që Shkupi të vazhdojë rrugën e tij
të reformave, perspektiva e BE-së duhet që të
bëhet e qartë dhe e dukshme për qytetarët e
Maqedonisë. Një pjesë e madhe, veçanërisht
brezat e rinj synojnë drejt Evropës. Një pro-
ces kredibil i  aderimit  gjithmonë i përfshin
të dyja palët. BE-ja tani gjithashtu duhet që
të dërgojë ftesën nga ana e saj. Për përpjekje
të suksesshme nga vendet kandidate nevoji-
tet  një përparim konkret në procesin e ade-
rimit. Prandaj BE-ja duhet që tani të fillojë
negociata të shpejta aderuese me Maqedo-
ninë e Veriut”, shkruan sekretari shtetëror
gjerman për çështje evropiane Roth.

Perspektiva e BE-së për vendet e Ballka-
nit Perëndimor, theksoi, paraqet gjithashtu
një mundësi të madhe edhe për vetë BE-në.

“Nëse e shfrytëzojmë me mençuri, kjo është
në interesin tonë strategjik. Por nëse BE-ja
nuk ka sukses me Ballkanin, në këtë rajon që
nga ana historike, gjeografike dhe kulturore
është i afërt me ne, si do të mund të shihet si
një aktor serioz global. Me zgjidhjen e kon-
testit për emrin Shkupi e trason rrugën e
duhur për në BE dhe gjithashtu i dërgon një
mesazh të qartë  rajonit – nacionalizmi dhe
populizmi  të çojnë në qorrsokak”, thotë
Roth.

Sipas tij, qëndrimi “po” për ndryshimin e
emrit  njëkohësisht është edhe një “jo” dhe
mospranim i forcave nacionaliste në Ballkan.
“Në kohën kur populizmi dhe nacionalizmi
e testojnë modelin  evropian, pajtimi midis
Maqedonisë dhe Greqisë është motivi i
duhur për  pjesën tjetër të Evropës - bashkim
në vend të ndarjes, dialog dhe kompromis në
vend të nacionalzimit dhe egoizmit - kjo
është ajo që të gjithë partnerët e  BE-së
duhet që ta marrin si shembull”, konkludon
Mihael Roth.

Shkup, 5 shkurt - Ambasadorja britanike në
NATO ka instruksione nga qeveria e Lon-
drës ta nënshkruajë protokollin për aderi-
min e Maqedonisë në NATO, në një cere-
moni që së shpejti do të mbahet në Bruksel,
pas çka, në afat prej 20 ditësh dokumenti do
të gjendet për ratifikim në Parlamentin e
Londrës. Gjatë muajve të ardhshëm do të
vijojë fokusi duhet të vendoset në zbatimin

e reformave, jo vetëm për shkak kërkesave të
BE-së, por edhe për shkak pritjeve të njerëz-
ve nga Maqedonia. Pa dallim nëse do të ketë
zgjedhje ose jo, puna duhet të vazhdojë,
ndërsa zgjedhjet nuk duhet të shfrytëzohen
si justifikim për të mos përparuar në punë.

Këtë e deklaroi ambasadorja britanike
në Shkup, Rejçëll Gallouej, në një intervistë
më të zgjeruar për Klan M, ku mes tjerash
thotë se Marrëveshja e Prespës duhet të jetë
model për zgjidhjen e kontesteve tjera në
Ballkan. Guximin e liderëve të Maqedonisë
dhe Greqisë, ambasadorja Gallouej ua reko-
mandon edhe në rastit e kontestit mes Pri-
shtinës dhe Beogradit. Fuqitë e mëdha në
NATO, sikurse Britania, kanë përfitime nga
anëtarësimi i vendeve të vogla të rajonit siç
janë Maqedonia, Shqipëria dhe Mali i Zi,
për shkak se në këtë mënyrë Aleanca bëhet
më e fuqishme - thotë ambasadorja e Brita-
nisë së Madhe në Shkup, Rejçëll Gallouej.

“Ne ngushtë bashkëpunojmë me Maqe-
doninë në fushën e mbrojtjes, tashmë 20

vite, sikurse kohë më parë në Afganistan,
ku bashkërisht ishim pjesë e operacioneve.
Kjo është kyçe, të ketë anëtare të ndrysh-
me në NATO, por ushtria të bëhet interope-
rabile dhe të mund të veprojmë bashkërisht,
në mënyrë më efikase t’i përballojmë kërcë-
nimet. Kjo do ta bëjë NATO-n më të fuqish-
me”, tha Rejçëll Gallouej  ambasadore e Bri-
tanisë në Shkup. Lidhur me reformat e
brendshme në vend, ambasadorja Gallouej
thotë se autoritetet në Londër mbeten të
përkushtuar për ndihmë në sektorin juri-
dik, organizatat joqeveritare, arsimin, treg-
tinë rajonale dhe lirinë e lëvizjes. Kur bëhet
fjalë për administratën publike, shembullin
që Londra mund ta jep, është se politika
shumë pak ka gisht në sektorin publik. Në
intervistën për TV Klan Maqedoni, amba-
sadorja Gallouej shfaqi shpresën se mund të
zgjidhjet çështja e ngritur për njohjen e pa-
tentë shoferëve të Maqedonisë në Britaninë
e Madhe, por nuk informoi për ndryshim të
regjimit të vizave mes dy vendeve.

AMBASADORJA GALLOUEJ PËR KLAN MAQEDONI

Londra, mbështetëse e Maqedonisë në NATO

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

OPINION I MINISTRIT TË JASHTËM GJERMAN

Pas Prespës, Maqedonia me
perspektivë të qartë për në BE
“Që Shkupi të vazhdojë
rrugën e tij të reformave,
perspektiva e BE-së duhet që
të bëhet e qartë dhe e
dukshme për qytetarët e
Maqedonisë. Një pjesë e
madhe, veçanërisht brezat e
rinj synojnë drejt Evropës...”,
shkruan ministri Roth
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Ndalohen tre
persona, gjendet
marihuanë
Të hënën mbrëma rreth orës 19.00
pjesëtarët e policisë së Tetovës,
duke kryer aktivitete operative, në
afërsi të një internet-kafe në fsha-
tin Dobrosht të Tetovës, kanë vë-
rejtur veturën e parkuar e tipit
“Fiat” me targa të Tetovës, në të
cilën kanë qëndruar personat
N.M. 28 vjeçar dhe A.I. 19 vjeçar të
dy nga fshati Zhilcë. Veturës i
është afruar një person i panjohur,
dhe më pas menjë herë ka ikur
dhe gjatë ikjes ka hedhur 3 qese
me marihuanë, të cilat janë gjetur
dhe marrë për ekspertizë. Dy per-
sonat të cilët kanë qëndruar në ve-
turë janë privuar nga liria dhe
mbajtur në Stacionin policorë Te-
tovë, gjithashtu nga liria është pri-
vuar edhe personi H.S. 54 vjeçar
nga fshati Dobrosht, i cili ka pen-
guar pjesëtarët e policisë në
kryerjen e detyrimeve të tyre zyr-
tare. Pas zbardhjes së plotë të ra-
stit, do të pasojnë edhe kallëzime
përkatëse.

Arrestohet
banori i Reçanit,
u kap me drogë
Pjesëtarët e policisë së Tetovës,
zyra e jashtme për punë krimina-
listike në Gostivar, të hënën rreth
orës 15.00, kanë privuar nga liria
26 vjeçarin H.S. nga fshati Reçan i
Gostivarit, tek i cili është gjetur
kokainë. Në veturën e tij “Audi A4”
më vonë janë gjetur edhe gjësen-
de të cilat burojnë nga vepra të
kryera penale “vjedhje”. Personi
H.S. është mbajtur në stacionin
policor Gostivar për procedurë të
mëtutjeshme.

Dy minoren
ndalohen për
vjedhje
Policia e Tetovës i ka zbardhur në
tërësi dy vjedhje, të cilat gjatë kë-
tij vikendi kanë ndodhur në
rrugën regjionale Tetovë-Kodra e
Diellit dhe në një objekt në rrugën
e “Ilindenit”. Vjedhjet i kanë kryer
2 persona minoren. Të dyshuar se
i kanë kryer këto dy vjedhje janë
17vjeçari nga fshati Ozurmisht i
Tetovës, dhe një 15 vjeçar nga Te-
tova. Dy personat janë arrestuar
në Stacionin policor në Tetovë,
kurse mjetet dhe paratë e vjedhu-
ra janë gjetur dhe kthyer tek pro-
narët e tyre. Rasti është duke u pa-
struar dhe dokumentuar, ku edhe
do të pasojnë edhe kallëzime
përkatëse. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 5 shkurt - Këshilli Gjyqësor
i Maqedonisë, përveç raporteve
vjetore dhe atyre kuartale, nuk
publikon asnjë lloj tjetër stati-
stike apo analizë të punës që e
kryen. Kryetarja e Institutit për të
Drejtat e Njeriut, Margarita Caca
Nikollovska, gjatë prezantimit të
raportit katër mujor nga monito-
rimi i transparencës, llogaridhë-
nies dhe efikasitetit të Këshillit
Gjyqësor, tha se ky Këshill nuk pu-
blikon të dhënat nga procedimi i
lëndëve, të cilët më pas opinio-
nin profesional dhe ai i rëndomtë
do ti shfrytëzonin për tema të
ndryshme. Mes periudhës tetor –
janar, (2018-2019) siç raportojnë
nga IDNJ-ja, Këshilli Gjyqësor në
ueb faqen e saj ka publikuar një
sërë njoftimesh, duke filluar nga
vendimet, procesverbalet, kum-
tesat, raportet dhe konkluzat.
Përpos tre llojeve të fundit të
njoftimeve, që janë publikuar në
kohë, por pjesërisht të komple-
tuara, në Raportin e IDNJ-së,
theksohet se vendimet dhe pro-
cesverbalet publikohen pjesëri-
sht me kohë.

“Kumtesat për seancat e zh-
villuara janë të titulluara si ‘Kum-
tesa për seanca..’ apo ‘Kumtesa
nga seancat’..me numër të
seancës. Kësisoj vetëm theksohet
pikat e rendit të ditës që janë mi-
ratuar, duke mos pasur arsyetim.
Kur flasim për publikimin e Ven-
dimeve, mund të konstatojmë se

gjatë periudhës së kaluar janë
publikuar vetëm vendimet për
zgjedhjen e gjykatësve dhe krye-
tarëve të gjykatave. Sidoqoftë, ky
lloj i vendimeve tashmë janë më
të përmbajtur dhe japin informa-
cione për të gjithë kandidatët e
paraqitur. Ndryshe, publikimi i
procesverbaleve është i lidhet me
miratimin e seancave të Këshillit
Gjyqësor, respektivisht kjo mund
të ndodh pas disa javës nga dita
kur është përgatitur procesver-
bale. Deri më tani, opinioni nuk
ka pasur rasti të shoh të dhëna
në procesverbale për pikat e ren-
dit të ditës ku publiku ka qenë i
përjashtuar”, tha, ish-gjykatësja
Caca Nikollovska, gjatë prezanti-

mit të Raportit. 
Njëkohësisht, në këtë Raport,

theksohet se në ueb faqen e Kë-
shilli Gjyqësor të Maqedonisë, për
herë të parë, pas shumë kohe
është publikuar një konkluzë. Si-
pas monitoruesve të punës së Kë-
shillit, ky lloj i njoftimeve iu drej-
tohet atyre qytetarëve që janë
ankuar përmes adresës elektro-
nike, me çka njoftohet se parash-
tresat nuk u janë pranuar për ar-
sye se të njëjtat nuk kanë qenë të
nënshkruara.

Anëtarja e IDNJ-së, ish-
gjykatësja Vera Koco, duke folur
për efikasitet e gjyqësorit në Ma-
qedoni, tha se arsyet kryesore se-
pse gjykatat në vendin tonë janë

të ngarkuar me shumë lëndë
është mungesa e evidente e
gjykatësve. Me këtë situata siç tha
ajo përballen Gjykata Themelore
Shkupi 1, ajo e Apelit, por edhe
gjykatat tjera. Gjatë periudhës së
kaluar të mbikëqyrjes së punës
së Këshillit Gjyqësor, siç u shpreh
ish-gjykatësja Koco, është vërte-
tuar se Këshilli në fjalë fare pak
është e angazhuar në përmbu-
shjen e vendeve boshe në gjyka-
ta. Kjo situatë në gjykata vazhdoj
të ekzistoj, pavarësisht faktit se
Këshilli Gjyqësor në njërin prej
raporteve të tij, tha se brenda pe-
riudhës 2012-2017 numri i gjyka-
tave në vendin tonë është zvogë-
luar për rreth 15 për qind.

Tetovë, 5 shkurt - Gjatë muajit janar të këtij
viti, pjesëtarët e policisë në rajonin e Te-
tovës gjithsej kanë zbuluar dhe sanksionuar
919 kundërvajtje në trafik, prej 3526 pjesë-
marrësve të kontrolluar në komunikacionin
rrugorë. Për shkak të llojeve të ndryshme të
kundërvajtjeve, nga trafiku kanë qenë të
larguara 36 vetura dhe 145 vozitës. Të gjitha
veturat e shkyçura nga trafiku kanë pasur të
skaduar afatin e regjistrimit mbi 30 ditë,

kurse 81 nga vozitësit e larguar nga trafiku,
kanë drejtuar veturat pa patentë shoferi apo
kategori adekuate për llojin e veturës që
kanë drejtuar. 39 vozitës amator nuk u janë
përmbajtur përkufizimeve të parapara
ligjore, kurse 20 vozitës kanë drejtuar ve-
turën nën ndikim të alkoolit. Kundërvajtjet
e trafikut, të cilat janë zbuluar gjatë muajit
të kaluar, janë rrumbullakësuar me 471
fletëpagesa të detyrueshme për kundër-

vajtje, dhe 244 fletëpagesa për kundër-
vajtje. Krahas këtyre përkohësisht janë
marrë 47 patentë shoferi dhe 30 leje qarkul-
limi. 

Gjithashtu janë marrë edhe 4 vetura dhe
8 palë targa të regjistrimit. Gjatë kësaj pe-
riudhe janë përgatitur edhe 204 vërejtje me
shkrim, për kundërvajtje më të vogla ku
janë paraparë gjoba më të vogla se 45 euro
në kundërvlerë të denarit. (U.H)

Në janar u regjistruan 919 kundërvajtje në trafik
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MONITORIMI I SISTEMIT TË DREJTËSISË

Këshilli Gjyqësor,
pjesërisht transparent

PSP ËSHTË E VDEKUR 
Ekspertja e mirënjohur e gjyqësorit në
Maqedoni, Margarita Caca Nikollovksa, po
ashtu foli edhe në temën e Gjykatës së Lartë dhe
vendimin e saj të fundit, e që lidhet me rastet e
Prokurorisë Speciale Publike. Qëndrimi i saj
është se pavarësisht mendim juridik-parimor të
Gjykatës së Lartë, (i cili e obligon PSP ti
ndërpresë një pjesë të lëndëve të saj) të
dyshuarit e kësaj prokurorie nuk do të
shpëtojnë nga përgjegjësia penale. Ajo shton se
sistemi juridik në vendin tonë duhet të vazhdoi
me procedurat hetimore, të cilat PSP nuk do të
ketë mundësinë ti përfundoi. “Fakt është se

partitë politike janë pajtuar për formimin e
kësaj prokurorie, por me minimizimin që i
bëhet, unë pajtohem se PSP është e vdekur. Por,
të dyshuarit nuk mund të lirohen nga
përgjegjësia penale në atë mënyrë. Megjithatë
ekziston sistem juridik dhe ai duhet të gjejë
mënyrë se si këto lëndë të procedohen me
qëllim arritjen e zgjidhjes finale”, tha Caca
Nikollovska. Mes tjerash, ajo adresoi kritika
edhe ndaj vendimit të Gjykatës së Lartë, duke e
vlerësuar se kjo gjykatë nuk ka kompetencë të
interpretimit të ligjit, por se kjo është
kompetencë ekskluzive e Parlamentit.  

Gjatë periudhës së
kaluar të mbikëqyrjes
së punës së Këshillit
Gjyqësor, është
vërtetuar se ky Këshill
fare pak është e
angazhuar në
përmbushjen e
vendeve boshe në
gjykata. Kjo situatë
vazhdoj të ekzistoj,
pavarësisht faktit se
Këshilli Gjyqësor në
njërin prej raporteve
të tij, tha se brenda
periudhës 2012-2017
numri i gjykatave në
vendin tonë është
zvogëluar për rreth 15
për qind

Koha
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Shkup, 5 shkurt - Balanconi kohën e
kaluar në botën onlajn, së pari
lexoni, pastaj pranoni, gjuha e ur-
rejtjes nuk është opsion... janë disa
nga rekomandimet, të cilat i pu-
blikoi Instituti për Menaxhim të
Mirë dhe Perspektiva Evropiane
(IMMPE), me rastin e Ditës Botëro-
re për Internet më të Sigurt - 5
shkurti.

“Dita as nuk fillon e as nuk

mbaron me internetin, edhe pse
disave prej nesh po na duket se
është ashtu. Gjatë ditës ka dhe
duhet të ketë edhe shumë aktivite-
te të tjera oflajn të cilat do t’i bëjmë
së bashku me fëmijët tanë. Mëso-
ni veten, ndërsa me atë edhe fë-
mijët se kalimi i kohës së lirë dhe
argëtimi në internet vjen si çmim
pas detyrave dhe aktiviteteve të
realizuara. Nuk mund të prisni fë-

mija të ndërtojë marrëdhënie apo
bilanc në përdorimin e telefonit
celular apo kompjuterit, nëse ju
për 24 orë qëndroni në telefonin
apo tabletin tuaj. Pasi fëmija do ta
ndjek shembullin tuaj dhe do të
konsiderojë se qëndrimi në inter-
net është rregull, i cili duhet të zba-
tohet gjatë gjithë ditës”, qëndron
në rekomandime. Para se të shty-
pet butoni “pranoni” (accept), siç
tregohet, është e nevojshme të
lexohen kushtet nën të cilat
shkarkohet një aplikacion i caktuar
apo instalohet ndonjë program.
Për rregullat e njëjta që në vegjëli
duhet të mësohen fëmijët dhe të
kuptojnë se kanë dhe bartin
përgjegjësi për sjelljen e tyre deri-
sa janë në sferën onlajn. “Sfida

kryesore është se si të rrisim gjene-
rata të ardhshme të cilat do të dinë
se si të sillen sipas rregullit në in-
ternet, të kujdesen që fëmija të
mos bëhet viktima e dhunës së ba-
shkëmoshatarëve në internet por
në të njëjtën kohë edhe të mos jetë
shkaktues apo shkak që një fëmijë
tjetër të shqetësohet, nënçmohet
apo torturohet”, thekson Instituti,
ndërsa rekomandojnë se nevojitet
vendosja e arsimit kompatabil me
erën digjitale dhe edukimin me-
diatik formal, ngritjen e vetëdijes
për përdorimin e aplikacioneve
dhe softuerëve për mbrojtjen e
prindërve, aktivitete për ballafa-
qim me lajmet e rrejshme, zhvilli-
min e aftësive ku duhet fëmijët të
kërkojnë që të gjejnë informacione

të sakta, për të fituar pasqyrë rea-
le për inlfuencuesit, jutjuberët dhe
gejmerët.

Sipas të dhënave të Entit Sh-
tetëror për Statistikë, në tremujo-
rin e parë të vitit të kaluar, 79.3 për
qind e amvisërive kanë pasur qasje
në internet nga shtëpia. Në pe-
riudhën e njëjtë nga popullata e
përgjithshme e moshës prej 15 deri
në 74 vjeç, internet kanë shfrytë-
zuar çdo ditë apo pothuajse çdo
ditë. Telefoni celular apo telefoni i
mençur kanë qenë mjetet më të
përdorura për qasje në internet tek
abonuesit e internetit në këtë pe-
riudhë ndërsa më së shumti tek
personat e moshës prej 15 deri në
24 vjeç, apo 91.8 për qind. 

(Q.A)

Eksporti rritet
për 21.8 për
qind, Gjermania
kryeson listën
Shkup, 5 shkurt - Nga Maqedonia, vi-
tin e kaluar janë eksportuar mallra
në vlerë të përgjithshme prej
6.907.998.000 dollarë, që paraqet
rritje prej 21.8 për qind për vitin
2017, ka publikuar dje Enti Shtetëror
i Statistikës. Vlera e mallrave të ek-
sportuara, në periudhën e njëjtë,
është 9.052.195.000 dollarë, respek-
tivisht për 17.3 për qind më shumë
në krahasim me vitin 2017. Deficiti
tregtar, në periudhën janar-dhjetor
të vitit 2018, është 2.144.197.000
dollarë.
Këmbimi tregtar me produkte tre-
gon se në eksport pjesëmarrje më të
madhe kanë katalizatorët me meta-
le të çmuara ose komponentët e
tyre, grupe të përçuesve për ndezje
dhe ngjashëm, për automjete, aero-
planë dhe anije, pjesët të sediljeve
të nëngrupit 821.1 dhe automjeteve
motorike për transport të 10 apo më
shumë personave, duke përfshirë
edhe shoferin, me motor me djegie
të brendshme me ndezje me
ndihmën e kompresorit (naftë apo
gjysmë-naftë)
Në eksport, përsëri më të përfaqë-
suara janë platini dhe legurat e pla-
tinit, të papërpunuara ose në
pluhur, vajrat e naftës ose vajrat e fi-
tuara nga mineralet e bitumit (për-
veç të papërpunuara), produktet
nga hekuri dhe çeliku i paleguar, të
paplatinuara ose të zhveshura dhe
metalet e tjera nga grupi i platinit
dhe legurat e tyre, të papërpunuara
apo në formë pluhuri. Në periudhën
janar-dhjetor vitin e kaluar, sipas
madhësisë së përgjithshme të këm-
bimit të jashtëm tregtar, Maqedo-
nia më së shumti ka tregtuar me
Gjermaninë, Greqinë, Britaninë e
Madhe, Serbinë dhe Bullgarinë.

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 5 shkurt - Pagesa e vlefshme afër 1.5
milion euro për kultivuesit e rrushit që kanë
dorëzuar rrushin, por nuk ka fituar para për
këtë, nuk paraqet mbulim të borxhit për kom-
panitë private, por paraqet ndihmë për bujqit
që jetojnë nga djersa e tyre. Nga Ministria e
Bujqësisë  thonë se çdo herë do të ndihmojnë
fermerët qoftë prodhuesit e duhanit, të verës
apo prodhuesit e tjerë, për shkak se në këtë
mënyrë ndihmohet edhe një degë ekonomike
që dallohet me eksport të madh. Njëherazi,
vreshtarët e rajonit të Tikveshit, në këtë
mënyrë do të kenë mundësi që edhe më tej të
jetojnë nga kultivimi i rrushit dhe të vazh-
dojnë me mbjelljen dhe kultivimin e mëtej-
shëm të rrushit. 

“Bëhet fjalë për vendim njerëzor dhe
thelbësor, dhe është jo falënderuese të ndër-

rohen tezat se ju ndihmohet kompanive pri-
vate. Vreshtarët një kohë të gjatë kanë pritur
zgjidhjen e këtij problemi dhe vlerësojmë se
është e përgjegjshme që sa më shpejt të fi-
tojnë të hollat pas përfundimit të procedura-
ve të ndryshme ligjore”, thotë ministri i Bujqë-
sisë, Ljupço Nikollovski. 

Sipas tij, të hollat që do të ndahen për pa-
gesën e borxhit do të kthehen në arkën e sh-
tetit, ndërsa janë kursyer edhe 800 mijë euro
para në emër të subvencioneve që nuk ju janë
paguar grumbulluesve. 

Përmes zgjidhjes ekzistuese ligjore, shte-
ti e kërkon shumën që këto bodrume të verës
apo grumbullues duhet të paguajnë ndaj kul-
tivuesve të rrushit, ndërsa përmes instrumen-
teve financiare të Drejtorisë për të Ardhura
Publike dhe Agjencisë Pagesore, këto mjete
do të kthehen  në buxhet. Ministri Nikollovski
pret që presidenti Gjorge Ivanov të martën
të nënshkruajë ndryshimet e Ligjit për bujqë-
si dhe zhvillim rural që i miratoi Parlamenti,
ndërsa të enjten në qeveri do të sillet vendimi
për këtë. Njëherazi do të ndryshohet edhe
Programi për përkrahje financiare, ndërsa In-
spektorati bujqësor do të kryejë analizat e
nevojshme, si dhe kontrollet e procesverbale-

ve. Pritet të paguhen fermerët që gjatë pe-
riudhës 2014-2016 kanë dorëzuar rrushin e
tyre në bodrumet e verës Povardarie dhe Ste-
fanis.

Në ndërkohë, të martën u nënshkruan
edhe 24 marrëveshjet të IPARD të thirrjeve të
vitit 2017 për shpërndarjen fermave dhe zhvil-
limin e bizneseve, të vlefshme 7.7 milionë
euro. Këto masa i stimulojnë investimet dhe
përmirësojnë jetesën në mjediset rurale në
Vizbeg, Mavrovë-Rostushë, Kriva Pallankë,
Krushevë, etj.

“Ndër këto projekte janë edhe ato për
central fotovoltaik apo për shfrytëzimin e
diellit, blerjen e pajisjes për stacion të vete-
rinarisë, prodhimin e lëngjeve, prodhimin e
mobiljeve, prodhimin e mjaltit, kultivimin e
peshqve, shtëpi për pleqtë, kapacitete për
akomodim e turistëve etj. Mund të them se
me shfrytëzimin e madh, por edhe interesi-
min për këto mjete, IPARD paraqet një sto-
rie suksesi”, theksoi drejtori i Agjencisë Page-
sore, Nikollçe Babovski. Ndryshe, për masën
tre të IPARD-it, për ngritjen dhe rindërtimin
e kapaciteteve prodhuese në bujqësi, kanë
arritur 65 aplikime për kofinancimin e 15.9
milionë euro.

DITA BOTËRORE PËR INTERNET MË TË SIGURT

Braktisni internetin, kthejuni fëmijëve

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

ZHDËMTIMI PËR RRUSHIN ARRIN NË 1.5 MILION EURO 

Mbulohen borxhet e vreshtarëve,
jo të kompanitë private

“Bëhet fjalë për vendim
njerëzor dhe thelbësor, dhe
është jo falënderuese të
ndërrohen tezat se ju
ndihmohet kompanive
private. Vreshtarët një kohë të
gjatë kanë pritur zgjidhjen e
këtij problemi dhe
vlerësojmë se është e
përgjegjshme që sa më
shpejt të fitojnë të hollat pas
përfundimit të procedurave
të ndryshme ligjore”,
arsyetohet ministri
Nikollovski

Koha
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Kërçova me
subvencione do të
luftojë papunësinë
Kërçovë, 5 shkurt - Komuna e
Kërçovës për dy vjet radhazi
ndan mjete për të luftuar pa-
punësisë. “Këtë vit në buxhetin e
komunës janë paraparë rreth
50.000 euro, për subvencione
për vetëpunësim të personave
dhe firmave që do të punësojnë
persona të papunë”, tha Burim
Kadriu nga sektori i financave
në komunë. Qartëson se me
këtë masë vitin e kaluar janë
punësuar 25 të papunë. Thotë se
me këtë masë personat që kanë
plan biznesi mund të hapin ve-
primtari, respektivisht firmë me
ndihmën e tyre pa mjete të
kthyera në vlerë prej 180.000
denarësh, por edhe firmat që do
të punësojnë të papunë mund
t’i përfitojnë këto mjete që janë
të pakthyeshme, mirëpo me ku-
sht që mos të largohen nga
puna ata që janë punësuar më
së paku një vit. Në komunën e
Kërçovës jemi të vetëdijshëm se
me këtë masë nuk mund ta
zgjidhim problemin e papunë-
sisë por megjithatë do të mun-
dohemi të kontribuojmë në
këtë plan, përveç kësaj ne edhe
këtë vit do të punësojmë  50
persona kryesisht nga familjet e
prekura sociale për t’i an-
gazhuar në kryerjen e punëve të
ndryshme komunale në gjithë
territorin e komunës tonë”,
thotë Kadriu.

Shtatë fatkeqësi
rrugore në Shkup,
katër të lënduar
Shkup, 5 shkurt - Në rajonin e
Qytetit të Shkupit, gjatë 24 orë-
ve të fundit kanë ndodhur gjith-
sej shtatë fatkeqësi rrugore, në
tre prej të cilave janë lënduar
katër persona. Në katër fatkeqë-
si është shkaktuar dëm mate-
rial. Gjatë 24 orëve të fundit
janë sanksionuar 48 vozitës të
cilët kanë vozitur më shpejtë
nga e lejuara, ndërsa nga komu-
nikacioni janë përjashtuar edhe
22 vozitës para se të pajisen me
të drejtën e patentë shoferit dhe
dy vozitës fillestarë. Janë përja-
shtuar edhe gjashtë automjete
të paregjistruara. Policia rrugo-
re ka dhënë 81 dënime për
parkim të parregullt, ndërsa me
automjetin e posaçëm janë
marrë 66 automjete. Sipas bule-
tinit të SPB Shkup, janë eviden-
tuar edhe 28 vozitës të cilët nuk
e kanë mbajtur rripin e sigurisë
dhe 13 vozitës të cilët kanë për-
dorur telefonin celular. Gjatë
ditës së djeshme, Sektori për
preventivë do të realizojë lek-
sion të posaçëm edukativ për
qytetarë të cilët si këmbësorë
kanë kryer kundërvajtje të ndry-
shme.

Urim HASIPI

Tetovë, 5 shkurt - Në shkollën fillore
“Skënderbeu” në fshatin Xhepçi-
sht, shkollë kjo periferike e asaj
qendrore të fshatit Poroj, ende nuk
kanë filluar punimet për sanimin e
pullazit të kësaj shkolle, i cili pikon
ujë brenda klasave mësimore. Kjo
ndodh gjithmonë kur ka reshje të
shiut apo dëborës. Për pasojë, kjo
pengon zhvillimin normal të pro-
cesit edukativo-arsimor ku shpe-
shherë nxënësit dhe mësimdhënë-
sit janë detyruar të ndërpresin
mësimin për të mos rrezikuar si-
gurinë e nxënësve. 

“Dëshiroj të njoftoj se mësimi
në këtë shkollë zhvillohet në një
ndërrim për shkak të temperatura-
ve shumë të ulëta, ndërsa për
shkak të reshjeve të dëborës - në dy
mësonjtore patëm një situatë të
rrjedhjes së çatisë dhe menjëherë
nga ana e drejtorisë së shkollës në
konsultim me ne, u ndërmor ven-
dimi që në ato dy mësonjtore të
mos mbahet mësim dhe ato klasa

të zhvendosen në mësonjtore tje-
ra që të mos kemi humbje të mësi-
mit, ashtu që në këto dy klasa në të
cilat po rridhte uji, të mos zhvil-
lohet procesi edukativo-arsimor.
Ky vendim menjëherë është zba-
tuar dhe mund të them që nuk
kemi pasur humbje të orëve mësi-
more në asnjë klasë të objektit në
fshatin Xhepçisht”, deklaroi Ah-
met Qazimi nga Sektori për Arsim
në Komunën e Tetovës.

Sa i përket këtij problemi, nga
komuna thonë se janë në koordi-
nim me Ministrinë e Arsimit dhe
Shkencës për të bërë renovimet e
nevojshme, kur të lejojnë kushtet
klimatike.

“Sa i përket rrjedhjes, e dini që
investimet kapitale janë në kom-
petencë të Ministrisë së Arsimit
dhe Shkencës. Ne si institucione
lokale e kemi njoftuar Ministrinë e
Arsimit se në disa periudha koho-
re, kryesisht në dimër ose pas re-
shjeve të mëdha, në disa pjesë të
këtij objekti kemi rrjedhje të çati-
së. Me thënë të vërtetën, edhe nga
ana e shkollës edhe nga ana e ko-
munës është intervenuar disa herë
me ç’rast është sanuar ky problem.
Tani e kemi njoftuar edhe mini-
strinë nga ku na është thënë që do
të intervenohet menjëherë me
përmirësimin e kohës... Besojmë
që në pranverë do të sanohet dhe
shpresojmë që problemi në fjalë

në këtë shkollë do të zgjidhet një
herë e përgjithmonë”, thotë Qazi-
mi. Nga Komuna premtojnë se
krahas intervenimeve në kulmin e
shkollës, po ashtu do të montohen
edhe pajisje fotovoltaike.

“Në bashkëpunim me Mini-
strinë e Arsimit, në çatinë e këtij
objekti shkollor do të montohen
edhe pajisje fotovoltanike për
prodhimin e energjisë elektrike
dhe ky proces do të fillojë pas një
muaji dhe do të jetë objekt i parë
shkollor në këtë rajon që do të ketë
prodhimtarinë e vet të rrymës
elektrike, ndërsa ky proces do të
zhvillohet së bashku edhe me
zgjidhjen e çështjes së kulmit të
shkollës”, theksoi ai. 

Qazimi njofton se tashmë janë
angazhuar edhe ekspertë që pu-
nojnë në këtë çështje. “Edhe në
objektin shkollor që është lëshuar
në përdorim para 7 viteve, atëherë
nuk kemi pasur ndonjë dokumen-

tacion që tregon pranimin teknik
te dokumentacionit. Ne jemi drej-
tuar në MASH që të na dërgojnë
komplet dokumentacionin në
lidhje me këtë objekt shkollor,
mirëpo pavarësisht kësaj, ne kemi
angazhuar ekspertë që do ta bëjnë
analizën e detajuar të objektit dhe
do të ofrojnë zgjidhje që do të jetë
një zgjidhje rrënjësore e këtyre
problemeve”, sqaroi Ahmet Qazi-
mi, udhëheqësi i Sektorit për arsim
në Komunën e Tetovës. Ky objekt
shkollor edhe pse nuk është shumë
i vjetër, pasi i njëjti është lëshuar
në përdorim rreth 7 vite më parë,
megjithatë nga pamjet duket qar-
te se për një periudhë kaq të
shkurtër muret janë plasaritur, pul-
lazi pikon ujë dhe ka nevojë që të
rikonstruohet për të krijuar kushte
më të mira dhe më të sigurta për
nxënësit. Kjo shkollë periferike
numëron rreth 280 nxënës të fsha-
trave Poroj dhe Xhepçisht. 

Shkup, 5 shkurt - Diskriminimi etnik me ndarjen
e parave të shtetit për zhvillimin dhe promovi-
min e të drejtave etnike vazhdon të jetë temë
aktuale në Maqedoni. Duke u bazuar në
thirrjen e fundit të Ministrisë së Punëve të Ja-
shtme (MPJ) për ndarjen e mjeteve për zhvilli-
min dhe promovimin e kulturës në diasporë,
qartë vërehet diskriminimi që po i bëhet dia-

sporës shqiptare. Në të qartë shihet se janë pa-
raparë mjete nga arka e shtetit vetëm për kul-
turën dhe traditën e maqedonasve në diasporë.
Sipas njohësve të zhvillimeve politike, këto
shpërfillje, tash e tutje do vijnë nga paqartësia
e definimit të shtetësisë dhe pozitës të shqip-
tarëve në këtë shtet, si “20 për qind”, “si pjesë e
popullit”, apo “të tjerëve”.

MPJ diskriminon diasporën shqiptare
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KLASAT PIKOJNË, PREMTOHET RIKONSTRUIMI

Shkolla e Xhepçishtit
e pret pranverën

Objekti shkollor, edhe pse
nuk është shumë i vjetër,
pasi i njëjti është lëshuar
në përdorim rreth 7 vite
më parë, megjithatë nga
pamjet duket qarte se për
një periudhë kaq të
shkurtër muret janë
plasaritur, pullazi pikon
ujë dhe ka nevojë që të
rikonstruohet për të
krijuar kushte më të mira
dhe më të sigurta për
nxënësit

Me thënë të vërtetën, edhe nga ana e shkollës edhe nga ana e
komunës është intervenuar disa herë me ç’rast është sanuar
ky problem. Tani e kemi njoftuar edhe ministrinë nga ku na
është thënë që do të intervenohet menjëherë me
përmirësimin e kohës... Besojmë që në pranverë do të
sanohet dhe shpresojmë që problemi në fjalë në këtë shkollë
do të zgjidhet një herë e përgjithmonë 

AHMET QAZIMI 
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Në bazë të nenit 46, 47, 48 dhe 49 të Ligjit për shfrytëzim dhe posedim me mjetet në pronësi të shtetit dhe me mjetet në pronësi të komunave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 78/15...21/18) dhe Vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nr. 44-7145/1 të datës 22 gusht 2018, Komisioni për mjetet e tundshme të Agjencisë për punësim të 
Republikës së Maqedonisë, publikon: 
 

SHPALLJE nr. 2/2018 
Për shitjen e dytë të mjeteve të tundshme përmes ankandit publik elektronik  

 
I. LËNDA PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK  
1. Lënda e shitjes janë mjetet e tundshme – pjesë rezerve të automjetit të markës “Kraz”, 
përmbajtjet në Vendimin për shitje të mjeteve të tundshme nr. 44-7145/1 të datës 22 gusht 2018 
të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, edhe atë:   

Numri 
rendor 

Emri dhe përshkrimi i mjeteve të tundshme  
(pjesë rezerve për automjetin e markës “Kraz)  Sasia  

Vlera e 
caktuar  

(denarë) 
1 Dhëmbëzore për marsh   2 2.556,00 
2 Goma të vogla të pompës për injektim  20 1.812,00 
3 Kapak të vajit  3 824,00 
4 Vulësa unazore (të ndryshme) 44 10.745,00 
5 Kushinetë (gjilpërore)  3 1.512,00 
6 Goma të vogla të pompës për injektim 20 1.812,00 
7 Kushinetë të mbajtjes së boshtit  6 17.665,00 
8 Rrip 17x850 42 7.308,00 
9 Rrip 17x875 dhe 17x900 9 934,00 

10 Vulesë (gomës) për mbulesë-karter  10 5.700,00 
11 Refuzues nga goma për spirale  21 9.400,00 
12 Tetëshe për pompë  2 1,116,00 
13 Dihtung të gypit rrjedhës  25 2.910,00 
14 Kapak-unazë e boshtit motorik 63x95x12 2 624,00 
15 Kapak-unazë e boshtit motorik 70x95x12 10 3.306,00 
16 Kapak-unazë e boshtit motorik 52x25x7 2 464,00 
17 Kapak-unazë e boshtit motorik 17x32x7 17 3.947,00 
18 Kapak-unazë e boshtit motorik 140x170x15 4 1.118,00 
19 Kapak-unazë e boshtit motorik 92x120x15 28 2.604,00 
20 Membranë të servos  1 433,00 
21 Hallkë  16 95.808,00 
22 Kokë të kompresorit  2 3.769,00 
23 Klip për kompresor  3 2.637,00 
24 Njësi – pompë për rrjedhën e derivatit  100 35.820,00 
25 Gomzë për cilindër (kallamidhe) 11 19.470,00 
26 Pompë hidraulike  1 10.875,00 
27 Valvulë elektromagnetike  2 5.198,00 
28 Gomëz për pompën e ujit  10 2.100,00 
29 Membranë për reduktor  10 3.318,00 
30 Mansheta për hidraulikë  6 1.454,00 
31 Tufë për pompën e ujit  7 281,00 
32 Bosht i lidhur për reduktor  2 5.545,00 
33 Kushinetë gjilpërore për reduktor  2 1.008,00 
34 Pirun për reduktor  3 5.216,00 
35 Mbështjellës për fren të dorës  11 2.416,00 
36 Kabllo për kilometrazh  6 5.400,00 
37 Shtrirje të frenave  18 2.948,00 
38 Shtrirje të pllakës së presionit – kushinetë  20 13.548,00 
39 Hallkë për kompresor (çift)  32 1.190,00 
40 Gomëz për friksion  20 2.124,00 
41 Bashkues (fiber)  4 2.280,00 
42 Zorrë për hidraulikë  2 1.519,00 
43 Dhembëzor për revers  12 58.226,00 
44 Hallkë për klip  25 9.990,00 
45 Pompë të timonit  2 8.452,00 
46 Dihtung të motorit  4 1.152,00 
47 Pllakë presioni – kushinetë  3 3.420,00 
48 Klip me klipëza për kompresor  12 10.541,00 
49 Burme  77 1.987,00 
50 Mbështjellës për frena (të pasme)  20 6.360,00 
51 Mbështjellës për frena (të parme – garniturë) 1 305,00 
52 Pjesë të barabanit të frenit të dorës (paknë) 4 331,00 
53 Ferodë për lamelë  2 1.470,00 
54 Dhembëzor boshtor  8 10.224,00 
55 Mbajtës të ftohësit të ujit  20 16.188,00 
56 Rrethore  5 1.782,00 
57 Servo pompë  6 141.804,00 
58 Dhembëzor koni  2 29.472,00 
59 Kokë të cilindrit të hidraulikës  2 2.688,00 
60 Mbulesë për hidraulikë  1 720,00 
61 Kushinetë 5 13.455,00 
62 Burme (të parë majtas)  48 12.211,00 
63 Bosht të lidhur për hidraulikë  2 3.888,00 
64 Bosht me dorëze  10 7.656,00 
65 Zorrë mëngësh  26 7.582,00 
66 Llager për kompresor  4 1.742,00 
67 Bosht të lidhur për reduktor  4 13.975,00 
68 Nyje të pirunit (mollëz)  17 20.400,00 
69 Bosht  4 19.944,00 
70 Kokë të timonit  1 33.887,00 
71 Nyje ngjitëse  30 37.116,00 
72 Dhembëzor për grykë të nyjës  25 132.255,00 

73 Pompë të derivatit  1 1.326,00 
74 Bosht për spirale të parme  6 1.912,00 
75 Spirale për mbështjellje të frenit  1 1.104,00 
76 Bartës  1 2.126,00 
77 Kapak të vajit  2 550,00 
78 Ventil të ajrit  2 444,00 
79 Mbështjellës të frenit  10 2.202,00 

Gjithsej: 919.606,00 
 

1.1. Çmimi fillestar: 
Çmimi fillestar për ankandin publik elektronik të mjeteve të tundshme nga pika 1 
është vlera e përgjithshme e shumës dhe është 919.606,00 denarë.   

 

1.2. Data e ankandit publik:    
Ankandi publik për shitje të mjeteve të tundshme nga pika 1 do të realizohet në mënyrë 
elektronike më datë 25.02.2019, me fillim në ora 13,00. 
 

 1.3. TË KONTROLLUARIT E MJETEVE TË TUNDSHME  
Të gjitha subjektet e interesuara mund të realizojnë kontrollim të drejtpërdrejtë të 
mjeteve të tundshme me paralajmërim paraprak dhe marrëveshje në numrin e telefonit 
02 3 111 850 lok:123. 

 

II. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE  
Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik kanë të gjitha subjektet e vendit dhe të 
huaj fizik dhe juridik që mund të fitojnë të drejtën e pronësisë së mjeteve të tundshme në 
territorin e Republikës së Maqedonisë në pajtim me ligjin.     
 
III. DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK  
Regjistrimi për pjesëmarrje në ankandin publik bëhet në mënyrë elektronike në internet adresën 
në vijim:              
-aukcii.finance.gov.mk 

Të bashkëngjitur, parashtruesit duhet të parashtrojnë: 
- garanci bankare për seriozitet të ofertës në shumë prej 18.392,00 denarë, gjegjësisht 2% 
të shumës së vlerësuar të mjeteve të tundshme 919.606,00 denarë, në afat valid prej 60 
ditëve nga dita e dhënies; 
Si dhe: 

) për subjektet juridike  
- gjendja aktuale nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë, gjegjësisht dokument 
përkatës të dhënë nga organi kompetent të vendit ku është regjistruar subjekti juridik jo më të 
vjetër se 6 muaj nga dita e dhënies; 
b) për subjektet fizike  
- kopje të letërnjoftimit valid ose dokumentet të udhëtimit. 
 

Garanci bankare parashtrohet deri në kalimin e afatit për paraqitje dhe në formë me 
shkrim (në origjinal) deri te Komisioni për mjete të tundshme të Agjencisë për punësim të 
Republikës së Maqedonisë në adresën: rr. “Vasil Gjorgov” nr. 43, Shkup, me shenjë në 
zarf “TË MOS HAPET”. 
 

IV. AFATI PËR PARAQITJE  
Për pjesëmarrje në ankandin publik, pjesëmarrësit obligohen që në mënyrë elektronike të 
paraqiten deri në kalimin e ditës së 12-të, duke konsideruar nga dita e publikimit të shpalljes në 
gazetat ditore dhe në internet faqe, gjegjësisht deri më 18.02.2019. 
Komisioni, parashtruesve që janë paraqitur në sistemin për ankand publik elektronik me 
dokumente të kompletuara të bashkëngjitura, të theksuara në pikën III të shpalljes, në afat prej 
tre ditëve pas kalimit të kohëzgjatjes së shpalljes do t’u dërgojë emër përdorues dhe fjalëkalim 
për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa parashtruesve të fletëparaqitjeve që nuk kanë 
dorëzuar dokumentacion të kompletuar do t’u dorëzojë lajmërim me arsyetimin se nuk do të 
marrin pjesë në ankandin publik.    
 
V. MËNYRA DHE PROCEDURA PËR REALIZIMIN E ANKANDIT PUBLIK  
1. Ankandi publik realizohet në pajtim me dispozitat në nenin 26, nenin 48 dhe nenin 49 të 
Ligjit për shfrytëzim dhe posedim me mjetet në pronësi të shtetit dhe me mjetet në pronësi të 
komunave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 78/15...21/18). 
2. Që të mbahet ankandi publik, është e nevojshme që të ketë së paku një pjesëmarrës. 
3. Për ofertues më të volitshëm në ankandin publik konsiderohet pjesëmarrësi që ka ofruar 
çmimin e fundit, që paraqet çmimin më të lartë për shitje të mjeteve të tundshme. 
4. Ofertuesi më i volitshëm obligohet që në afat prej 15 ditëve nga pranimi i lajmërimit me 
shkrim për zgjedhje, të paguajë mjetet në pajtim me çmimin e arritur përfundimtar nga ankandi, 
në të kundërtën nuk do të ketë iniciativë për lidhjen e marrëveshjes, ndërsa garancia bankare për 
seriozitet të ofertës do të aktivizohet dhe ofertuesi nuk do të mund të merr pjesë në çdo ankand 
të ardhshëm publik për mjetet e tundshme lëndë e shpalljes në periudhë prej 1 viti.   
5. Agjencia për punësim e Republikës së Maqedonisë do të lidhë marrëveshje për shitblerje me 
ofertuesin më të volitshëm në afat prej 15 ditëve të punës pas pagesës së realizuar të çmimit të 
mjeteve të tundshme.  
Shpenzimet noteriale për solemnizim të marrëveshjes për shitblerje të mjeteve të tundshme do 
t’i bartë blerësi – ofertuesi më i volitshëm.  
6. Pjesëmarrësit në ankandin publik kanë të drejtë për apel vetëm në lidhje me procedurën e 
ankandit publik. Apeli parashtrohet deri te Komisioni në afat prej 3 ditëve nga dita e mbajtjes së 
ankandit publik. Apeli parashtrohet deri te Komisioni në afat prej 3 ditëve nga dita e mbajtjes së 
ankandit publik. Komisioni vendosë në lidhje me ankesën me vendim në afat prej 5 ditëve nga 
pranimi i apelit. Kundër vendimit të Komisionit mund të parashtrohet ankesë deri te Komisioni 
shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në 
shkallë të dytë.  
 

VI. INTERNET FAQJA NË TË CILËN DO TË MBAHET ANKANDI PUBLIK  
Ankandi publik do të mbahet në mënyrë elektronike në internet adresën në vijim: 
-aukcii.finance.gov.mk 

  Komisioni për mjetet e tundshme në Agjencinë për punësim të  
Republikës së Maqedonisë
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Strugë, 5 shkurt - Problemi me
qentë endacak edhe më tutje
është i pranishëm në Strugë. Qyte-
tarët janë të brengosur për sigu-
rinë e tyre nga zogoritë, që i rre-
zikojnë për çdo ditë. Ndërmarrja
publike “Komunale” doli me aku-
zat se qentë endacak barten edhe
prej qyteteve të tjera. Vitin e ka-
luar, në spitalin e Strugës janë evi-
dentuar 10 persona të kafshuar ose
të lënduar nga qeni. 

Qytetarët e Strugës kanë frikë
të dalin në rrugë, veçanërisht në
mbrëmje. Shprehen se gjatë kësaj
periudhe të vitit qentë janë më
agresiv, lehin dhe vrapojnë pas
njerëzve. Konsiderojnë se komu-
na, po edhe shteti duhet të ndër-
marrin masa, të sistemohen qentë
endacak në stacionar dhe të traj-
tohen në mënyrë adekuate. “Vetë-
qeverisja lokale duhet të mbajë
llogari për qentë endacak, të ndër-
tojnë stacionar ku do të përkujde-
sen këta qen ose pasi të jenë të ka-
struar, vaksinuar dhe pastruar të
lëshohen”, shprehet një banor i
Strugës. Një banor tjetër i Strugës
bëri të ditur se ata qytetarë që nuk
planifikojnë të ruajnë manar, le të
mos marrin fare, e jo siç shprehet,
ka pasur raste kur familja do të
marrë një manar, por pas një pe-
riudhe të caktuar, u mërzitet ose
për arsye tjera e braktisin atë.

“Nëse dikush dëshiron manar
le ta ruajë në shtëpi, le të përkujde-
set për të në mënyrë adekuate.
Nëse nuk dëshiron të ruajë pa-
sardhës të tij le ta sterili-
zojë/kastrojë, e jo pasi të lindin
këlyshët t’i hedhin në rrugë në më-
shirë të fatit. Po edhe kafshët kanë
shpirt dhe me to duhet vepruar
mirë”, deklaroi një banore e
Strugës, adhuruese e kafshëve. Za-
gori qensh shëtisin në afërsi të
oborreve të shkollave dhe kopshte-

ve për fëmijë, ndërsa qytetarët
janë të brengosur për sigurinë e
fëmijëve të tyre. Një banore e
Strugës e cila shumë herë ka shpë-
tuar fëmijë nga sulmi i qenve duke
qeshur shprehet “në mëhallën
tonë ka më shumë qenë, sesa
njerëz”.  Për vetëm katër muaj në
repartin kirurgjik në Spitalin e
përgjithshëm të Strugës 10 perso-
na kanë kërkuar ndihmë nga kaf-
shimi i qenit. Prej fillimit të vitit,
gjegjësisht për një muaj të paplotë
madje pesë veta kanë pësuar, në
tetor dhe nëntor ka pasur nga dy
veta, ndërsa në dhjetor një i kaf-
shuar nga qeni.

Drejtori i Spitalit të përgjith-
shëm në Strugë, Rexhep Dauti,
informoi se pacienti më i ri ka
qenë një fëmijë nëntë vjeç, ndër-
sa më i moshuari 50. “Fatmirësi-
sht të gjithë janë mirë, nuk ka pa-
sur asnjë komplikim dhe të gjithë
janë trajtuar vetëm lokalisht”,
deklaroi Dauti për MIA-n. Gjatë
komplikimeve eventuale nga kaf-
shimi i qenit, personat dërgohen
në repartin infektiv në Spitalin e
Ohrit.

“Në raste më të rralla mund të
vjen deri te sëmundja e tërbimit
dhe tetanusi nga vetë plaga. Pran-
daj, duhet shikuar se a ka qenë
qeni i vaksinuar. Gjatë kompliki-
meve të tilla menjëherë e dër-
gojmë në repartin infektiv. Nëse
vjen deri te kafshimi i qenit, perso-
ni menjëherë të lajmërohet te

mjeku dhe nëse ka të dhëna për
qenin... nëse ai ka pronar të pyesin
se a ka qenë i vaksinuar në mënyrë
përkatëse”, theksoi Dauti. Në sta-
cionin policor në Strugë gjatë këtij
muaji është lajmëruar vetëm një
rast për kafshim të qytetarit nga
qeni, derisa gjatë vitit të kaluar
katër persona kanë lajmëruar për
sulm nga qeni. “Stacioni policor
nga Struga, kundër pronarëve të
qenve ka parashtruar kallëzime
për kundërvajtje. Në përputhje me
nenin 29 të Ligjit për kundërvajtje
kundër rendit dhe qetësisë  pu-
blike, atij që pa mjete mbrojtë-
se/maskë dhe ngjashëm, pa
mbikëqyrje dhe në mënyrë të
pakujdesshme mban qenë dhe
kafshë tjera të rrezikshme, që
mund të frikësojnë ose të lën-
dojnë, do t’i shqiptohet gjobë në
shumë prej 100 deri 400 euro”,
deklaroi zëdhënësi i SPB Ohër, Ste-
fan Dimoski.

Sipas tij, në policinë e Strugës
nuk ka pasur kallëzim zyrtar nga
qytetarë për sulm nga ndonjë qen
endacak. Problemi me qentë en-
dacak i tangon edhe punëtorët tu-
ristik. Hotelierët disa herë apeluan
për zgjidhjen e këtij problemi në
rivierën e Ohrit dhe Strugës. “Me
vite të tëra Struga ka problem real
me qentë endacak. Ndonëse disa
herë në të kaluarën kishim reagi-
me, meqë sulmonin edhe të punë-
suarit tanë dhe turistët, veçanëri-
sht jashtë sezonit, por nuk ka pasur

kurrfarë efekti”, shprehet Ana
Jançeska Dudanoska, menaxhere
në hotel të Strugës. Ajo ka vërejtur
se gjatë verës qentë endacakë nga
gjithë qyteti kanë ardhur në plazh
dhe i kanë shqetësuar turistët. ”
Meqë turistët e huaj në masë të
madhe i ushqenin dhe i dërgonin
në veteriner, ata vinin në plazh pas
tyre. Kishte edhe raste pasi që ishin
kastruar, pastruar dhe vaksinuar
janë birësuar edhe dërguar jashtë
vendit”, bëri të ditur Jançeska Du-
danoska. Punëtorët turistik presin
që pushteti lokal të bëjë stacionar
për qentë, gjë që do ta zgjidhte
problemin me qentë endacak jo
vetëm gjatë sezonit, por edhe ja-
shtë sezonit.

Ndryshe, Komuna e Strugës
nuk ka stacionar për kafshë enda-
cake, ndërsa ndërmarrja publike
brenda vitit merr 200.000 denarë
për intervenim dhe kurim gjatë
lëndimit të qenve endacak. Drejto-
ri i “Komunales”, u ankua se ka tra-
shëguar 20 padi nga qytetarët për
sulm prej qenve. “Kur e mora po-
stin vitin e kaluar, trashëgova rreth
20 padi për katër-pesë vitet e fun-
dit dhe gjendje prej 40.000 euro
për pagesën e këtyre padive”, dek-
laroi Kleçkaroski. Avokatët bëjnë
të ditur se qytetarët e dëmtuar
vijnë te ata për ndihmë profesio-
nale për kompensimin e dëmit për
shkak të kafshimit prej qenve, si
dhe për ngritjen e iniciativës për
të ndërmarrë masa plotësuese.

Rreth 615
mijë euro
kanë
kushtuar
stolisjet për
Vitin e Ri
Shkup, 5 shkurt - Autoritetet
lokale për stolisjen e komuna-
ve për pritjen e Vitit të Ri 2019
i kanë harxhuar rreth 615 mijë
euro, që është për 30 për qind
më shumë se vitin e kaluar,
tregon analiza e bërë nga Qen-
dra për komunikime qytetare.
Për dallim prej vitit 2017 kur
rrugët dhe sheshet për Vitin e
Ri i kanë stolisur Qyteti i Shku-
pit dhe 18 komuna me vlerë të
përgjithshme prej 474 mijë
euro për pritjen e vitit të ri
2019 tenderë për stolisje kanë
zbatuar 26 komuna dhe Qyteti
i Shkupit.
Rreth 55 për qind e parave për
stolisjen për Vitin e Ri janë
harxhuar në Shkup edhe atë
nga komunat Karposh, Aero-
drom, Çair, Gazi Babë, Butel
dhe Shuto Orizare. Vetëm Qy-
teti i Shkupit i ka harxhuar
rreth 260 mijë euro, që është
për 33 për qind më shumë nga
viti 2017.
Sipas të dhënave të analizës,
pjesa më e madhe e parave
kanë përfunduar në kompa-
ninë e Shkupit “Link Media
Plus”, që për dy kontrata të
dakorduara me Qytetin e
Shkupit dhe me Komunën e
Strumicës i ka marrë mbi 300
mijë euro, ndërsa më së shum-
ti marrëveshje, gjithsej 11 me
vlerë të përgjithshme prej 185
mijë euro, janë dakorduar nga
kompania “Metal-Vet-El” nga
Shkupi. Kontrata me “Metal-
Vet-El” kanë kontraktuar Ko-
muna e Aerodromit, Ohrit, Ku-
manovës, Çairit, Radovishit
dhe e Gjevgjelisë. Në përlloga-
ritjen e shpenzimeve për stoli-
sjen për festat e fundvitit janë
përfshirë tenderë të 27 njësive
të vetëqeverisjes lokale.
Baza e të dhënave jep shqyrti-
min e shpenzimeve për stoli-
sjen për festat e fundvitit në
periudhë prej katër vitesh dhe
mundëson krahasim nëse një
komunë e caktuar e ka rritur
apo zvogëluar këtë shpenzim.
Baza e të dhënave është pjesë e
dhjetë hulumtimeve të parapa-
ra dhe bazave të të dhënave për
shpenzimin e parave publike të
cilat do të realizohen në kuadër
të projektit “Shpenzimi publik
për të mira publike”, i mbështe-
tur nga Projekti i USAID-it për
pjesëmarrje qytetare. Qëllimi
është të rritet efektiviteti i sh-
penzimit publik përmes zvogë-
limit të korrupsionit dhe rritjes
së transparencës.

PROBLEM I HIDHUR PËR BANORËT E QYTETIT TURISTIK

Struga e qenve endacak
Drejtori i Spitalit të
përgjithshëm në Strugë,
Rexhep Dauti, informoi
se pacienti më i ri ka qenë
një fëmijë nëntë vjeç,
ndërsa më i moshuari 50.
Drejtori i “Komunales”
ndërkohë ankohet se ka
trashëguar 20 padi nga
qytetarët për sulm prej
qenve. “Kur e mora postin
vitin e kaluar, trashëgova
rreth 20 padi për katër-
pesë vitet e fundit dhe
gjendje prej 40.000 euro
për pagesën e këtyre
padive”, deklaroi
Kleçkaroski

QENTË SILLEN PREJ QYTETEVE TJERA  

Drejtori i Ndërmarrjes Publike Komunale, Ivan
Kleçkaroski në një deklaratë për MIA-n konfirmoi se
para do kohë një grup më i madh i qenve janë
shkarkuar në hyrje të qytetit, por personi që i ka
vërejtur nuk ka regjistruar, e as nuk ka fotografuar,
ndaj nuk ka dëshmi për kallëzim përkatës. Ai dyshon
se qentë endacak sillen nga qytetet fqinje, si Dibra
dhe Kërçova dhe lëshohen që të enden nëpër Strugë.
“Një djalë human që u ndihmon qenve në qytet dhe
që i njeh të gjithë më tha se në Strugë ka shumë qenë

të rinj. Para do kohë më tregoi se në hyrje të qytetit në
afërsi të një hoteli nga një furgon është shkarkuar një
grup më i madh i qenve. Por, nuk i kanë regjistruar
dhe nuk kemi dëshmi për kallëzim. Institucionet
kërkojnë dëshmi”, tha Kleçkaroski, ndërsa u bëri
thirrje qytetarëve që nëse vërejnë se dikush me
automjet bartë qenë endacak dhe i lëshon në Strugë
menjëherë të lajmërojnë policinë dhe nëse kanë
mundësi të fotografojnë që institucionet të mund të
veprojnë në mënyrë përkatëse. 
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi

E
 p

ër
di

ts
h

m
e 

in
fo

rm
at

iv
e

w
w

w
.k

oh
a.

m
k

Botues: Koha Production SHPK | Adresa e botuesit dhe redaksisë: Bul. Goce Delçev nr.11,  | Q.T. Mavrovasja lok.14 - përdhesë, Shkup | Gazetë ditore - botohet çdo ditë përveç të dielës | Shtypi dhe distribuimi:“Adria Media Ballkan” - rr. 852 nr.62, Shkup, 5000 kopje | Data e shtypjes e martë, 5 shkurt | Numri i parë i gazetës doli më 22 Nëntor 2006
Drejtor: Lirim DULLOVI | Kryeredaktor: Vedat MEMEDALIU | Redaktor përgjegjës: Emin AZEMI | Ndihmëskryeredaktor: Evis HALILI | Redaktor teknik: Halil BERISHA

E-mail: koha@koha.com.mk  | Tel: 02 3179 - 904; Tel: 02 3179 - 905; Tel: 02 3179 - 906; Fax: 02 3118 - 060; | MARKETING: Bekim SHAQIRI • marketing@koha.com.mk; Tel: 02 3179-904; Mob: 071 372 222 | Përgjegjës për distribuim: Afrim DULLOVI -  Tel: 071 372 221
Përfaqësues ligjor: Shtëpia e avokatëve Inter Partes - Shkup  

K
o
h

a

NPK "Koha Production" Num. i xhirollogarisë: 210063340670177; Tutunska Banka -Shkup; Numri tatimor 4030008022772 

D
isa ditë më parë ky vël-
laçkoja im më parashtroi
pyetjen: “Oreqerrata, pse
ti nuk ndërgjegjësohesh

dhe nuk thua se këto shkarravinat e
tua janë njësoj si lugë gacash, si lugë
këpucësh, si ato lugë që shkrifërojnë
dheun e vazove, si ato lugët prej qe-
lepirxhiut, si ato lugët prej druri, si
ato lugë çervishi që, vend e pa vend
e pa të drejtë, fusin hundët në çdo
vaki a mesele qoftë ajo, e vërtetë a e
rreme, qoftë ajo mesele e vjetër a
edhe e koklavitur. Le që duken si lesh
arapi, le që janë të ngatërruara keq,
le që janë të trasha aq shumë, saqë
nuk i kuptojnë dot kollaj edhe miqtë
e tu,në veçanti ata që kanë aftësi të
lexojnë mes rreshtash..., a hiç nuk
të mbushet e nuk ta pret rradakja se
këto shkarravina e tua që ti i konsi-
deron të qëlluara..., nuk të duken si
bisht luge, si nuk të shohin sytë se
shkarravinat toptan i ke të veremo-
sura deri në palcë..., a mos vallë nuk
duhet të heqësh dorë e fiqir nga kësi
lloj shkarravinash që hiç nuk dal-
lohen nga shkrimet treguese, shpje-
guese, bindëse a edhe krijuese!” Në
fund, ma lëshoi një urdhër a porosi
me gojë, duke më thënë: “A hiç fare
nuk e ke ndërmend që, në këtë fil-
limvit që karakterizohet me net të
acarta dhe të bezdisshme për njerë-
zit e moshuar, të fillosh të shkruash,
a mos vallë nuk ke gjëkafshë të re
për të thënë, a mos vallë edhe kësaj
radhe (nuk) do të përdorësh gjith-
farë marifetesh për të na gënjyer, a
thua vallë (nuk) do të ndërtosh saji-
me të kota dhe, në instancë të fun-
dit, a thua vallë edhe në këtë fillim-
vit, nuk do më inatosësh me të
ngulura të reja e taze, me thumba
dhe me ato shakatë e tua me zarar e
pa kripë!” Duke qenë i vetëdijshëm
karshi faktit se ky vëllaçkoja im është
më i moshuar dhe më i “sertë” se unë
dhe duke e njohur mirë shpirtin e
tij prej rebeli, po edhe sjelljen prej
aristokrati, “hazërxhevapin” nuk e
thashë dhe nuk ia ktheva
menjëherë, më duhej pak kohë për
ta bindur e t’i them: Vëllaçkoja im i
dashur, ti mendon se është lehtë të
ndërtosh një shkrim, vështrim a opi-
nion për gazetë, sidomos kur ato u
dedikohen miqve të nderuar dhe
lexuesve të respektuar, mandej ti
kujton se ato shkrime të duken si ai
malli që e merr prej tyxharit ashtu
veresie, ti harron se ato paraprakisht
duhen lekturuar dhe së fundi redak-
tuar me tamam, mandej kohë pas
kohe edhe lapsi a “kalemi” ka nevojë
për pak pushim!

Në fund të muhabetit, ia ktheva
ashtu me “inat”: hajde do ja “fus ka-
lemin një aktori”, atij “aktori”, të cilit
kur t’i teket dhe si t’i teket parapëlqen
të ndërrojë rolet, njësoj si bojaxhinjtë
dhe politikanët nga nahija jonë, të
cilët që kur marrin urdhrat nga briga-
dierët e tyre detyrohen të ndërrojnë
ngjyrat! (Ky vëllaçkoja, sikur më “pa-
ragjykoi, kur lapsin, atë mjetin për
të shkruar a për të vizatuar, e ngatër-
roi me kalemin e Haxhibabës. Se
këtë paragjykim dhe ngatërresë e
bëri me pahir, nuk e kuptova!”)

Në këtë fillimvit, jo se (nuk) jam
në qejf, përkundrazi, nuk dua të
shkarravis gjëkafshë të re..., jo se nuk
më shkon qejfi për të shkruar, jo se
nuk kam ide, por pse më kanë ngelur
do gjëra pa thënë për “babadimrin” e
motit që lamë pas, për “babadimrin
dhe kallajxhiun” prej kleptomani, që
iku(a e ikën) tok me vitin që lamë
pas, do të shkarravis për “babadim-
rin, vezirin, kallajxhiun” prej hajduti,
që ia mbathi bashkë me vitin që
shkoi, për babadimrin” i cili në mo-
mentin kur iku(a e ikën)nga unë, nga
ne dhe nga “dovleti” i tij“biblik”, ash-
tu me gojën plot na hoqi një të
sharrë “otomançe”: “Sikter arnavut
milet”..., iku (a e ikën) ashtu “fshehu-
razi e tebdil”, iku (a e ikën) ashtu he-
shturazinga kazani politik e media-
tik, të cilin për më shumë se një
dekadë e “kallajisi a e lustroi për të

fshehur” të vërtetën e shtrembëruar,
ia mbathi me të katrat-nga sytë
këmbët, nga kazani i marrëzive
tona, të tija dhe të tjerëve si ai,iku(a
e ikën)nga kazani arsimor, iku(a e
ikën)nga kazani i patriotizmit të tij të
rremë, iku nga atdhedashuria jonë e
rremë, iku(a e ikën)nga kazanime
“by**ë të shpuar”, iku (a e ikën) nga
“qymezi” ynë i përbashkët, ku jetojnë
“turli” popuj, iku(a e ikën)nga kaza-
ni, ku para dhe pas dreke, komunite-
tet luftojnë mes vete, ndërkaq kur
bie nata, ata ndërtojnë marrëdhënie
çifligare, politike, tregtare dhe aty-
këtu edhe nga ndonjë martesore...,
iku(a e ikën)nga kazani ynë, ku nuk
nxehet me tamam jahnia a turli tava
jonë politike dedikuar diplomacisë
evropiane, iku (a e ikën) nga kazani
ynë ku zihet dembelia jonë anadol-
lake, nga aty ku ikën rinia jonë, iku (a
e ikën) nga kazani ynë ku zihen tha-
shethemet tona..., nga kazani ynë
ku ngatërrohen profesionet, iku (a
e ikën) nga kazani ynë, aty ku zihet
krimi i organizuar, korrupsioni a mit-
marrja, aty ku pronarja e shtëpisë
publike me plotgojën vërteton
virgjërinë e saj, aty ku ish-kodoshi
flet për ideale të larta, aty ku daull-
tari bën punën e mjekut, intelektua-
lit, politikanit, bujkut, klerit, esnafit,
iku (a e ikën) nga kazani ku zihen
premtimet, gënjeshtrat, iku (a e
ikën) nga kazani, ku kryepari a krye-

pronari i dovletit, për inat të diplo-
matëve të Brukselit dhe Uashingto-
nit, bën masturbimin prej diploma-
ti dhe prej pubertetliu të vonuar,
iku(a e ikën)nga kazani ku fliten
gjithfarë të folmesh krahinore, ku
njerëzit nuk e kuptojnë standardin e
gjuhës së tyre amtare, iku (a e ikën)
nga “qymezi” i përbashkët, aty ku
bien “kambanat e kushtrimit”, iku (a
e ikën) nga “stani” veri(o)r ku bien
“kambanat ekapitullimit ekonomik,
seksual, kulturor...,” iku (a e ikën) nga
plevica ku falsifikohet statistika de-
mografike..., iku (a e ikën) nga kote-
ci, ku ca folk-patriotë i bien “kam-
banës së fitores së sajuar” dhe
disfatës së rreme, iku (a e ikën) nga
kolibja ku gjithë ditën e Perëndisë
skllavërohet dhe eksplorohet pa të
drejtë privatësia e gjithsecilit, iku (a
e ikën) nga kazani ku vihen në dy-
shim institucioni shpirtëror siç është
mendim ndryshe, aty ku kontraban-
dohet gjyqësori a e gjithë shkenca e
drejtësisë, iku (a e ikën) nga kazani
duke ia sharë fisin ustait që nuk e
kallajisi ashtu me tamam këtë enë
të vockël prej teneqeje..., iku (a e
ikën) nga kazani ku kishin vënë pra-
panicën gjithfarë miletesh..., iku (a e
ikën) nga kazani ynë dhe ca të tjerë-
ve që narikujtonmeselenë e pa-
zarxhinjve të "KAPALI ÇARSHISË" të
Stambollit, ku njëri kishte kandarin
pa topa, tjetri topat pa kandar, man-

dej ma përkujton vakinë me barinjtë
e kooperativës, njëri kishte arrën,
tjetri gurin dhe, në fund, më vjen në
"fiqir" ajo historia e gjirokastritit dhe
korçarit! I pari kishte uzinën për
prodhimin e ushqimeve për fo-
shnjat e porsalindura, i dyti kishte
fabrikën për prodhimin e "musha-
mave" për burra! Në fund, që të dy
falimentuan! Iku (a e ikën) nga kaza-
ni ynë ku jomeritori vë prapanicën
në kryeminderin e huqumatit...,iku
(a e ikën) prej kazanit tonë, aty ku
gjithë ditën Perëndisë mileti ha për-
sheshin e mandej mendja i bëhet
dhallë e çorbë..., iku (a e ikën) nga
mileti i cili moti ka harruar se si
duken qoftet e dajës, iku (a e ikën)
nga kazani i njerëzve të cilët nuk
lënë gjë pa sajuar e pa thënë për
njëri-tjetrin..., iku (a e ikën) nga ko-
teci, ku me sy mbyllur pa parajsën,
por, para se të ikte, edhe unë ia futa
një të sharë shqip, jo pse nuk e doja,
por pse ma ngjiti edhe një vit ters
mbi shpatulla e mia, iku (a e ikën)
nga kazani ynë, ku mexhlisi i burra-
ve është shndërruar në kuvend kala-
majsh. Iku (si duket e ikën pushte-
tarët aktualë!) nga kazani ynë, ku
muhabeti bëhet mbarë e prapë, një-
soj si ky shkrim që u brumos së
prapthi! “Здраво господа,
t u n g j a t j et a  z o t ër in j ,
merhaba ve selamlar beyler!”- ish
veziri juaj, nga Budapesti-Magyars.

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Hem babadimër, hem kallajxhi, 
hem vezir! Nga

Fadil LUSHI
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Shumë prej nesh mendojnë që
një ditë të kthehen në vendlindje",
thotë Adnan Berberoviq nga B-H, i
cili plot 25 vjet jeton në Suedi.
"Shumë njerëz kthehen kur dalin
në pension. Por a ia vlen të prisni
pleqërinë për të realizuar këtë
ëndërr?", shton ai.

Berberoviq është një prej atyre
i cili nuk do të pres pensionin. Si
bashkëpronar i firmës për konsul-
time SEEBA nga Stockholmi, ai ka
hapur një zyrë edhe në Sarajevë.
Ai vetë megjithatë nuk është
kthyer në Bosnje, ndërkohë që
hapja e firmës i ka motivuar dy ba-
shkëpunëtore të tij të shkojnë dhe
jetojnë në Sarajevë. "Janë dy mo-
tra, të cilat kanë lindur në Suedi
dhe tani kanë shkuar në Sarajevë",
thotë Adnani.

B-H megjithatë ka probleme
shumë të mëdha me papunësinë
dhe largimin e njerëzve. Agjencia
për statistika kumtoi se nga B-H
janë larguar në periudhën prej vi-
tit 2008-2018 rreth 250.000 per-
sona. Ministria për të Drejtat e
Njeriut pohon se aktualisht jashtë
B-H jetojnë rreth 1,7 milionë shte-
tas të këtij vendi, por mendohet se
numri e kalon shifrën prej dy mi-
lionë. Ndërkohë që në B-H jetojnë
sipas të dhënave nga regjistrimi i
vitit 2013 rreth 3,5 milionë banorë.

ANGAZHIMI I DISPORËS
Ata që lëshojnë vendin thonë

se qëllimi i tyre është mbështetja e
zhvillimit të vendit të tyre. Emir S.
i cili jeton në Vjenë plot 14 vite
thotë: "Miqtë e mi dhe unë kemi
dashur të kontribuojmë për zhvil-
limin e B-H, ndaj kemi vendosur
të investojmë në arsimin e të rinj-
ve". Ata kanë nisur një iniciativë për
financimin e studentëve në Uni-
versitetin e Tuzlës si dhe nxënëse
në gjimnazin‚ Mesha Selimoviq‘.

Në bashkëpunim me Fonda-
cionin e Tuzlës, Emiri dhe dhjetë

persona të tjerë kanë ndihmuar
pesë studentë, të cilët këtë vit do të
marrin nga 150 Marka Konvertibi-
le në muaj (rreth 75 Euro). Ata
mbledhin para dhe blejnë dhurata
edhe për fëmijët e varfër në B-H.
"Vjena nuk është larg dhe këtë
duhet ta shfrytëzojmë për më
shumë ndihma", thotë Emiri, i cili
nuk do të zbulojë mbiemrin e tij.
"Angazhimet e këtilla nuk duhet të
përdoren për promovime perso-
nale. Të gjithë që e duan vendin e
tyre përpiqen të ndihmojnë, ndaj
mendoj se kjo është e vetëkuptue-
shme", thotë Emiri.

Vitin e kaluar ai ka votuar në
zgjedhjet lokale. "Diaspora duhet
të votojë. Shoqëria në B-H është
robe e strukturave të atjeshme po-
litike ndaj ne që jetojmë jashtë
dhe kemi parë se si funksionojnë
shtetet demokratike, më së miri
mund të bëjmë dallimet mes for-
cave progresive dhe destruktive
politike", pohon ai.

Emiri nuk përjashton as
mundësinë e kthimit në vend-
lindje, nëse krijohet një frymë e
shëndetshme politike, ku vlerë-
sohen dituria dhe puna. "Do të pu-
noja për më pak para atje. Por rea-
lisht, nuk duket se kjo frymë do të
krijohet shpejt".

LIDHJET ME FAMILJARËT
Danijela Mitroviq (32) nga Novi

Sadi i Serbisë jeton në Bon më
shumë se pesë vite. Sikur Emiri
edhe ajo ka lidhje të veçanta me
vendlindjen. Ajo shkon shpesh atje
për vizitë.

„Shkoj edhe për votime në Ser-
bi. Kam shkuar edhe në protesta
dhe njihem me të gjitha zhvillimet
atje" shpjegon ajo në bisedë me
Deutsche Wellen. Danijela men-

don se në veçanti është e rëndësi-
shme që diaspora të votojë, sepse
kështu mund të vendosë edhe për
zhvillimet në vendlindje. "Me
rëndësi është që Serbia dhe Gjer-
mania të kenë raporte të mira, për
shkak të çështjeve administrative
dhe njerëzve që jetojnë në Serbi."  E
pyetur se cili është vendi më i
rëndësishëm në jetën e saj, ajo
përgjigjet: Serbia ende.

Por jo të gjithë janë të an-
gazhuar në vendlindje sikur Da-
nijela. Shumë të tjerë kanë vetëm
nostalgji për  vendlindjen, kujtojnë
kohërat e mira dhe pushimet. Emir
Haxhimujagiq nga B-H thotë se
një pjesë të madhe të jetës e ka ka-
luar në Kroaci. Sot jeton në Mynih
dhe nuk mendon se duhet të an-
gazhohet politikisht apo në
ndonjë formë tjetër në vendlindje.

„Emocionalisht jam shumë i
lidhur me Kroacinë dhe B-H. Por
nuk votoj dhe nuk shoh ndonjë
kuptim të angazhimit atje. Lidhja
e vetme me vendlindjen janë fa-
miljarët dhe miqtë", thotë ai për
DW.

Emiri me të dashurën e tij vizi-
ton shpesh Sarajevën dhe Zagre-
bin, ndërsa pushimet i kalon në
Kroaci. Prindërit e të dashurës së tij
jetojnë në Gjermani që nga vitet
60-të. Ata nuk interesohen fare për
gjendjen politike në vend dhe në
Ballkan.

DIASPORA SERBE 
DËRGON RRETH 3,1 MILIARDË

EURO NË VIT
Darko Janjeviq nga Serbia mer-

ret me situatën politike në vend,
sepse këtë e ka pjesë të punës. Por
sa më gjatë jeton në Gjermani, aq
më të dobëta janë lidhjet me
vendlindjen. "Në Serbi kam blerë

një apartament dhe rregullisht
dërgoj para. Por lidhjet me miqtë
janë gjithnjë e më të dobëta, sepse
jeta ime po zhvendoset gjithnjë e
më shumë në Gjermani", thotë ga-
zetari Janjeviq.

"Dua të kem të drejtën e votës
në zgjedhjet e Serbisë, por duket se
kjo nuk është në interesin e qeve-
risë aktuale, ndaj edhe procedura
është shumë e komplikuar", shpje-
gon Darko. Ai mendon se diaspora
duhet të ketë të drejtën e votës,
"sepse ajo ndër tjera dërgon edhe
shuma tepër të mëdha parash në
vendlindje".

Në Serbi, B-H dhe Kroaci dër-
gohen shuma të mëdha parash. Si-
pas të dhënave të fundit të Bankës
Qendrore në B-H, në vitin 2017
janë dërguar nga diaspora rreth
2,61 miliardë MK. Diaspora kroate
ka dërguar rreth 2,12 miliardë
Kuna. Ndërsa Banka Popullore e
Serbisë pohon se diaspora e këtij
vendi ka dërguar në vendlindje
gjatë vitit 2018. rreth 3,1 miliardë
euro. Këto janë shuma rekorde në
të tri vendet, ndërkohë që ek-
spertët thonë se shumat janë dyfi-
sh më të larta, sepse ato në vend-
lindje dërgohen përmes kanaleve
joformale.

Adnan Berberoviq mendon se
migrantët nuk duhet të heqin dorë
nga vendlindja e tyre, pavarësisht
vështirësive. "Në Ballkan ka shumë
probleme, të cilat mund të ta zh-
dukin motivimin për angazhim.
Megjithatë ata duhet të shfrytë-
zojnë përparësitë e Ballkanit dhe
Perëndimit dhe të ndihmojnë
vendlindjet e tyre, me qëllim
rritjen ekonomike. Bota e sotme
digjitale mundëson përfitime eko-
nomike pavarësisht vendn-
dodhjes", mendon ai.

Qeveria 
e Kosovës 
e quan të
papranu-
eshëm 
reagimin 
e BE-së
Qeveria e Republikës së Ko-
sovës e quan të papranue-
shëm reagimin e Bashkimit
Evropian kundër miratimit të
Statutit të Trepçës, nga Kuven-
di i Republikës së Kosovës.
Qeveria e Republikës së Ko-
sovës vlerëson se deklarata e
zëdhënëses së Komisionit Eu-
ropian, Maja Kocijancic, dhënë
mediave serbe, se Trepça
duhet të jetë pjesë e Dialogut
është qëndrim i paprecedent, i
papranueshëm dhe, si i tillë
cenon sovranitetin e shtetit të
Kosovës.
Njëkohësisht, Qeveria e Repu-
blikës së Kosovës thekson se
Trepça nuk është çështje e ha-
pur mes Kosovës dhe Serbisë
dhe në asnjë moment populli i
Kosovës dhe institucionet e saj
nuk do të lejojnë krijimin e te-
mave false që kanë qartazi
qëllim ndarjen e Kosovës.

Hahn: Komisioni
Evropian po
monitoron nga
afër situatën në
Shqipëri
Në përgjigje të një pyetjeje nga
një deputet grek mbi përvetësi-
min nga shteti shqiptar të tokës
që i përkasin pjesëtarëve të
pakicës greke, Komisioneri
Evropian për Negociata dhe
Zgjerimin Johannes Hahn,
thuhet të ketë thënë të hënën,
se Komisioni Evropian po moni-
toron nga afër situatën në të
gjithë vendin.
Hahn tha se raporti i Komisionit
mbi Shqipërinë në prill 2018
vuri në dukje se vendi ballkanik
nuk kishte bërë ndonjë përpa-
rim në përmirësimin e kuadrit
ligjor në lidhje me ndarjet dhe
kompensimet e pronave.
Ai shtoi se Komisioni po shqyr-
ton mundësinë e dhënies së
ndihmës financiare dhe teknike
për të ndihmuar Shqipërinë që
të adresojë çështjen.

EMIGRANTËT E BALLKANIT

Nostalgjia, angazhimi politik
dhe ndihmat financiare!
Në Bosnje-
Hercegovinë, Kroaci
dhe Serbi vijnë sasi
rekord të parave nga
diaspora. Po sa janë
migrantët e këtyre
vendeve vërtet të
lidhur me
vendlindjen dhe a
janë të angazhuar
ata politikisht?
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Një investigim i CNN ka zbu-
luar se Arabia Saudite dhe part-
nerët e saj të koalicionit kanë tran-
sferuar armë të prodhuara nga
amerikanët për luftëtarët e lidhur
me al-Kaidën, militantët e fshehtë
të selefit dhe fraksionet e tjera,
duke bërë luftë në Jemen.

Rebelët e mbështetur nga ira-
nianët që luftojnë për kontrollin e
vendit, kanë ekspozuar disa nga

teknologjitë ushtarake të Shteteve
të Bashkuara të Amerikës në Tehe-
ran dhe potencialisht kanë rre-
zikuar jetën e trupave amerikane
në zonat e tjera të konfliktit.

“Duke ia dorëzuar këtë pajisje
ushtarake palëve të treta, koalicio-
ni i udhëhequr nga Saudi-led po
thyen marrëveshjen e kushteve të
shitjes së armëve me SHBA-në”, si-

pas Departamentit të Mbrojtjes.
Pasi CNN  publikoi investigimin e
tij, një zyrtar i mbrojtjes i SHBA
konfirmoi se në lidhje me këtë çë-
shtje kishte nisur një hetim.

Investigimi  ngre pyetjet e reja
nëse SHBA ka humbur kontrollin
mbi një aleat kyç që kryeson një
nga luftërat më të tmerrshme të
dekadës së kaluar në Jemen dhe

nëse Arabia Saudite është
përgjegjëse sa duhet për t’u lejuar
të vazhdojë blerjen e armëve të so-
fistikuara dhe luftimin e pajisjeve.

Hetimet e mëparshme të CNN
zbuluan se armët amerikane janë
përdorur në një seri sulmesh
vdekjeprurëse të koalicionit saudit
që vranë dhjetëra civilë, shumica
prej të cilëve fëmijë.

Italia bllokon daljen e një rezu-
lote të përbashkët të Bashkimit
Europian të cilët njohin Juan Guai-
do si Presidentin legjitim të Vene-
zuelës. Deri më sot janë 19 vende
të Bashkimit Europian mes të cila-
ve Spanja, Gjermania, Franca etj
që pranojnë Juan Guaido si Presi-
dentin e komanduar të Vene-
zuelës të zgjedhur nga Asamblea
Kombëtare deri në zgjedhjet e
ardhshme të lira, të drejta e de-
mokratike. Janë ende 9 vende të
tjera mes të cilave Italia, të cilat e
mendojnë ndryshe. Kryetari i Par-
lamentit Europian, Antonio Taja-
ni, ka zgjedhur një ditë më parë
selinë e urdhrit të gazetarëve të
huaj në Romë për të bërë publik
vendimin e Bashkimit Europian
duke u shprehur se e gjen të par-

panueshme që Italia është në krah
të Maduros. Qeveria Conte ka dalë
në orët e vona të mbrëmjes së dje-
shme me një notë zyrtare ku sh-
prehet se “Italia mbështet dë-
shirën e popullit venezuelian për
të arritur sa më shpejt në
zgjedhjet e reja presidenciale të
lira e transparente”, pa përmen-

dur as Presidentin Maduro e as
Juan Guaido. Sipas mediave italia-
ne, qeveria e Romës ka vendosur
veton për mospublikimin dje të
një rezolute të përbashkët të 28
vendeve europiane kundër regji-
mit të Maduros. Ky qëndrim i qe-
verisë italiane ka çuar dhe në një
çarje të brendshme mes koalicio-

nit qeverisës. Krejt ndryshe e men-
don Partia Lidhja dhe lideri i saj
Matteo Salvini ka deklaruar se
“Italia nuk po bën një figurë jo të
mirë me qëndrimin e saj ndaj çë-
shtjes Venezuela”.Një apel ka
ardhur dhe nga Presidenti i Repu-
blikës  Sergio Mattarella i cili i ka
kërkuar qeverisë Conte “përgjegjë-
si e qartësi në qëndrimin e saj në
linjë të përbashkët me aleatët e
partnerët europianë.” Një apel
ndihme me një letër zyrtare i ka
mbërritur qeverisë italiane dhe
nga kryetari i bashkisë së Karakas,
i cili i kujton kryeminstrit Conte se
janë rreth 2 milionë e gjysmë ita-
lianë që jetojnë në këtë qytet e
shumë venezuelianë që kanë
origjinë italiane e që në këto mo-
mente kanë nevojë për ndihmë.

Fëmija rrihet për
vdekje sepse nuk
mësoi përmendësh
Biblën
Tre vetë në Ëisconsin do të duhet
të përgjigjen për vdekjen e një
djali 7-vjeçar, i cili sipas padisë do
të dënohej dhe përfundimisht do
të vritej për shkak se nuk kishte
mësuar disa pasazhe nga Bibla.
Timothy Hauschultz, bashkë-
shortja e tij Tina dhe djali i tyre 15-
vjeçar Damian do të duhet të
përgjigjen në gjykatë e krimeve të
rënda. Viktima, Ethan, vdiq në
prill 2018 për shkak të hipotermi-
së dhe traumave nga plagët e
kokës, gjoksit dhe barkut. Babai
dhe djali akuzohen për vrasje të
shkallës së parë. Siç doli, Timothy
dhe Tina Hauschultz ishin kujde-
starët e emëruar nga gjykata për
Ethanin e vogël dhe dy nga vël-
lezërit e tij.
Timothy, Tina Hauschultz dhe
djali i saj 15 vjeç janë akuzuar për
shkaktimin e dënimeve të neverit-
shme ndaj Ethanit. Dënimet, si-
pas asaj që është rindërtuar deri
më tani, ishin dhënë vetëm kur
djali nuk mund të mësonte për-
mendësh hapat e Biblës.
Në një rast familja do të kishte ni-
sur dhe goditur fëmijën së paku
njëqind herë duke e detyruar atë
të mbante një trung të rëndë për
orë të tëra. Fëmija do të goditej
me rripa dhe shkopinj. Rënia e
djalit do të qëndronte për disa mi-
nuta me fytyrën e tij në dëborë.
Disa ditë pas vdekjes së Ethanit,
nëna biologjike i tha medias loka-
le se donte drejtësi për djalin e
saj. “Kur shkova në spital, tempe-
ratura e Etanit ishte 23 gradë.
Mjekët u kujdesën për të për pesë
orë, por zemra nuk po mundte më
“, – tha gruaja -. “Unë dua drejtë-
sinë për djalin tim dhe personi
përgjegjës për atë që ka ndodhur
duhet të shkojë në burg për një
kohë shumë të gjatë”.

Presidenti i Turqisë, Reccep
Tayip Erdogan ka kritikuar Shtetet
e Bashkuara mbi vonesat në kriji-
min e një zone të sigurt në Siri,
duke thënë se nëse Uashingtoni
nuk do të kontribuojë në këtë
përpjekje, Ankaraja do ta bejë atë
e vetme.

Presidenti i Shteteve të Ba-
shkuara, Donald Trump dhe ho-
mologu i tij turk Reccep Tayip Er-
dogan, diskutuan muajin e kaluar

për ngritjen e zonës së sigurt në
lindje të lumit Eufrat në Siri.

Turqia ka kërkuar që milicia
kurde e Sirisë të tërhiqet nga atje.
Presidenti Erdogan po kërkon
ndihmë logjistike dhe financiare
nga Uashingtoni për këtë proces.

Presidenti turk tha të martën
se nëse SHBA-ja nuk i përmbahet
premtimit për “pastrimin e rajonit
nga terroristët” dhe nuk kontri-
buon në krijimin e një zone të si-

gurt nën kontrollin e Turqisë,
atëherë “ne do të kujdesemi për
këtë punë”.

Presidenti Erdogan paralajmë-
roi se durimi i Ankarasë po zbehet
në raport me tërheqjen e luftëtarë-
ve kurdë nga qyteti sirian Manbij.

Papa Françesku
vazhdon vizitën
në Emiratet
Bashkuara Arabe
Papa Françesku mbajti një tu-
bim historik për rreth 170.000
katolikë në një stadium në
Abu Dhabi, kryeqytetin e Emi-
rateve të Bashkuara Arabe.
Kreu i Kishës Katolike, udhëtoi
me veturën e hapur në Stadiu-
min “Zayed” ku u ngrit një al-
tar me një kryq të madh. Papa
Françesku u prit ngrohtësisht
nga filipinasit dhe indianët ka-
tolikë të cilët përbëjnë pjesën
më të madhe të fuqisë punë-
tore në Emiratet e Bashkuara
Arabe.
Emiratet e Bashkuara Arabe e
ftuan Papën për vizitë tre dito-
re si pjesë e organizimit “Viti i
Tolerancës 2019” Papa Françe-
sku u kërkoi udhëheqësve fe-
tarë që të punojnë së bashku
për të hedhur poshtë “pan-
gopësinë e mjerueshme” të
luftës dhe t’i rezistojnë
“logjikës së fuqisë së armato-
sur, armatosjes së kufijve dhe
ngritjes së mureve”.

Italia veto BE-së për Venezuelën
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Erdogan: SHBA-ja po vonohet në
krjimin e zonës së sigurt në Siri

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

Arabia Saudite i shet armë
amerikane militantëve të al-Kaidës

Investigimi  ngre pyetjet e
reja nëse SHBA ka
humbur kontrollin mbi
një aleat kyç që kryeson
një nga luftërat më të
tmerrshme të dekadës së
kaluar në Jemen dhe nëse
Arabia Saudite është
përgjegjëse sa duhet për
t’u lejuar të vazhdojë
blerjen e armëve të
sofistikuara dhe luftimin
e pajisjeve
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Po të mos ishte takuar me
Xhojsin, Italo Svevo (1860-1928),
zor se do të ishte sot shkrimtar kaq
i njohur. Dhe kështu, raporteve pro-
verbiale mes shkrimtarëve të fam-
shëm, i shtohet dhe kjo histori. 

Ka qenë pikërisht, viti 1907, kur
ai u vendos për biznes në Londër,
pas botimit të dy romaneve në Trie-
ste, të cilat ishin pritur me indife-
rencë të plotë nga bota letrare ita-
liane. Në tentativa për të mësuar
anglishten, mësuesi i tij, një irlan-
dez i ri, i cili rastësisht apo si ogur i
fatit të tij, qelloi te ishte tamam
Xhejms Xhojs, atëhere endur
rrugëve të kryeqytetit anglez në
kërkim të një pune. Diferenca mo-
shore prej çerek shekulli, s'e pen-
goi megjithatë Svevon të vendoste
një raport miqësor me të, duke i

dhënë bile gjeniut të ardhshëm të
romanit njërin prej dy librave që
kishte botuar. Dhe në këtë moment
që s'e priste, kur gjendej i demora-
lizuar, ndoshta dhe i vendosur të
mos merrej më kurrë me letërsi,
vjen vlerësimi me superlativa i ir-
landezit për veprën. "Ky roman bie
erë letërsie shumë të mirë"- më-
sohet të jetë shprehur Xhojsi i ri
për romanin e tij të dytë "Pleqëri" -
ndaj, unë mendoj që ju duhet të

vazhdoni të shkruani". Kështu nisi
kthesa e madhe për Svevon 50
vjeçar. I inkurajuar së tepërmi nga
mësuesi i tij i anglishtes, që rreza-
tonte një vetëdije mjaft nazike le-
trare, romancieri i parë klasik i
letërsisë moderne italiane nisi të
shkruajë një tjetër roman:
"Ndërgjegjja e Zenos", i cili këtë
herë u botua në Paris dhe sërish
me mbështetjen e Xhojsit, tashmë
mjaft i popullarizuar. 

Italo Svevo, konsiderohet
gjithashtu edhe themelues i roma-
nit psikanalitik italian. "Zeno...", që
vitet e fundit ka ardhur dhe në sh-
qip, prek tematikën e hershme të
marrëdhënies përherë delikate
mes institucionit të moralit dhe
shoqërisë, tërheqëse gjithmonë kjo
edhe për lexuesin. Ndër librat të
tjerë të tij, përmendim : "La storia
dei miei lavori", "Il primo amore",
"Una burla riuscita" etj.

“PEN
Amerika
2019”,
Luljeta mes
5 finalistëve
“Hapësira negative” i Luljeta
Lleshanakut i përkthyer nga
Ani Gjika, dhe i botuar nga
Shtëpia botuese New Direc-
tions në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës në vitin 2018, nga
i nominuar, tashmë është
zgjedhur në pesë librat finali-
stë për Çmimin ‘PEN Amerika
2019’. Ky është libri i pestë i au-
tores në gjuhën angleze. Në
këtë përmbledhje përfshihen
dy librat e botuar në origjinal
nga shtëpia botuese “OMBRA
GVG”: “Pothuajse dje” (2012)
dhe “Homo antarcticus”
(2015), libra të vlerësuar në Sh-
qipëri me çmimet e “Panairit
të Librit 2013”, “KULT 2013”, dhe
“Albanian PEN 2016”. Përkthi-
mi i “Negative space” nga Ani
Gjika, cilësohet nga kritika si
një përkthim brilant. Ky është
konkurrimi i dytë, pasi për bo-
timin në Angli të “Negative
space” nga shtëpi botuese
‘Bloodaxe’, Ani Gjika është
vlerësuar më parë me çmimin
‘English PEN’ dhe me grant
nga National Endowment for
Arts në SHBA. “Negative spa-
ce” tashmë është një nga librat
e rekomanduar nga Poetry So-
ciety në Angli, Poetry Society
në Amerikë, revista World Li-
terature Today, etj. “Llesha-
naku ka një talent trullosës në
kapjen e shenjave të rrënimit
tonë”, shkruan Nick Ripatrazo-
ne për “The Millions”.

Roberta Grossman për doku-
mentarin “Who Will Write Our

History?” (Kush do ta shkruajë hi-
storinë tonë) është bazuar në li-

brin me të njëjtin titull të historia-
nit amerikan Samuel Kassow bo-
tuar më 2007, që ka të bëjë me
Emanuel Ringelblumin dhe arki-
vin sekret në geton e Varshavës.
Filmi që kombinon dokumente,
citate dhe skena të ribëra, tregon
historinë e historianit polak Rein-
gelblum (portretizuar nga Piotr
Glowacki), që u burgos në një di-
strikt në afërsi të Varshavës të
marrë nga okupatorët gjermanë
në vjeshtën e vitit 1940, ku në
fund më se gjysmë milioni he-

brenj u ngujuan në një hapësirë
prej 3.4 kilometrash katrorë, shk-
ruan sot Koha Ditore. Në vitin e
parë të getos së Varshavës 70.000
njerëz vdiqën nga sëmundjet dhe
kequshqyerja në atë që hulum-
tuesi i Holokaustit, Volfgang
Benz, e përshkruan si “faza fille-
stare e asgjësimit”. Në këso kush-
tesh të vështira Ringelblum ba-
shkë me shkrimtarë, akademikë
e gazetarë vendosi të dokumen-
tojë horrorin dhe terrorin e për-
ditshëm në geto.

Vrasje në mes të ditës; agjentë të pamë-
shirshëm në misione të fshehta; aparate
përgjimi në çdo kryeqytet perëndimor; tre
dekada pas rënies së bashkimit sovjetik,
përmendja e KGB-së dhe aktivitetit të saj
vazhdon ta ngacmojë fantazinë e publikut.

Por tani një muze në Manhatan ofron
mundësinë të preket nga afër bota e
agjentëve rusë të luftës së ftohtë, e komple-
tuar me portretet e Vladimir Leninit nëpër
mure, muzikë ushtarake në sfond dhe paji-
sje të sofistikuara spiunazhi.

I gjendur në rrugën 14, në perëndim të
Manhatanit, muzeu tregon çfarë përdor-
nin asokohe agjentët e KGB-së për t’i marrë
stafetën rivalëve, e sidomos Amerikës. Aty

ka dhjetëra kamera të krijuara për t’u
fshehur në kopsa, rripa apo pajisje, si dhe
armë në formë buzëkuqi, mikrofona në mi-
niaturë apo taka këpucësh me minindarje
sekrete për të fshehur dokumente. “Ky
është një tregues sesi dy vendet tona kanë
qenë vazhdimisht në garë me njeri-tjetrin
për të siguruar sa më shumë sekretë nga ri-
valët. Edhe Rusia mund të bëjë një ekspo-
zitë të tilla për CIA-n, përse jo”, shprehet një
vizitor.

Muzeu i KGB-së ishte ideja e historianit
55-vjeçar lituanez, Julius Urbaitis, i cili kaloi
tre dekada duke udhëtuar nëpër botë për të
mbledhur 3,500 objekte origjinale e për t`i
bërë së bashku në këtë ekspozite.

Hapet muzeu i KGB-së në Manhatan
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Dokumentar mbi arkivin sekret në geton e Varshavës 

Xhojsi, bamirësi i Italo Svevos
(I mësoi anglishten,
por dhe e inkurajoi
të rishkruante sërish
pas dështimeve)
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Nga Kazuo ISHIGURO

Shumë njerëz duhet të pu-
nojnë me orar të gjatë. Kur bëhet
fjalë për shkrimin e romaneve,
duket që pajtueshmëria thotë se
pas katër orëve, apo kështu disi, të
shkrimit të pandërprerë, zë vend
puna që ka vlerë më pak se mundi.
Unë, pak a shumë, gjithmonë jam
pajtuar me këtë pikëpamje, por
pasi që vera e vitit 1987 po afrohej,
u binda se ekzistonte nevoja për
një qasje drastike. Lorna, gruaja
ime, u pajtua.

Deri në atë moment, pasi që e
kisha lënë punën e përditshme
para pesë viteve, do t’ia dilja mjaft
arsyeshëm që ta mbaja një ritëm
të balancuar të punës dhe produk-
tivitetit. Por, vala e parë e suksesit
tim publik, që erdhi pas romanit
tim të dytë, solli me vete shumë
shqetësime. Propozimet për zgje-
rimin e karrierës, ftesat për darka
dhe festa, atraksioni për udhëtime
jashtë vendit dhe grumbujt e le-
trave, të gjitha i kishin dhënë fund
punës sime të ‘duhur’. Gjatë verës
së kaluar e kisha shkruar një kap-
tinë hyrëse për romanin e ri, por,
tashti, gati pas një viti, nuk kisha
shkuar më tej.

Dhe, kështu, unë dhe Lorna
bëmë një plan. Për një periudhë
katërjavore, unë do ta pastroja di-
tarin e takimeve në mënyrë të
rreptë dhe të vazhdoja me diçka
që disi në mënyrë misterioze e
quajtëm ‘Përplasje’. Gjatë Përpla-
sjes nuk do të bëja gjë tjetër pos të
shkruaja nga ora 9:00 para dite
deri në orën 10:30 të mbrëmjes,
nga dita e hënë deri të shtunën.
Do ta kisha pushim një orë për
drekë dhe dy për darkë. Nuk do t’i
shikoja letrat, e lere më t’i lexoja,
dhe nuk do të shkoja as afër telefo-
nit. Askush nuk do të vinte në shtë-
pi. Lorna, përkundër orarit të saj të
zënë, për këtë periudhë do ta merr-
te edhe hisen time të kuzhinës dhe
punëve tjera. Në këtë mënyrë, siç
shpresonim, unë jo vetëm që do të
kryeja më shumë punë kuantitati-
ve, por edhe do ta arrija një
gjendje mendore në të cilën bota
ime fiktive do të ishte më reale se
kjo aktualja.

Atëherë isha 32 vjeç dhe sapo
kishim dalë në një shtëpi në Sy-

denham, në jug të Londrës, ku për
herë të parë në jetën time kisha
dhomë të posaçme të punës (dy
romanet e para i pata shkruar në
tavolinë të kuzhinës). Dhoma e
punës në fakt ishte një lloj ormani
i madh në gjysmë pushimoren e
shkallëve dhe nuk kishte derë. Por,
unë isha në qejf pasi që kisha
hapësirë ku do t’i shtrija letrat për-
reth sipas dëshirës dhe se nuk do
të më duhej t’i mbledhja në fund
të çdo dite. I ngjita grafikët dhe
shënimet në tërë murin me lëvore
dhe fillova shkrimin.

Në mënyrë fondamentale, kë-
shtu është mënyra se si u shkrua
‘The Remains of the Day’. Gjatë tërë
Përplasjes shkruaja dorëlirë duke
mos u kujdesur për stilin e as për
diçka që pasdite krijonte kontra-
diktë në tregimin e themeluar
gjatë atij mëngjesi. Qëllimi ishte
që thjeshtë të nxirrej ideja në
sipërfaqe dhe të rritej. Fjalitë e
tmerrshme, dialogjet e shëmtuara,
skenat që qonin askund – i lija të
qëndronin dhe vazhdoja lëvrimin.

Në ditën e tretë, gjatë pushi-
mit tim të mbrëmjes, Lorna kishte
vërejtur se unë po sillesha çudit-
shëm. Të dielën e parë dola jashtë
shtëpisë në qendër të Sydenhamit
dhe në mënyrë të pandërprerë
vëzhgoja – kështu më ka thënë
Lorna- faktin se rruga nuk ishte e
ndërtuar në nivel të njëjtë, kështu
që njerëzit që zbritnin poshtë
rrugës dukeshin sikur që ecnin mbi
njëri tjetrin kurse ata që ngjite-
shin, dihatnin dhe i jepnin zor me
tërë forcën. Lorna merakosej që
unë kisha edhe tri këso javë të
mbetura, por ia shpjegova se isha
shumë mirë dhe se java e parë ki-
shte qenë e suksesshme. U mbajta

për katër javë dhe në fund, pak a
shumë, e kisha tërë romanin për-
para: natyrisht që kërkohej shumë
më tepër kohë që të shkruhej siç
duhet, por depërtimi i rëndësi-
shëm i imagjinatës, i tëri ishte bërë
gjatë Përplasjes.

Duhet të them se nga koha kur
fillova Përplasjen kisha konsumuar
një sasi substanciale të ‘hulumti-
mit’: libra nga dhe për shërbëtorët
britanikë, për politikën e brendsh-
me dhe të jashtme në mes dy
luftërave, shumë pamflete dhe ese
nga koha, përfshirë një të Harold
Laskit për “The Dangers of Being a
Gentleman”. I kam bastisur raftet e
librarive lokale të librave të dorës
së dytë (Kirkdale Books, ende duke
përparuar në mënyrë të pavarur)
për udhërrëfimet në lidhje me
fshatrat angleze nga vitet ’30-ta
deri në vitet e ’50-ta. Vendimi se
kur duhet të fillohet me shkrimin e
romanit – të fillohet me kompozi-
min e vet tregimit – gjithmonë më
duket shumë i rëndësishëm. Sa
duhet dikush të dijë para se të fil-
loj të shkruaj prozë? Është e dëm-
shme të fillohet shumë herët, një-
soj sikur që është kur fillohet
shumë vonë. Mendoj që me ‘Re-
mains’ kam pasë fat: Përplasja
erdhi mu në momentin e duhur,
kur unë dija mjaft.

Kur e kujtoj këtë, i shoh të
gjitha llojet e influencave dhe bu-
rimet e inspirimit. Ja ku janë dy nga
ato më pak të njohura:

1) Në mesin e viteve të ‘70-ta, si
tinejxher, e kam pa një film që
quhet ‘The Conversation’, një triler
nën regjinë e Francis Ford Coppo-
las. Në të, Gene Hackman e luan
rolin e një eksperti monitorues që
shkon te njerëzit të cilët dëshirojnë

t’i incizojnë bisedat sekrete të
tjerëve. Hackman, në mënyrë fa-
natike, dëshiron të bëhet më i miri
në fushën e tij – ‘Përgjuesi më i
madh në Amerikë’ – po gradualisht
kaplohet nga ideja se incizimet që
ua jep klientëve të tij të fuqishëm
mund të çojnë në pasoja të errëta,
përfshirë vrasjen. Besoj që karakte-
ri i Hackamanit ka qenë modeli i
hershëm i shërbëtorit Stevens.

2) Mendova që e kisha kryer
‘Remains’ por një natë e dëgjova
Tom Waits-in duke kënduar
këngën e tij ‘Ruby’s Arms’. Është
një baladë për një ushtar që e lë të
dashurën duke fjetur në mëngje-
sin e hershëm për t’u larguar me
tren. Asgjë e pazakonshme në
këtë. Por, kënga këndohet me një
zë të vrazhdë të një lloj udhëtari
të pastrehë amerikan i cili është
tërësisht i pafamiljarizuar me shfa-
qjen e emocioneve publikisht.
Dhe, vjen një moment kur këngë-
tari deklaron se zemra e tij po
thyhej dhe kjo është gati e padu-
rueshme prekëse për shkak të ten-
sionit në mes vet sendimentit dhe
një rezistence të madhe që sh-
prehet qartazi kundër mposhtjes.
Waits e këndon rreshtin me ka-
tarzë madhështore sa që mund ta
ndjeni jetën stoike të një burri të
fortë që shkapërderdhet para një
trishtimi të madh. E dëgjova këtë
dhe e ndërrova vendimin që e ki-
sha marrë që Stevens të mbetej siç
e kisha planifikuar, si vendim i vë-
shtirë deri në fund. Vendosa që
vetëm në një pikë – të cilën duhet
ta zgjedhja me kujdes – mbrojtja e
plogësht do të plasaritej dhe kë-
shtu romantizmi tragjik i fshehur
do të shfaqej pjesërisht.

(Përktheu: Daut Dauti)

Ta shkruash një kryevepër,
për katër javë

Dhoma e punës në fakt
ishte një lloj ormani i
madh në gjysmë
pushimoren e shkallëve
dhe nuk kishte derë.
Por, unë isha në qejf
pasi që kisha hapësirë
ku do t’i shtrija letrat
përreth sipas dëshirës
dhe se nuk do të më
duhej t’i mbledhja në
fund të çdo dite. I ngjita
grafikët dhe shënimet
në tërë murin me lëvore
dhe fillova shkrimin

PROFILI I KAZUO
ISHIGURO  
Kazuo Ishiguro është një autor
britanik i lindur në Nagasaki të
Japonisë më 8 nëntor 1954. Ai
emigroi në Angli me familjen e
tij, kështu që babai i tij, i cili ishte
një oqeanograf, mund të
punonte me Institutin
Kombëtar të Oqeanografisë. Ai
studioi në 'Stoughton Primary
School' dhe 'Ëoking County
Grammar School' në Surrey,
Angli. Pasi mbaroi shkollëm,
Ishiguro shkroi një ditar dhe ia
dërgoi kasetat e saj në kompani
të ndryshme rekord. Në vitin
1974, u regjistrua në
Universitetin e Kent në
Canterbury dhe u diplomua në
dy degë të Arteve; Anglisht dhe
Filozofi. Pas diplomimit të tij,
Ishiguro filloi të punojë në
romane fiction për gati një vit,
kohë pas të cilës ai hyri në
Universitetin e Anglisë Lindore
në vitin 1980 për një program
master në shkrim kreativ.
Romanet e Ishiguro-s janë
kryesisht historike në natyrë.
‘The Remains of the Day’ romani
i tij i botuar në vitin 1989 është
vendosur në një shtëpi të një
personi të pasur, ndërsa ngjarjet
zhvillohen menjëherë pas
përfundimit të Luftës së Parë
Botërore. Ngjashmërisht, ‘Artist
of the Floating Ëorld’ është
vendosur në Nagasaki dhe
tregon periudhën e kohës së pas
Luftës së Parë Botërore. 
Ndonëse Ishiguro ka lindur në
Japoni dhe ka një emër japonez,
ai u largua nga Japonia kur ishte
vetëm pesë vjeç dhe u kthye
pothuajse tridhjetë vjet më
vonë në vitin 1989. Vendosja e dy
romaneve të para ishte në
Japoni, ndonëse stili i tij i të
shkruarit nuk ka ngjashmëri me
stilin japonez të shkrimit të
zhanerit fiction. Disa nga
romanet e tij përfshijnë 'The
Unconsoled' (1995), ‘Ëhen ëe
ëere Orphans’ (2000) dhe 'Never
Let Me Go' (2005). Romanet e tij
‘The Remains of the Day’ dhe
'Never Let Me Go' u përshtatën
në filma në vitin 1993 dhe 2010.
Po ashtu, Ishiguro ka shkruar
edhe skenarë për ‘A Profile of
Arthur J. Mason’, i cili u shfaq në
vitin 1984 dhe 'The Gourmet' në
vitin 1986. Ai ka marrë vlerësim
të madh me punën e tij duke u
përkthyer në më shumë se
tridhjetë gjuhë dhe ka marrë
shumë çmime. Kazuo Ishiguro
njihet si një nga autorët më të
mëdhenj bashkohorë britanikë.
Ai ka marrë 4 nominime për
'Man Booker Prize'. Gjithashtu ai
ka fituar një çmim për romanin
e tij 'The Remains of the Day’ në
vitin 1989. Ishiguro u martua me
Lorna MacDougal në vitin 1986.   
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Gjeneiu i rrugës
Ka mjaft pabesi, dhunë, urrejtje, absurditet

në qenien
mesatare njerëzore për të furnizuar çdo

ushtri në çdo ditë të dhënë
dhe vrasësit më të mëdhenj janë ata që

predikojnë kundër vrasjes
dhe urryesit më të mëdhenj janë ata që

predikojnë dashuri
dhe më të mëdhenjtë në luftë më në fund

janë ata që predikojnë paqe
ata që predikojnë zotin, kanë mungesë të

tij
ata që predikojnë paqe nuk kanë paqe
ata që predikojnë urrejtje nuk kanë

dashuri
ruhuni nga predikatorët
ruhuni nga dijeshumët
ruhuni nga ata që rrinë duke lexuar libra
ruhuni nga ata që e neveritin varfërinë
ose janë krenarë për të
ruhuni nga ata që e japin vlerësimin në

çast
sepse ata duan t’ua kthesh vlerësimin
ruhuni nga ata që nguten të censurojnë
ata i druhen asaj që nuk e dinë
ruhuni nga ata që janë në kërkim konstant

të turmave sepse
ata vetëm filli nuk janë asgjë
ruhuni nga burri mesatar nga gruaja

mesatare
ruhuni nga dashuria e tyre, dashuria e tyre

është mesatare
dhe e kërkon mesataren
por ka gjeni në urrejtjen e tyre
ka mjaft gjeni në urrejtjen e tyre sa për të

të vrarë ty
për të vrarë cilindo
duke mos e dashur vetminë
duke mos e kuptuar vetminë
ata do të orvaten të shkatërrojnë gjithçka
ata nuk merren vesh me veten e tyre
ata nuk janë të zotët të krijojnë art
ata nuk do ta kuptojnë kurrë artin
ata do ta konsiderojnë dështimin e tyre si

krijues
vetëm si një dështim të botës
duke mos qenë të zotët të dashurojnë

tamam
ata do të besojnë se ju dashuroni jo tamam
dhe pastaj ata do t’ju urrejnë juve
dhe urrejtja e tyre do të jetë e përkryer
si një diamant
si një thikë
si një mal
si një tigër
si një kukutë
arti i tyre më i përkryer

Nga krahët e një të dashure

nga krahët e një të dashure
në krahët e një tjetre
më ka shpëtuar nga vdekja në kryq
një zonjë që tymos marijuanë
e shkruan këngë dhe tregime,
dhe është shumë më bujare se e

mëparshmja,
shumë shumë më bujare,
e në shtrat është tejet më e zonja dhe

gjithsesi më e mirë.

nuk është e pëlqyeshme me të vënë në kryq
e me të lënë atje,

është shumë më e pëlqyeshme me e harrua
një dashuri që

nuk funksionon
si çdo dashuri
që në fund
nuk funksionon…

është shumë më e pëlqyeshme me bërë
dashuri

kundruall plazhit të Del Mar
në dhomën 42, e pastaj
me qëndrua në shtrat, të shtrirë,
e me pi verë të mirë, me bërë shaka e me u

gudulisë
me tymosë

me dëgjua zhurmën e valëve…

kam vdekur tepër shpesh
duke besuar dhe duke pritur, duke pritur
në një dhomë
duke ngulur sytë në tavanin e çsuvatuar
duke pritur telefonin, një letër, një trokitje

në derë, një zile…
duke luajtur mendsh
ndërsa ajo kërcente me të panjohur në

lokalet e natës…

nga krahët e një të dashure
në krahët e një tjetre

nuk është e pëlqyeshme me vdekë në kryq
është shumë më e pëlqyeshme me dëgjua

emrin tënd të pëshpëritur
në errësirë.

Përktheu Skënder Buçpapaj

Lavires që mori poezitë e mia  
Ca thonë që duhet të mbajmë ca keqardhje

në vetvete nga
poezia,

të qëndrojmë abstraktë, dhe ka ca kuptim
kjo,

por Jezus:
dymbëdhjetë poezi më ikën dhe unë nuk

ruaj kopje
dhe
ke pikturat e mia, më të mirat; është

mbytëse:
po përpiqesh të më shkatërrosh si të tjerët?
Pse nuk more paratë e mia? Kështu bëhet

zakonisht
nga xhepat e pijanecit që fle në qoshe.
Herën tjetër merr krahun tim të majtë ose

një pesëdhjetëshe,
por jo poezitë e mia;
unë nuk jam Shekspiri
por ndonjëherë thjesht nuk do të jenë më

abstrakte apo jo;
gjithmonë do të ketë para, kurva dhe

pijanecë
deri në bombën e fundit,
por siç dhe Zoti tha,
duke hedhur këmbën përmbi këmbë,
Unë shoh se kam bërë shumë poetë,
por jo dhe aq shumë
poezi.

Dhe unë të mendoj po 
s’të kërkoj…
“S’rreshta kurrë së menduari për ty,
do doja aq shumë të ta them.
Do doja të shkruaja se më pëlqen të

kthehem,
Se më mungon dhe të mendoj.
Po s’të kërkoj.
Madje s’të shkruaj as njatjeta.
Nuk di si je.
Dhe më mungon ta di”.
“Ke projekte?
Buzëqeshe sot?
Ç’ëndërrove?
Do dalësh?
Ku do t’shkosh?
Ke ëndrra?
A hëngre?”.
“Do t’më pëlqente të mund të kërkoja.
Po s’kam forcë.
Dhe as ti nuk e ke.
Dhe at’herë rrimë e presim më kot”.
“Dhe mendojmë.
Dhe kujtomë.
Kujtohu se të mendoj, se ti nuk e di, por ty

të jetoj çdo ditë, që shkruaj për ty.
Dhe kujtohu se të kërkosh e të mendosh,

janë dy gjëra të ndryshme.
Dhe unë të mendoj, po s’të kërkoj”.

ÇA
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IKush ishte 
Çarls Bukovski?
Charles Bukowski është lindur në
Andrenach (Gjermani) më 16 gusht
të vitit 1920. Dy vjet pas lindjes së tij
e gjithë familja emigron në Amerikë.
Vendoset në Los Anxhelos dhe aty
Bukowski qëndroi gjithë jetën. Dhe,
e gjithë jeta e tij është e shkruar në
libra. Emri i tij i plotë është Henry
Charles Bukowski Jr., por atë e thërri-
snin Henk. Ka vdekur më 9 mars të
vitit 1994 nga leukemia në San Pe-
dro. 
Bukowski njihet si një ndër theme-
luesit e rrymës “Underground” të
shkrimit artistik. Shumë vepra të tij,
nga përkthyes dhe botues të ndry-
shëm, janë botuar edhe në gjuhën
shqipe.
Romanet si “Factotum”, “Bukë me sal-
lam” dhe “Post Office” e bënë këtë
alkoolik të përhershëm, e dikur edhe
endacak, një shkrimtar të famshëm
e të pasur, krijimtaria e të cilit kulmoi
në filmin biografik Barfly. Ai vdiq më
1994.
Është përfaqësuesi i të ashtuquajtu-
rit “realizmi i ndyrë”. Autor i mbi dy-
qind tregimeve, të përfshira në 16
përmbledhje, i gjashtë romaneve
dhe më shumë se tridhjetë vëllimeve
poetike.
Përvojat e para letrare i takojnë vite-
ve 40 të shekullit të kaluar por filloi
të merret seriozisht me letërsi në
moshë të pjekur, mesi i viteve ’50. Me
vargjet që botoi në revistat poetike
me tirazh të vogël, që botoheshin
kryesisht në Kaliforni, Bukowski i bë
figurë e rëndësishme e Under-
ground-it amerikan.
Charles Bukowski ka shkruar roma-
ne, tregime dhe poezi për një total
prej mbi 60 veprash. Përmbajtja e
veprave të tij i përket më tepër jetës
personale, varësisë me alkoolin dhe
marrëdhënieve me personat e tjerë,
të shprehura këto në mënyrë tepër
realiste dhe pa shumë eufemizma.
Në veprat e tij, poezia dhe jeta
ndërthuren me njëri-tjetrin, në
mënyrë që kompozimet e tij të tre-
gojnë jetën e tij të përditshme, të
bëra prej grave dhe grave, basteve të
gara me kalë dhe letërsisë, të
vuajtjeve njerëzore e duke tradhtuar
aspiratat. Në përvjetorin e vdekjes së
tij ne ju ofrojmë disa nga poezitë e tij
më të bukura.
Padyshim Bukowski është një nga
shkrimtarët dhe poetët më “autobio-
grafikë” në historinë e letërsisë. Si ro-
manet apo tregimet, ashtu dhe poe-
zitë e tij nuk janë gjë tjetër, veçse një
transformim në formë letrare të
jetës së autorit, përshkruar “me një
vërtetësi prej një njeriu që s’ka asgjë
për të humbur”.
Bukowski  u zbulua si talent letrar
ndërsa punonte si nëpunës poste. Ai
jetoi momente të një terrorri të vër-
tetë kur filloi të paguhej vetëm për të
shkruar, frikë kjo që filloi ta mposhte
nën efektin e pijeve alkolike. Ai arriti
deri në atë pikë sa deklaroi hapur, se
“qe më mirë të punonte në fabrikë,
pasi atje nuk kishte presion”.
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Libri “Frymë Lufte” i autorit Roland Bar-
tetzko, i cili flet për kujtimet e luftës të vet
autorit, tashmë është përkthyer edhe në
gjuhën gjermane. Pas përkthimit edhe në
gjuhën shqipe, sipas autorit, kërkesat e
lexuesve ishin që kjo vepër të vinte edhe
në gjuhën gjermane. Roland Bartetzko,
është një ish-ushtar i Ushtrisë Gjermane,
i cili gjatë viteve ’90-a iu bashkua ushtrisë
kroate e më pas edhe Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës. Bartezko ka publikuar kujti-
met e luftës, kujtime për kohërat e rrezik-
shme, vdekjeprurëse, por nga një herë
edhe komike.

Libri fillimisht ishte në gjuhën angle-

ze, pastaj u përkthye në gjuhën shqipe
ndërsa tash në fund edhe në gjuhën gjer-
mane dhe  mund të blihet nëpërmjet
“Amazon”. “Frymë lufte” na fton në një tur-
ne që fillon në një ditë të nxehtë verore në
Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë në kul-
min e luftës së Bosnjës dhe mbaron në
një luginë të vogël në Kosovë kur forcat
serbe fillojnë tërheqjen e tyre. Në mes të
faqeve mësojmë, jo vetëm për luftimet
që ndodhën, por për atë që ndoshta edhe
më interesante, për personat e ndryshëm
të përfshirë, shpresat dhe shqetësimet e
tyre: civilë, refugjatë, fëmijë, gazetarë, kri-
minelë dhe nganjëherë njerëz të çmen-

dur. Ka histori rreth vdekjes dhe gjërave të
këqija që njerëzit i bëjnë njëri-tjetrit, por
edhe tregime qesharake dhe zemërgjera
të njerëzve me guxim të vërtetë që rezi-
stojnë dhe luftojnë për një kauzë të drejtë.

Ndryshe nga shumë kujtime të tjera
rreth luftës në Kosovë, autori nuk paraqet
një imazh heroik të vetes dhe të “vëllezër-
ve të tij në luftë”: Ata ndonjëherë janë të
frikësuar, bëjnë një tone gabimesh dhe
gjërat nuk përfundojnë gjithmonë mirë.
Edhe pse ata duhet të luftojnë, jo vetëm
me armikun, por nganjëherë edhe me
paaftësinë dhe mungesën e organizimit
në ushtrinë e tyre, ata tejkalojnë të gjitha
këto pengesa me kreativitet, iniciativë,
zgjuarsi dhe guxim.

Por, ndonjëherë edhe thjeshtë dësh-
tojnë dhe njerëzit vdesin. Një histori mund
të jetë shumë interesante, por nëse nuk
nxjerrim mësimet e duhura nga ajo, ajo
thjesht mbetet një histori dhe asgjë më
shumë. Prandaj, në fund të shumicës së ka-
pitujve të këtij libri, Bartetzko jep këshilla.

“Vrojtime” e tij nuk janë të përshtat-
shme vetëm për ushtarët dhe njerëzit që
janë të interesuar për çështjet ushtarake,
por edhe për të gjithë ata që dëshirojnë të
dinë se si të mbijetojnë në një zonë lufte
ose si të qëndrojnë të qetë dhe të me-
naxhojnë stresin në situata ekstreme.
“Frymë lufte” është një histori mahnitëse
dhe e vërtetë. Është një monument për
ushtarët e vërtetë që luftuan betejat tona
dhe civilët trima që ndihmuan me vetë-
mohim.

Libri "Lufta
e Trojës, luftë
Pellazgo Ilire",  
sjell të vërteta të
pakundërshtueshme
Historiania dhe studiuesja e njohur Elena Ko-
caqi ishte në studion e Ora News për të pro-
movuar librin e saj "Lufta e Trojës, Luftë Pel-
lazgo Ilire". Një luftë e trajtuar nga pikëpamja
njerëzore, dhe historike ku personazhet janë
njerëz dhe nuk ka pleksje mes hyjnive dhe
njerëzve në tokë siç  e shkroi Homeri. Stu-
diuesja e njohur sjell fakte të pakundërshtue-
shme që tregojnë se kjo luftë nuk është bërë
mes akejve dhe trojanëve por në të dyja kam-
pet ishin në përgjithësi ilirë, dhe pellazgë. Kur
shkruan se Frigasit apo Trojanet janë nga Epi-
damni i referohet kolosëve antik, historianit
Herodoti, dhe Gjeografeve Straboni dhe
Schymnus i Chios. Shanci për ti hedhur po-
shtë  këta autor antikë është zero. Faktet që
sjell në libër historiania shqiptare tregojnë se
Helena nuk ishte shkaku i luftës së Trojës por
ishte pasoja. Shkaku ishte shkelja e mik-
pritjes, ndërsa në luftë shihen dhe faktorë të
tjerë të traditës zakonore shqiptare dhe etika
juridike e luftës së Trojës shihet tek Kanuni.
“ Shpesh është thënë shkaku ka qenë Hele-
na, por nuk ka qenë ky shkaku. Helena ka
qenë pasojë, por shkaku ka qenë shkelja e
mikëpritjes.  Helena u rrëmbye sepse për-
para se 10 vitesh se Helena të ikte kishte
ndodhur dhe një krim tjetër në Trojë. Ishte
vrarë mbreti i Trojës Laomendon, rrëmbyer
princeshë Hesiona dhe ishin vrarë dhe prin-
ca të tjerë po nga akejtë. Paridi u nis për të
biseduar për të kthyer Hesionën  dhe për të
bërë, ato riparimet e duhura që akejtë i
detyroheshin trojanëve sepse u kishin
vjedhur dhe një pjesë të arit. Duhet të dimë
që rezervat e arit në atë kohë në Trojë ishin
të tilla që edhe sot shtete shumë të forta
nuk i kanë. Ka qenë një shtet shumë i pasur
për këtë arsye ai shkoi e përfundoi në një
lidhje me Helenën që ishte Mbretëresha e
Spartës, të cilën e rrëmbeu.
Pra Helena është rrëmbyer si hakmarrje ndaj
Hesionës. Por nëse marrim pastaj përse ajo u
mbajt? Janë disa faktorë që i shohim tek tradi-
tat zakonore shqiptare. Në libër e kam traj-
tuar që etika juridike e luftës së Trojës shihet
tek Kanuni. Mikpritja. Shkaku i luftës së Trojës
ishte shkelja e traditës së shenjtë e i Mik-
pritjes, që aty konsiderohet si ligji i Zeusit.
Kemi aty disa raste të hakmarrjes, apo gjak-
marrjes, mikpritjes së armikut në shtëpi që
janë si tek Kanuni jonë”, shprehet në një inter-
vistë për Ora News, autorja Elena Kocaqi .

“Diplomacia bashkëkohore dhe me-
diat”, është libri shkencor i ri i autorit Bu-
rim Etemaj. Ky libër është botuar nga Shtë-
pia Botuese e Kolegjit AAB.

Libri është i ndarë në dy kapituj theme-
lorë. Në kapitullin e parë është bërë një
parashtrim i Diplomacisë bashkëkohore,
ku përfshihet përkufizimi i këtij nocioni,
prezantimi i rrethanave që ndikuan në pa-
raqitjen e Diplomacisë bashkëkohore, dal-
limet dhe ngjashmëritë e Diplomacisë ba-
shkëkohore dhe llojeve të tjera të
diplomacisë, si dhe parashtrimi i dy anëve
të Diplomacisë bashkëkohore.

Në kapitullin e dytë, trajtohet tema Di-
plomacia bashkëkohore dhe mediat, ku
shqyrtohet partneriteti i Diplomacisë ba-
shkëkohore me mediat dhe ndërlidh-
shmëria midis tyre, me një vëmendje të
posaçme kushtuar mediave si vazhdim i
diplomacisë me mjete të tjera, e në këtë
kuadër edhe roli i mediave, veçanërisht
roli korrektues i tyre, ndaj Diplomacisë ba-
shkëkohore.

Një qasje e veçantë i kushtohet me-
dieve sociale në kuadër të Diplomacisë
bashkëkohore.

Libri “Diplomacia bashkëkohore dhe

mediat” i autorit Burim Etemaj, shtron sh-
tratin për një evidencë serioze të debatit
në hapësirën politike dhe mediale shqip-
tare, pa kompleks, por me qasje mjaft in-
teresante, shpalos shtresimin cilësor të
lëndës, e që në fillim e fut lexuesin në fu-
shë, që shpeshherë të tjerët, por jo edhe
vetë autori, e kuptojnë rrëshqitazi duke
bërë gabime dhe belbëzime fillestare.

Shtegtimi lëndor i këtij studimi nëpër
mediat më prestigjioze, qofshin ato të shk-
ruara app pamore, dhe ndikimi i tyre jo
më në vetë diplomaci, por edhe në mënyrë
të të jetuarit sot, e modelon atë, në të vilën
autori thellësisht beson. Libri është i ndarë
në dy kapituj themelorë. Në kapitullin e
parë është bërë një parashtrim i Diploma-
cisë bashkëkohore, ku përfshihet përkufi-
zimi i këtij nocioni, prezentimi i rrethana-
ve që ndikuan në paraqitjen e Diplomacisë
bashkëkohore, dallimet dhe ngjashmë-
ritë e Diplomacisë bashkëkohore dhe
llojeve të tjera të diplomacisë, si dhe para-
shtrimi i dy anëve të Diplomacisë ba-
shkëkohore.

Në kapitullin e dytë, trajtohet tema Di-
plomacia bashkëkohore dhe mediat, ku
shqyrtohet partneriteti i Diplomacisë ba-

shkëkohore me mediat dhe ndërlidh-
shmëria midis tyre, me një vëmendje të
posaçme kushtuar mediave si vazhdim i
diplomacisë me mjete të tjera, e në këtë
kuadër edhe roli i mediave, veçanërisht
roli korrektues i tyre, ndaj Diplomacisë ba-
shkëkohore. Një qasje e veçantë i kush-
tohet medieve sociale në kuadër të Diplo-
macisë bashkëkohore.

Natyrisht, krejt në fund janë parash-
truar arritjet e këtij studimi, si përfundime.
Në të vërtetë, këtu është bërë një lloj
përmbledhje e shkurtër, me disa aspekte
shtesë, të cilat duhen marrë në konside-
ratë në kontekstin e Diplomacisë ba-
shkëkohore.

“Diplomacia bashkëkohore 
dhe mediat”, Burim Etemaj

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

Libri i ushtarit gjerman për
UÇK-në, kujtimet e vet autorit

Ndryshe nga shumë kujtime të
tjera rreth luftës në Kosovë,
autori nuk paraqet një imazh
heroik të vetes dhe të “vëllezërve
të tij në luftë”: Ata ndonjëherë
janë të frikësuar, bëjnë një tone
gabimesh dhe gjërat nuk
përfundojnë gjithmonë mirë.
Edhe pse ata duhet të luftojnë, jo
vetëm me armikun, por
nganjëherë edhe me paaftësinë
dhe mungesën e organizimit në
ushtrinë e tyre, ata tejkalojnë të
gjitha këto pengesa me
kreativitet, iniciativë, zgjuarsi
dhe guxim
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE 

 
Projekti për përmirësim të shërbimeve sociale 

 
THIRRJE PUBLIKE DERI TE KOMUNAT DHE KOMUNAT 

 NË QYTETIN E SHKUPIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 
 

PËR APLIKIM PËR GRANT PËR 
 

KRIJIMIN E VENDEVE SHTESË NË INSTITUCIONET PARASHKOLLORE 
PËRMES NDËRTIMIT TË ÇERDHEVE TË REJA DHE NDËRTIMIN DHE ADAPTIMIN  

E OBJEKTEVE EKZISTUESE 
 

Ministria e punës dhe politikës sociale filloi me implementimin e Projektit për përmirësim të shërbimeve 
sociale (PPSHP) me mbështetje financiare nga Banka ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim (Kredit 
Nr: 8902-MK). Projekti ka për qëllim ta përmirësojë qasjen deri te shërbimet për përkujdesje dhe edukim 
të fëmijëve të moshës parashkollore dhe qasjen deri te kompensimet dhe shërbimet sociale. 
Projekti përfshin 3 komponentë: 

Komponenti 1: "Promovim të përfshirjes sociale përmes qasjes më të mirë deri në kompensimet 
dhe shërbimet sociale" 
Komponenti 2: "Zgjerim të qasjes dhe përmirësim të kualitetit të shërbimeve parashkollore" 
Komponenti 3: "Menaxhim me projektin, përcjellje dhe vlerësim"  
 

Tre komponentët e Projektit përfshijë lloje të ndryshme të aktiviteteve: zhvillimi i politikave, vendosje të 
sistemit gjithëpërfshirës të shërbimeve sociale dhe  zbatim sistematik të shërbimeve të reformuara përmes 
rrjetit të zgjeruar të kapacitetit të pushtetit lokal, zgjerim të kapaciteteve për arsim dhe edukim parashkollor 
përmes ndërtimit të objekteve të reja dhe konvertimin (mbindërtimin) e infrastrukturës ekzistuese për 
programet parashkollore. 
 
Në kuadër të komponentit 2: "Zgjerim të qasjes dhe përmirësim të kualitetit të shërbimeve parashkollore" 
do të financohen projekte për krijim të kapaciteteve shtesë në institucionet parashkollore përmes ndërtimit 
të çerdheve të reja dhe përmes ndërtimit dhe adaptimit të objekteve ekzistuese. 
 
Formulari për aplikimi të komunave për grant mund të merret nga ueb faqja e Ministrisë së punës dhe 
politikës sociale: http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx ose përmes 
parashtrimit të kërkesës deri te Njësia e projektit në e-mail adresat në vijim: 
sanja.andovska@mtsp.gov.mk; ekunovska@mtsp.gov.mk 
 
Dokumentacioni i detyrueshëm i cili duhet të jetë i parashtruar në shtojcë me aplikimin  

1. Fletë pronësia për lokacionin e ofruar për projektin 
2. Ekstrakt nga Plani urbanistik për lokacionin e ofruar për projektin (B2 kategorizim - mbrojtje 

shëndetësore dhe sociale) ose dokumentacion tjetër përkatës (për zonat rurale) 
3. Elaborat për të dhënat numerike për lokacionin e projektit 
4. Deklaratë të nënshkruar me të cilën komuna angazhohet të kujdeset për funksionimin e objektit, 

ti paguajë shpenzimet për lidhjen dhe përdorimin e energjisë elektrike dhe furnizimin e ujit si 
dhe shpenzime tjera në lidhje me funksionimin e objektit pas ndërtimit të tij, si dhe të sigurojë 
punonjës adekuat. 

Aplikimet të cilat i plotësojnë kriteret për parakualifikim (1. janë parashtruar sipas formës së kërkuar, 2. 
janë parashtruar të gjitha dokumentet, 3. si rezultat i kontrollimit të projektit nga ana e mbrojtjes së 
mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale projekti mund të financohet) do të vlerësohen sipas kritereve në 
vijim: 

- pikë sipas identifikimit preliminar të komunave në bazë të indeksit të përcaktuar të komunës 
së kualifikuar, llogaritur në bazë të karakteristikave sociale dhe ekonomike të komunës dhe 
nevojat parashkollore të vlerësuara; 

- pikë për zonë rurale; 
- pikë për ndërtim/mbindërtim ose adaptim të hapësirës ekzistuese; dhe  
- pikë për zhvillim rajonal. 

 
Rang lista e Komunave 

KOMUNA 

Pikë sipas 
radhitjes së 
përgatitur 
gjatë 
përgatitjes 
së projektit  

Pikë 
- 
Zonë 
rurale 

Pikë- 
Zonë 
urbane  

Pikë – 
Ndërtesë 
e re  

Pikë - 
ndërtim/ 
zgjerim 
adaptim i 
hapësirës 
ekzistuese 

Zhvillimi 
rajonal 

Shuto Orizare 
80 3 0 0 17 0 

Çair 
79 

3 0 
0 17 0 

Haraçinë 
78 

3 0 
0 17 0 

Lipkovë 
77 

3 0 
0 17 3 

Studeniçan 
76 

3 0 
0 17 0 

Bogovinë 
75 

3 0 
0 17 2 

Tearce 
74 

3 0 
0 17 2 

Zhelinë 
73 

3 0 
0 17 2 

Vrapçishte 
72 

3 0 
0 17 2 

Saraj 
71 

3 0 
0 17 0 

Çuçer Sandevë 
70 

3 0 
0 17 0 

Plasnicë 
69 

3 0 
0 17 2 

Qender Zhupa 
68 

3 0 
0 17 0 

Brvenicë 
67 

3 0 
0 17 2 

Zrnovce 
66 

3 0 
0 17 1 

Çashka 
65 

3 0 
0 17 3 

Sopishte 
64 

3 0 
0 17 0 

Dolneni 
63 

3 0 
0 17 1 

Butel 
62 

3 0 
0 17 0 

Staro Nagoriçan  
61 

3 0 
0 17 3 

Kumanovë 
60 

3 0 
0 17 3 

Tetovë 
59 

3 0 
0 17 2 

Dibër 
58 

3 0 
0 17 2 

Gostivar 
57 

3 0 
0 17 2 

Mavrovë dhe Rostushe 
56 

3 0 
0 17 2 

Vasilevë 
55 

3 0 
0 17 1 

Krushevë 
54 

3 0 
0 17 1 

Gazi Babë  
53 

3 0 
0 17 0 

Strumicë 
52 

3 0 
0 17 1 

Kërçovë 
51 

3 0 
0 17 2 

Strugë 
50 

3 0 
0 17 2 

Bosilevë 
49 

3 0 
0 17 1 

Jegunovce 
48 

3 0 
0 17 2 

Aerodrom 
47 

3 0 
0 17 0 

Zelenikovë 
46 

3 0 
0 17 0 

Krivogashtan 
45 

3 0 
0 17 1 

Gjorçe Petrov  
44 

3 0 
0 17 0 

Kisella Voda 
43 

3 0 
0 17 0 

Debarce 
42 

3 0 
0 17 2 

Ohër 
41 

3 0 
0 17 2 

Prilep 
40 

3 0 
0 17 1 

Veles 
39 

3 0 
0 17 3 

Petrovec 
38 

3 0 
0 17 0 

Centar Zhupa  
37 

3 0 
0 17 2 

Manastir 
36 

3 0 
0 17 1 

Koçan 
35 

3 0 
0 17 1 

Rankovc 
34 

3 0 
0 17 3 

Negotinë 
33 

3 0 
0 17 3 

Rosoman 
32 

3 0 
0 17 3 

Ilinden 
31 

3 0 
0 17 0 

Radovish 
30 

3 0 
0 17 1 

Shtip 
29 

3 0 
0 17 1 

Dojran 
28 

3 0 
0 17 1 

Kavadar 
27 

3 0 
0 17 3 

Vallandovë 
26 

3 0 
0 17 1 

Kriva Pallankë 
25 

3 0 
0 17 3 

Karbinci 
24 

3 0 
0 17 1 

Gradsko 
23 

3 0 
0 17 3 

Resnjë 
22 

3 0 
0 17 1 

Çeshinovë Obleshevë  
21 

3 0 
0 17 1 

Sveti Nikolle 
20 

3 0 
0 17 3 

Dellçevë 
19 

3 0 
0 17 1 

Makedonska Kamenica 
18 

3 0 
0 17 1 

Vinicë 
17 

3 0 
0 17 1 

Llozovë 
16 

3 0 
0 17 3 

Pehçevë 
15 

3 0 
0 17 1 

Mogila 
14 

3 0 
0 17 1 

Berovë 
13 

3 0 
0 17 1 

Demir Kapi 
12 

3 0 
0 17 3 

Gjevgjeli 
11 

3 0 
0 17 1 

Konçe 
10 

3 0 
0 17 1 

Bogdanci 
9 

3 0 
0 17 1 

Novo Sello 
8 

3 0 
0 17 1 

Makedonski Brod 
7 

3 0 
0 17 2 

Demir Hisar 
6 

3 0 
0 17 1 

Probishtip 
5 

3 0 
0 17 1 

Kratovë 
4 

3 0 
0 17 3 

Novaci 
3 

3 0 
0 17 1 

Karposh 
2 

3 0 
0 17 0 

Vevçani 1 3 0 0 17 2 
 
Afati përfundimtar për parashtrim të aplikimeve është 21.02.2019 deri në ora 16. 
Aplikimet duhet të parashtrohen në mënyrë elektronike në e-mail adresat: ekunovska@mtsp.gov.mk; 
sanja.andovska@mtsp.gov.mk; dhe përmes postës në adresën në vijim: Ministria e punës dhe politikës sociale, 
Projekt për përmirësim të shërbimeve sociale (PPSHS projekt), Dame Gruev 14, 1000 Shkup, Republika e 
Maqedonisë, me shenjën: për Elizabeta Kunovska, menaxher i projektit PPSHS, Aplikimi për grant. 
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Në këtë rajon të vogël në veri-
lindje të Çekisë fryn një erë e ftohtë
dimri. I vetmi restorant i vogël aty
është i mbyllur. Prandaj takimi lihet
në stacionin e trenit. Biseda e një
gazetari me punëtorin nuk duhet
të zhvillohet në prezencë të kolegë-
ve në fjetore. Kur mbyllet edhe sta-
cioni, na mbetet vetëm një stol
përjashta në erë për t'u ulur. Punë-
tori duket i veshur hollë dhe i duhet
herë pas here të mbledhë supet në
xhaketën e tij. Van Ga Nguyen është
një 36 vjeçar nga Vietnami verior,
në të vërtetë ai quhet ndryshe, dhe
na u lut t'ia ndryshonim emrin. Si
mijëra vetë nga vendi i tij edhe ai e
kërkoi fatin e tij si punëtor i ftuar
në Çeki. Kam paguar 14.000 dollarë
tek një ndërmjetësues vietnamez,
rrëfen ai. Pas një procedure disa-
mujore u dërgua si punëtor në një
fabrikë pularie çeke. Ndryshe nga
sa ishte informuar, aty e priti një
punë e rëndë për pak më shumë
para se paga minimale çeke.

LOJA E DYFISHTË E KREUT 
TË QEVERISË

Fabrika në Mirovicë, 80 km në
jugperëndim të Pragës është pjesë
e sipërmarrjeve, "Agrofert" të miliar-
derit çek dhe kryeministër aktual,
Andrej Babis, një politikan populist
që del si kundërshtar i migrimit dhe
atij ilegal. Parullat kundër mi-
grantëve i sollën atij shumë vota në
zgjedhjet e fundit. 

Në fabrikat e Agrofert punojnë
kryesisht punëtorë nga vende jo
anëtare të BE, mes tyre nga Vietna-
mi, Ukraina dhe Mongolia. Pa ta, jo
vetëm Agrofert, por edhe shumë
sipërmarrje në vend do të kishin
shumë probleme për shkak të mun-
gesës së fuqisë punëtore. Pagesat e
tyre janë të ulta, shumica kanë
ardhur në Çeki përmes rrugëve të
dyshimta. Ashtu si Van Ga Nguyen,
saldator i kualifikuar.

Van Ga Nguyen është i martuar
dhe ka dy fëmijë të vegjël. Në Eu-
ropë, ai dëshiron të rrijë vetëm pak
vite për të siguruar para. Plani i tij
është të hapë një dyqan të vogël në
Vietnam. Një ndërmjetësues i
premtoi "një punë të lehtë në një
pulari, ku do të fitonte 1000 dollarë
në muaj". Kjo do të përbënte pesëfi-
shin e rrogës mujore në Vietnam.
Van Ga Nguyan pagoi me këste
14.000 dollarë. "Në fillim të vitit
2016 ndërmjetësuesi më tregoi
ditën e intervistës në ambasadën
çeke", rrëfen ai. Pak kohë më vonë,
Van Ga mori edhe dokumentet e
duhura.

PUNË E PËRGJAKSHME PA
NDALIM

Në prill të vitit 2016 ai filloi
punën në fabrikën Vodnanska në
Mirovicë. Ai ishte njëri nga 40 viet-
namezët që filluan të punonin aty.
Për shkak të kushteve të këqija të
punës, kjo fabrikë ka kryesuat ti-
tujt e gazetave në Çeki. 

Edhe Van Ga Nguyen e provoi
këtë. Puna e tij ishte në fillim të një
zinxhiri prodhimi, dhe gjatë turne-
ve atij i duhej të varte në çengel
mijëra rosa të gjalla apo pula të
therura. "Ishte një punë shumë e
pistë, pjesërisht e përgjakshme,
shumë johigjienike dhe e paguar
shumë keq." Sekuenca filmike të
regjistruara fshehurazi në ambien-
tet e firmës e që i janë paraqitur
Deutsche Welles e tregojnë një
gjendje të tillë.

Van Ga Nguyen merr vetëm 550
euro në muaj, në vitin 2016 pak më
shumë se paga minimale çeke. Pas
një viti ai u largua nga puna, pas
një kërkese për rritje të rrogës. 

Edhe disa vietnamezë të tjerë
janë larguar nga firma Vodnanska,
nga 40 vetë, sot aty punojnë vetëm
16 persona.

JETESË NË KUSHTE TË VËSHTIRA
Një vizitë e Deutsche Welles në

Mirovicë në dhjetor 2018 i konfir-
mon ato që thotë Nguyen. Në fa-
brikë nuk mund të futesh, por me
punëtorët mund të flasësh. Një pje-
së e punëtorëve të huaj banon në
një barakë të vjetër, menjëherë pas
fabrikës. Dritaret nuk janë me do-
pioxham të përshtatshme për dim-
rin, në korridor një kuzhinë e WC e
përbashkët. Një ambient i rrënuar
dhe jo komod. Po kaq i trishtë është
edhe një ambient tjetër banimi që
i përket Agrofert. Në një aparta-
ment me dy dhoma jetojnë 10 viet-
namezë, historitë e tyre janë gati
identike me ato të Van Ga Nguyen.
Ata fitojnë afër 600 euro, me një
orar pune 200 orë në muaj. Askush
nuk ka një kontratë me shkrim.
Madje për banesën me kushte të
këqija secili paguan 100 euro në
muaj.

QËNDRIM I PAQARTË 
I POLITIKËS

Kryeministri miliarder është
prej kohësh në qendër të kritikave.
Sipas një vendimi të gjykatës ai ka
qenë dikur punonjës i shërbimit

sekret komunist dhe në fillim të vi-
teve 90-të u bë pronari i Agrofert në
rrethana të paqarta. Agrofert,
ndërkohë shoqëri "holding" me disa
firma gjermane, është aktualisht
marrësi më i madh i subvencioneve
nga BE. Prej kohësh kundër Babis ka
hetime për konflikt interesi apo ma-
shtrim me subvencionet. Për t'i ikur
akuzave për konflikte interesi, Babis
e dorëzoi perandorinë e tij të sipër-
marrjeve në një fond përkatës, të
cilin e drejton bashkëshortja e tij.

Një pyetje e Deutsche Welles
për zyrën e kryeministrit, për rrugët
e ardhjes së punëtorëve vietnamezë
dhe kushtet e punës tek fabrika
Vodnanska mbeti pa përgjigje.
Zëdhënësi i Agrofert, Jan Pavlu i cilë-
son pyetjet e Deutsche Welles si
"shumë fyese dhe çnderuese". Ne i
respektojmë ligjet, thotë Pavlu. Për
punëtorët e huaj vlejnë të njëjtat
rregulla si për punëtorët çekë. Të
gjithë kanë kontrata me shkrim. Ai
mohon, që Agrofert siguron punë-
torë përmes ndërmjetësuesve nga
jashtë. Por nuk shpjegon, se në cilën
rrugë rekrutohen punëtorët.

Një zëdhënës i Ministrisë së Ja-
shtme të Çekisë i përgjigjet Deut-
sche Welles, se as nuk ka njohuri
për praktika korruptive në dhënien
e vizave çeke dhe as nuk ka dijeni
për përfshirje të diplomatëve apo
konsujve çekë në praktika të tilla.

Nga vera e vitit të kaluar programi i
vizave për punë për vietnamezët u
mbyll për "arsye të sigurisë kombë-
tare", siç thuhet. Detaje të tjera qe-
veria nuk jep.

Van Ga Nguyen pas largimit nga
puna jeton ilegalisht në Çeki. Ai pu-
non në të zezë tek një firmë ndërti-
mi në verilindje të Çekisë, aty ku u
zhvillua takimi me të. Ende kam
edhe 10.000 dollarë borxhe thotë
ai. Ndërkohë  është penduar për
vendimin e ardhjes në Çeki. Synimi
i tij tani është të përpiqet për një
punë legale në Hungari apo Bull-
gari. E sa do kushtonte ndërmjetë-
simi këtë herë? "12.000 dollarë." Van
Ga Nguyen ngul sytë në tokë dhe
mbledh supet. Era është shumë e
ftohtë. 

KRYEMINISTRI MË I PASHPIRT NË EVROPË

Si punëtorë po, 
si migrantë kurrsesi jo

Kryeministri çek dhe
miliarderi Andrej
Babis prej vitesh
përdor parulla kundër
migrantëve. Por në
firmat e tij punojnë
shumë punëtorë të
huaj, që kanë hyrë në
vend përmes rrugëve
të dyshimta

Në fabrikat e Agrofert punojnë kryesisht punëtorë
nga vende jo anëtare të BE, mes tyre nga Vietnami,
Ukraina dhe Mongolia. Pa ta, jo vetëm Agrofert, por
edhe shumë sipërmarrje në vend do të kishin
shumë probleme për shkak të mungesës së fuqisë
punëtore. Pagesat e tyre janë të ulta, shumica kanë
ardhur në Çeki përmes rrugëve të dyshimta

Kryeministri miliarder,
Andrej Babis, prej kohësh
është në qendër të
kritikave. Sipas një
vendimi të gjykatës, ai ka
qenë dikur punonjës i
shërbimit sekret
komunist dhe në fillim të
viteve 90-të u bë pronari i
Agrofert në rrethana të
paqarta. Agrofert,
ndërkohë shoqëri
"holding" me disa firma
gjermane, është
aktualisht marrësi më i
madh i subvencioneve
nga BE
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Koha, e mërkurë, 6 shkurt 2019 

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 167/2015, 27/16 dhe 120/18), ndërsa në lidhje me Vendimin për nevojën e 
themelimit të marrëdhënies së punës nr. 0204-380 të datës 04.02.2019, Drejtori gjeneral ekzekutiv i Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, 
Shkup publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
 
            Shoqëria aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së 
Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup ka nevojë për themelim të 
marrëdhënies së punës për kohë të pacaktuar me punëtorët për vendet e 
punës në vijim: 
 
Drejtoria e SHA Ekonomia e ujërave të RM – Shkup 

- Një (1) person për vendin e punës – Bashkëpunëtor për çështje 
juridike  

PSP të mbaruar fakulteti juridik (studime juridike) shkalla VII/1 ose të 
arritura së paku 180 kredi sipas SETK, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 24.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Bashkëpunëtor për çështje të 
përgjithshme  

PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 24.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Bashkëpunëtor për afarizëm 
dhe përcjellje të realizimit të marrëveshjeve të lidhura  

PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 24.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Bashkëpunëtor për rregullim 
të shtretërve të lumenjve  

PSP të mbaruar fakulteti i ndërtimtarisë shkalla VII/1 ose të arritura së 
paku 240 kredi sipas SETK, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 24.000,00 denarë. 

- Tre (3) persona për vendin e punës – Referent për realizim të 
procedurës për shitje të rërës dhe përcjellje të realizimit të 
marrëveshjeve të lidhura  

Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Referent për furnizim të ujit  
Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Referent për ujitje, rregullim 
të ujërave të lëshuar dhe mirëmbajtje të sistemeve  

Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Rojtar  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 15.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Nikoqir  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 15.000,00 denarë. 

 
Filiali Bitollsko Pole – Manastir: 

- Një (1) person për vendin e punës – Sekretar tekniko-
administrativ  

Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Referent për shërbime me 
konsumatorët  

Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Makinist  
Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm, tre vjet përvojë 
pune në drejtimin e makinave ndërtimore. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Dy (2) persona për vendin e punës – Operator për mirëmbajtje të 
hidrosistemeve  

Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Bregallnica – Koçan: 

- Një (1) person për vendin e punës – Bashkëpunëtor për shërbime 
me konsumatorët  

PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 19.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Ndihmës IT inxhinier për 
sisteme informatike për menaxhim  

Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 

- Dy (2) persona për vendin e punës – Operator të digës  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 14.000,00 denarë. 

- Tre (3) persona për vendin e punës – Teknik të ujitjes dhe 
mirëmbajtje të hidrosistemeve dhe mirëmbajtje  

Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm të ndërtimtarisë, 
bujqësisë ose teknike, me një vjet përvojë pune në profesion. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Inxhinier për ujitje dhe 
mirëmbajtje të hidrosistemeve  

Me PSP të mbaruar fakulteti i ndërtimtarisë, fakulteti i bujqësisë ose 
fakulteti teknik shkalla VI/1 ose VII/1 ose të arritura së paku 180 kredi 
sipas SETK, me një vjet përvojë pune në profesion.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 22.000,00 denarë. 

- Pesë (5) persona për vendin e punës – Ujitës  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – referent për shërbime me 
konsumatorët  

Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Makinist  
Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm, tre vjet përvojë 
pune në drejtimin e makinave ndërtimore. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
Filiali Sveti Nikole – Sveti Nikole: 

- Pesë (5) persona për vendin e punës – Ujitës  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Makinist  
Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm, tre vjet përvojë 
pune në drejtimin e makinave ndërtimore. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Teknik për ujitje dhe 
mirëmbajtje të hidrosistemeve dhe mirëmbajtje  

Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm të ndërtimtarisë, 
bujqësisë ose teknike, me një vjet përvojë pune në profesion. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 
 

- Një (1) person për vendin e punës – Bashkëpunëtor për punë 
financiare, planifikim dhe buxhet  

PSP të mbaruar fakulteti ekonomik shkalla VII/1 ose të arritura së paku 
180 kredi sipas SETK, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 19.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Referent për faturim, pagesa 
dhe arkëtim  

Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm ekonomi ose gjimnaz, me 
ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 

- Dy  (2) persona për vendin e punës – Referent për shërbime me 
shfrytëzues  

Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Operator i digave  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 14.000,00 denarë. 
 
Filiali Skopsko Pole – Shkup: 

- Tetë (8) persona për vendin e punës –Operatorë për mirëmbajtje 
të SHM  

Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Makinist  
Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm, tre vjet përvojë 
pune në drejtimin e makinave ndërtimore. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Dy (2) persona për vendin e punës – Rojtar  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 15.000,00 denarë. 
 
Filiali Prilepsko Pole – Prilep: 

- Një (1) person për vendin e punës – Bashkëpunëtor për punë 
financiare, planifikim dhe buxhet  

PSP të mbaruar fakulteti ekonomik shkalla VII/1 ose të arritura së paku 
180 kredi sipas SETK, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 19.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Sekretar tekniko-
administrativ  

Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Udhëheqës të sektorit për 
eksploatim dhe mirëmbajtje të hidrosistemeve  

PSP të mbaruar fakulteti i ndërtimtarisë, fakulteti i bujqësisë ose fakulteti 
teknik shkalla VII/1 ose të arritura së paku 240 kredi sipas SETK, me tre 
vjet përvojë pune në profesion. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 28.500,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Makinist  
Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm, tre vjet përvojë 
pune në drejtimin e makinave ndërtimore. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Dy (2) persona për vendin e punës – Ndihmës operator të pajisjes 
hidromekanike  

Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Drini i Zi – Ohër: 

- Katër (4) persona për vendin e punës – Ujitës  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Makinist  
Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm, tre vjet përvojë 
pune në drejtimin e makinave ndërtimore. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 
 
Filiali Tetovë – Tetovë: 

- Një (1) person për vendin e punës – Udhëheqës të departamentit 
për ujitje dhe mirëmbajtje të hidrosistemeve  

PSP të mbaruar fakulteti i ndërtimtarisë, fakulteti i bujqësisë ose fakulteti 
teknik shkalla VII/1 ose të arritura së paku 240 kredi sipas SETK, me dy 
vjet përvojë pune në profesion.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 25.500,00 denarë. 

- Dy (2) persona për vendin e punës – Teknik të ujitjes dhe 
mirëmbajtje të hidrosistemeve  

Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm të ndërtimtarisë, 
bujqësisë ose teknike, me një vjet përvojë pune në profesion. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 15.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Udhëheqës të departamentit 
për punë financiare dhe afariste  

PSP të mbaruar fakulteti ekonomik, shkalla VII/1 ose të arritura së paku 
240 kredi sipas SETK, me dy vjet përvojë pune në profesion.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 25.500,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Bashkëpunëtor të 
shërbimeve me konsumatorët – subjekte juridike dhe fizike  

PSP të mbaruar, shkalla VII/1 ose të arritura së paku 180 kredi sipas 
SETK, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 19.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Referent për shërbime me 
konsumatorët – subjekte juridike dhe fizike  

Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 15.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Makinist  
Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm, tre vjet përvojë 
pune në drejtimin e makinave ndërtimore. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Katër (4) persona për vendin e punës – Ujitës  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Gostivar – Gostivar: 

- Katër (4) persona për vendin e punës – Ujitës  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Kumanovsko-Lipkovsko Pole – Kumanovë: 

- Një (1) person për vendin e punës – Operator i kapakëve  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 14.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Makinist  
Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm, tre vjet përvojë 
pune në drejtimin e makinave ndërtimore. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Pesë (5) persona për vendin e punës – Ujitës  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 

Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Strumiçko Pole – Strumicë: 

- Një (1) person – Sekretar tekniko-administrativ  
Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 16.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës –Makinist  
Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm, tre vjet përvojë 
pune në drejtimin e makinave ndërtimore. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Teknik për ujitje, furnizim 
me ujë dhe mirëmbajtje të SHM  

Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm të ndërtimtarisë, 
bujqësisë ose teknike, me një vjet përvojë pune në profesion. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 16.000,00 denarë 

- Një (1) person për vendin e punës – Inxhinier për mirëmbajtje të 
digave  

PSP të mbaruar fakulteti i ndërtimtarisë shkalla VII/1 ose të arritura së 
paku 240 kredi sipas SETK, me një vit përvojë pune në profesion.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 22.000,00 denarë 

- Dy (2) persona për vendin e punës – Operator i digave Turija, 
Illovica, Novosellska  

Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 13.400,00 denarë. 

- Tre (3) persona për vendin e punës – Operator i rrjedhës kryesore 
të digës Vodoça dhe Markova Reka  

Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 13.400,00 denarë. 

- Pesë (5) persona për vendin e punës – Ujitës  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Operator për mirëmbajtje të 
sistemeve  

Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 

 
Filiali Radovishko Pole – Radovish: 

- Një (1) person për vendin e punës – Makinist  
Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm, tre vjet përvojë 
pune në drejtimin e makinave ndërtimore. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Inxhinier për mirëmbajtje të 
digave  

PSP të mbaruar fakulteti i ndërtimtarisë shkalla VII/1 ose të arritura së 
paku 240 kredi sipas SETK, me një vit përvojë pune në profesion.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 22.000,00 denarë 
 
Filiali Tikvesh – Kavadar: 

- Një (1) person për vendin e punës – Makinist  
Me shkallë të III ose IV të mbaruar të arsimit të mesëm, tre vjet përvojë 
pune në drejtimin e makinave ndërtimore. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 20.000,00 denarë. 

- Tre (3) persona për vendin e punës – Operator për mirëmbajtje të 
hidrosistemeve  

Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 

- Katër (4) persona për vendin e punës – Operator të pompave  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 14.000,00 denarë. 

- Njëzetegjashtë (26) persona për vendin e punës – Ujitës  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Berovë – Berovë: 

- Një (1) person për vendin e punës – Bashkëpunëtor për punë 
financiare, planifikim dhe buxhet  

PSP të mbaruar fakulteti ekonomik shkalla VII/1 ose të arritura së paku 
180 kredi sipas SETK, me ose pa përvojë pune.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 19.000,00 denarë 

- Një (1) person për vendin e punës – Inxhinier për ujitje, furnizim 
me ujë dhe mirëmbajtje të SHM  

Me PSP të mbaruar fakulteti i ndërtimtarisë, fakulteti i bujqësisë ose 
fakulteti teknik shkalla VI/1 ose VII/1 ose të arritura së paku 180 kredi 
sipas SETK, me një vjet përvojë pune në profesion.  
Pagesa fillestare për vendin e punës është 19.000,00 denarë. 

- Dy (2)  persona për vendin e punës – Ujitës  
Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 
 
Filiali Vardari Jugor – Gjevgjeli  

- Një (1) person për vendin e punës – Operator i rrjedhës/mbyllësit 
kryesor  

Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 12.500,00 denarë. 

- Një (1) person për vendin e punës – Referent për shërbime me 
konsumatorët  

Me shkallë të IV të mbaruar të arsimit të mesëm, me ose pa përvojë pune. 
Pagesa fillestare për vendin e punës është 14.200,00 denarë. 
                 Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës, me 
orar javor të punës prej 40 orëve. 
      Orari ditor i punës është 8 orë dhe fillon prej ora 07,30 deri në 
ora 15,30 me pauzë prej 30 minuta. 
      Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë: 

- Fletëparaqitje; 
- Kopje të letërnjoftimit; 
- Dëshmi për arsim të mbaruar (origjinal ose kopje të vërtetuar në 

noter); 
- Dëshmi për përvojën e punës për vendin e punës për të cilin kërkohet 

përvojë pune; 
- Certifikatë të shtetësisë (kopje); 
- Kontakt telefon.. 

Shpallja zgjatë 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit. 
Kandidatët e interesuar fletëparaqitjet së bashku me 

dokumentet e nevojshme për plotësim të kushteve të posaçme sipas kësaj 
shpallje mund t’i dorëzojnë drejtpërdrejtë deri në arkivin e Shoqërisë 
aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të 
shtetit, Shkup, rr. “3-ta Makedonska Brigada” nr. 10-a Shkup ose përmes 
postës, me shenjë “PËR SHPALLJE”. Telefoni për kontakt: 078-440-518, 
personi për kontakt Katerina Mançeva. 

Zgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të realizohet në afat prej 
45/90/120 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje varësisht nga numri i 
kandidatëve të paraqitur për vendin e theksuar të punës. 

Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit, si dhe të pakompletuara 
nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
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         Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159, 160, 164-a, 164-b, 164-v dhe 164-g të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 43/12, 145/12, 65/13, 164/13, 87/13, 39/14, 43/14, 101/14, 132/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 93/17 dhe 20/19), Pëlqimit për 
punësim nga Ministria e financave nr. 18-1711/2 të datës 01.02.2018, Drejtori i IPSH Klinika universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile – Shkup publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim të 5 (pesë) doktorëve të diplomuar të medicinës, 1 (një) farmacist i diplomuar, 5 (pesë) motra medicinale me PMP dhe 1 (një) tjetër punonjës shëndetësor i diplomuar laborant me PSP për kohë të pacaktuar 
 

1. IPSH Klinika universitare për sëmundje infektive dhe gjendje 
febrile – Shkup ka nevojë për të punësuar: 

1.1   5 (pesë) doktorë të diplomuar të medicinës për kohë të 
pacaktuar 

1.2  1 (një) farmacist i diplomuar për kohë të pacaktuar 
1.3        5 (pesë) motra medicinale me PMP për kohë të pacaktuar 
1.4        1 (një) tjetër punonjës shëndetësor i diplomuar laborant 

me PSP për kohë të pacaktuar  
2. Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme të 

parapara me Ligjin për mbrojtje shëndetësore 
- Të jetë shtetas i RM, 
- Të jetë i moshës së rritur, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
- Të mos i jetë shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
3. Përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj 

kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim: 
Për kandidatin nën pikën 1.1  
- Të kenë arsim sipëror të mbaruar (VII/1) – Fakulteti i mjekësisë 

(240 SEKT)   
- Provim të dhënë profesional 
- Licencë për punë 
- Sukses të arritur mesatar në të gjitha lëndët e të gjitha cikleve të 

studimeve universitare që ka mbaruar kandidati prej së paku tetë,  
- në mënyrë aktive të njohë një nga tre gjuhët që shfrytëzohen të 

Unionit Evropian (anglisht, gjermanisht ose frëngjisht), 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- me përjashtim, kandidati i cili ka të mbaruar specializim ose 

subspecializim përkatës për institucionin publik shëndetësor në nivel 
terciar ku realizohet procedura për punësim, nuk duhet të përmbushë 
kushtin e posaçëm nga pika 1.1 alineja 4 e këtij neni. 

- Kandidatët të cilët kanë përfunduar ciklin e parë, të dytë ose të 
tretë të studimeve nga sfera e shkencave të medicinës në një prej 
100 fakulteteve më të mirë të radhitura të Shanghai Ranking-ARWU 
(AcademikRankinking of World Universities) nuk duhet të përmbushin 
kushtet e posaçme të pikës 1.1 të kësaj shpallje, dhe as për 
punësimin e tyre nuk realizohet procedura e selektimit të kandidatit. 

- Me dhe pa përvojë pune. 
Për kandidatin nën pikën 1.2 
- Të kenë arsim sipëror të mbaruar (VII/1) – Fakulteti i farmacisë 

(240 SEKT)   
- Sukses të arritur mesatar në të gjitha lëndët e të gjitha cikleve të 

studimeve universitare që ka mbaruar kandidati prej së paku tetë,  
- në mënyrë aktive të njohë një nga tre gjuhët që shfrytëzohen të 

Unionit Evropian (anglisht, gjermanisht ose frëngjisht) 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- me përjashtim, kandidati i cili ka të mbaruar specializim ose 

subspecializim përkatës për institucionin publik shëndetësor në nivel 

terciar ku realizohet procedura për punësim, nuk duhet të përmbushë 
kushtin e posaçëm nga pika 1.1 alineja 4 e këtij neni. 

- Kandidatët të cilët kanë përfunduar ciklin e parë, të dytë ose të 
tretë të studimeve nga sfera e shkencave të medicinës në një prej 
100 fakulteteve më të mirë të radhitura të Shanghai Ranking-ARWU 
(AcademikRankinking of World Universities) nuk duhet të përmbushin 
kushtet e posaçme të pikës 1.1 të kësaj shpallje, dhe as për 
punësimin e tyre nuk realizohet procedura e selektimit të kandidatit. 

- Me dhe pa përvojë pune. 
Për kandidatin nën pikën 1.3 
- të ketë të mbaruar arsim të mesëm të mjekësisë drejtimi motër 

medicinale/teknik medicinal, 
- provim profesional të dhënë 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- Me dhe pa përvojë pune. 
Për kandidatin nën pikën 1.4 
- të ketë të mbaruar arsim të lartë të mjekësisë (180 SETK) 

programi i studimeve laborant medicinal,  
- në mënyrë aktive të njohë një nga tre gjuhët që shfrytëzohen të 

Unionit Evropian (anglisht, gjermanisht ose frëngjisht) 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- Me dhe pa përvojë pune. 
4. Orari ditor i punës është prej 6 orëve në ndërrimin e parë dhe të 

dytë, si dhe punë nate dhe kujdestari; rroga neto fillestare: 
- Për kandidatët nën pikën 1.1 është 30.263,30 denarë. 
- Për kandidatët nën pikën 1.2 është 26.483,00 denarë. 
- Për kandidatët nën pikën 1.3 është 19.532,00 denarë. 
- Për kandidatët nën pikën 1.4 është 24.000,00 denarë. 
 
5. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët janë të obliguar të 

dorëzojnë dokumentet në vijim: 
Për kandidatin nën pikën 1.1 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt, vendi i punës për të cilin 

konkurron dhe përfaqësinë etnike 
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Certifikatë për Fakultet të mbaruar të mjekësisë, origjinal ose 

kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të 

vërtetuar në noter 
- Licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Diplomë me sukses mesatar, origjinal ose kopje të vërtetuar në 

noter 
- Diplomë/ Vërtetim ose Certifikatë për njohje aktive të së paku një 

prej tre gjuhëve më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, 
gjermanisht ose frëngjisht), origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 

- vërtetim për mbarim të ciklit të parë, të dytë ose të tretë të 
studimeve në një prej 200 fakulteteve më lartë të radhitura në 
Shanghai Ranking – ARWU (Academic Ranking of World 
Universities) të një prej tre gjuhëve më së shpeshti të përdorura të 

Bashkimit Evropian (angleze, frënge, gjermane), për të cilat studime 
kandidati posedon diplomë të nostrifikuar, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 

- Certifikatë/vërtetim për njohje të programeve kompjuterike për 
punë në zyrë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 

- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal 
ose kopje të vërtetuar në noter 

- Certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje 
të vërtetuar në noter 

- Certifikatë se nuk është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter (të lëshuar nga regjistri 
qendror ose Gjykate Themelore Shkup 2 Shkup) 

 
Për kandidatin nën pikën 1.2 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt, vendi i punës për të cilin 

konkurron dhe përfaqësinë etnike 
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Certifikatë për Fakultet të mbaruar të farmacisë, origjinal ose 

kopje të vërtetuar në noter 
- Diplomë me sukses mesatar, origjinal ose kopje të vërtetuar në 

noter 
- Diplomë/ Vërtetim ose Certifikatë për njohje aktive të së paku një 

prej tre gjuhëve më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, 
gjermanisht ose frëngjisht) origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 

- vërtetim për mbarim të ciklit të parë, të dytë ose të tretë të 
studimeve në një prej 200 fakulteteve më lartë të radhitura në 
Shanghai Ranking – ARWU (Academic Ranking of World 
Universities) të një prej tre gjuhëve më së shpeshti të përdorura të 
Bashkimit Evropian (angleze, frënge, gjermane), për të cilat studime 
kandidati posedon diplomë të nostrifikuar, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 

- Certifikatë/vërtetim për njohje të programeve kompjuterike për 
punë në zyrë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 

- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal 
ose kopje të vërtetuar në noter 

- Certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje 
të vërtetuar në noter 

- Certifikatë se nuk është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter (të lëshuar nga regjistri 
qendror ose Gjykate Themelore Shkup 2 Shkup) 

Për kandidatin nën pikën 1.3 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt, vendi i punës për të cilin 

konkurron dhe përfaqësinë etnike 
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Dëshmi për shkollë të mesme të mjekësisë të mbaruar (SHMM) 

drejtimi për motër medicinale/teknik medicinal edhe atë Dëftesat e të 

gjitha 4 (katër) viteve në të cilat është theksuar suksesi i arritur në 
SHMM për çdo vit veçmas, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 

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

- Certifikatë/vërtetim për njohje të programeve kompjuterike për 
punë në zyrë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 

- Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme shëndetësore, 
jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 

- Certifikatë të shtetësisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë se nuk është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për 

kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter (të lëshuar nga regjistri 
qendror ose Gjykate Themelore Shkup 2 Shkup) 

Për kandidatin nën pikën 1.4 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt, vendi i punës për të cilin 

konkurron dhe përfaqësinë etnike 
- Biografi të shkurtë (CV) 
-  Dëshmi për arsim të lartë të mjekësisë të mbaruar, programi i 

studimeve për laborant medicinal 
- Diplomë/ Vërtetim ose Certifikatë për njohje aktive të së paku një 

prej tre gjuhëve më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, 
gjermanisht ose frëngjisht) 

- Certifikatë/vërtetim për njohje të programeve kompjuterike për 
punë në zyrë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 

- Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme shëndetësore, 
jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 

- Certifikatë të shtetësisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
 
6. Procedura për punësim do të realizohet me aplikimin e mënyrës 

së përfaqësimit përkatës dhe të drejtë të përfaqësuesve të 
bashkësive. 

7. Zgjedhja e kandidatëve do të bëhet sipas nenit 160 të Ligjit për 
mbrojtje sociale për kandidatët nën pikat 1.3 - 1.4 dhe sipas nenit 
164-a, 164-b, 164-v dhe 164-g të Ligjit për mbrojtje shëndetësore për 
kandidatët nën pikën 1.1 - 1.2 

8. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 15 
(pesëmbëdhjetë) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes 
(numërohet edhe dita e publikimit të shpalljes). 

9. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i 
parregulluar nuk do të merret parasysh nga ana e komisionit për 
selektim të kandidatëve. 

10. Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e tërësishëm të 
nevojshëm dhe telefoni për kontakt të dorëzohen deri në IPSH 
Klinika universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile – 
Shkup rr. Nëna Terezë nr. 17, përmes postës ose në arkivin e IPSH 
Klinika universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile – 
Shkup, ndërsa me shenjë për Shpallje publike për punësim. 

IPSH Klinika universitare për sëmundje infektive dhe gjendje 
febrile – Shkup

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
AGJENCIA PËR PROMOVIM DHE MBËSHTETJE 

TË TURIZMIT 
Në bazë të nenit 2, kreu b), pika 9 e Programit për promovim dhe mbështetje të turizmit për vitin 2019 (“Gazeta Zyrtare” e Republikës së Maqedonisë nr. 16/19) dhe nenit 5 të Rregullores për kriteret e përafërta për 

ndarje të mbështetjes financiare të manifestimeve kulturore, argëtuese, sportive, gastronomike dhe ekologjike nr. 09-117/1 të datës  28.01.2019, Komisioni për ndarje të mbështetjes financiare të manifestimeve 
kulturore, argëtuese, sportive, gastronomike dhe ekologjike i formuar me vendimin nr. 09-177/2 të datës 05.02.2019 

Publikon 
THIRRJE PUBLIKE 

Për ndarje të mbështetjes financiare të manifestimeve kulturore, argëtuese, sportive, gastronomike dhe ekologjike. 
 

I 
Lëndë e Thirrjes publike është ndarja e mjeteve financiare në shumë prej 1.500.000,00 denarë nga ana e 

Agjencisë për promovim dhe mbështetje të turizmit për mbështetje të manifestimeve kulturore, argëtuese, 
sportive, gastronomike dhe ekologjike, në pajtim me Programin për promovim dhe mbështetje të turizmit 
për vitin 2019 (“Gazeta Zyrtare” e Republikës së Maqedonisë nr. 16/19). 

 
II 

Agjencia për promovim dhe mbështetje të turizmit sipas programit për vitin 2019 ka përcaktuar mjete në 
shumën prej 1.500.000,00 denarë. 

Mbështetja e manifestimeve do të realizohet përmes: 
• shpërndarjes së mbështetjes financiare - mjeteve në shumën prej 10.000,00 deri 120.000,00 denarë 

individualisht për çdo manifestim në pajtim me këtë rregullore. 
Shuma maksimale e mjeteve të kërkuara financiare nuk guxon të jetë më e lartë se 30% e shpenzimeve 

të përgjithshme për realizim të manifestimit. 
 

III 
 

Në thirrjen publike kanë të drejtë të paraqiten të gjitha subjektet e interesuara, subjekte fizike dhe 
juridike, organizata qeveritare dhe joqeveritare, të cilat organizojnë manifestime kulturore, argëtuese, 
sportive, gastronomike dhe ekologjike në ngjarjet e organizuara lokale turistike. 

 
IV 

Në shtojcë të kërkesës për ndarje të mbështetjes financiare (Shtojca 1 e Rregullores) dhe 
dokumentacioni i duhur, aplikanti duhet ta dorëzojë dokumentacionin në vijim: 

1. Vendim për regjistrim DRD formular (origjinal ose kopje me vulë dhe nënshkrim të parashtruesit); 
2. Plani dhe programi për shfrytëzimin e mjeteve (kërkesë/projekt); 
3. Vërtetim për tatime, kontribute dhe pagesa tjera publike të paguara nga organi kompetent; 
4. Deklaratë 
 

V 
 

Mjetet e dedikuara për mbështetje të manifestimeve do të ndahen në dy pjesë, për manifestime të reja 
dhe për ato do të ndahen 500.000,00 denarë, përderisa për ato ekzistuese do të ndahet pjesa e mbetur prej 
1.000.000,00 denarë. 

Përzgjedhja e shfrytëzuesve për mbështetje të manifestimeve ekzistuese do të bëhet në bazë të vlerësimit 
të përmbushjes së kritereve në vijim me pikë: 

Kriteret pikë 
Përmbajtja e programit (jo më e gjatë se 5 faqe) 30 
Eksponim medial i ngjarjes (numri i mediave të shtypit dhe televizionit) 20 
Tradita e realizimit të manifestimit (nga 1-3 vite 5 pikë, 3-5 vite 10 pikë, mbi 5 vite 20 pikë) Max 20 
Burimi personal i financimit për pjesëmarrje në realizimin e manifestimit 20 
Burimet e financimit të manifestimit nga organe tjera të administratës shtetërore 10 
Përzgjedhja e shfrytëzuesve për mbështetje të manifestimeve të reja do të bëhet në bazë të vlerësimit të 

përmbushjes së kritereve në vijim me pikë: 
 

Kriteret pikë 
Përmbajtja e programit (jo më e gjatë se 5 faqe) 50 
Eksponimi medial i ngjarjes (numri i mediave të shtypit dhe televizionit) 30 
Burime të financimit të manifestimit nga organe tjera të administratës shtetërore 20 

VI 
Shfrytëzuesi i mbështetjes së ndarë financiare është i obliguar edhe të dorëzojë dëshmi (llogari fiskale, 

fletëpagesa, fatura, fletëdërgesa etj) për shfrytëzim qëllimor të mjeteve, në afat prej 30 ditëve pas 
realizimit të manifestimit.  

Në rast se manifestimi realizohet para publikimit të thirrjes publike për vitin aktual dëshmitë për 
mbështetjen e kërkuar financiare, kërkuesi është i obliguar të dorëzojë me vet parashtrimin e kërkesës. 

Dëshmitë dorëzohen përmes postës ose drejtpërdrejtë në Arkivin e Agjencisë për promovim dhe 
mbështetje të turizmit, por jo më vonë se afati i paraparë. 

Agjencia për promovim dhe mbështetje të turizmit e mban të drejtën për përcjellje të realizimit të 
projekteve, si dhe kontroll të shpenzimit qëllimor të mjeteve, si dhe kthimin e tyre nëse vërehen çfarëdo 
parregullsi, në pajtim me Rregulloren nr. 09-117/1 të datës 28.01.2019. 

 
VII 

Kërkesën për paraqitje në Shpallje publike, parashtruesit mund ta marrin në Agjencinë për promovim 
dhe mbështetje të turizmit, rr. GTC  kati 2, lokali 11 – Shkup, ose në ueb faqen e Agjencisë: 
www.tourismmacedonia.gov.mk.  

Kërkesat dhe dokumentacioni i nevojshëm, aplikuesi duhet t`i dorëzojë deri më 15.02.2019, përmes 
postës ose personalisht deri në arkivin e Agjencisë për promovim dhe mbështetje të turizmit. 

Kjo thirrje publike ka të bëjë me të gjitha manifestimet të cilat do të realizohen prej më 01.01.2019 deri 
më 31.12.2019. 

Kërkesat e paplotësuara dhe të vonuara, si dhe kërkesat të cilat parashohin çmime joreale të tregut 
(shpenzime) nuk do të merren parasysh. 



22 MARKETING
Koha, e mërkurë, 6 shkurt 2019 

Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 alineja 2 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18) dhe nenit 22, 23, 
24, 25, 26 dhe 27 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/8, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18) Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të caktuar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës  
 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikon shpallje për punësim të 
18 (tetëmbëdhjetë) personave përmes themelimit të marrëdhënies 
së punës për kohë të caktuar për vendet e punës në vijim: 

 
1. Bashkëpunëtor i ri për arsim fillor dhe sport shkollor, 

Departamenti për arsim fillor, në Sektorin për arsim fillor – 1 
realizues;                               

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – punë sociale dhe politikë sociale, 
arsim dhe mbrojtje  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë  
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë  
 
2. Bashkëpunëtor i ri për përcaktim të metodologjisë për 

shpërndarje të dotacioneve në arsim fillor dhe për organizim 
në arsim fillor, në Departamentin për financim të arsimit fillor dhe 
zhvillim karriere, Sektori për arsim fillor – 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – arsim, shkencë për letërsi ose 
shkenca historike  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë  
 
3. Referent i ri për punë financiare në arsim fillor, në 

Departamentin për financim të arsimit fillor dhe zhvillim karriere, 
Sektori për arsim fillor – 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve profesionale V  ose niveli i 
kualifikimeve IV sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe 
të arritura 180 ose 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose së 
paku arsim të lartë ose të mesëm – gjimnaz ose arsim të mesëm 
profesional – teknik ekonomik  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 13.198 denarë  
 
4. Bashkëpunëtor i ri për arsim të përgjithshëm dhe të 

mesëm profesional, Departamenti për arsim të mesëm, arsim për 
të rritur dhe mësim të përjetshëm, Sektori për arsim të mesëm, 
arsim për të rritur dhe arsim të përjetshëm - 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar - punë sociale dhe politikë sociale, arsim 
ose art figurativ  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë  
 
5. Bashkëpunëtor i ri për përcaktim të metodologjisë për 

shpërndarje të dotacioneve në arsim të mesëm dhe për 
organizim të arsimit të mesëm, Departamenti për arsim të 
mesëm, arsim për të rritur dhe mësim të përjetshëm, Sektori për 
arsim të mesëm, arsim për të rritur dhe arsim të përjetshëm - 1 
realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – arsim, shkenca juridike ose shkenca 
ekonomike  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë  
 
6. Referent i ri për organizim në arsim të mesëm dhe 

zhvillim të karrierës, Departamenti për arsim të mesëm, arsim për 
të rritur dhe mësim të përjetshëm, Sektori për arsim të mesëm, 
arsim për të rritur dhe arsim të përjetshëm - 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve profesionale V  ose niveli i 
kualifikimeve IV sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe 
të arritura 180 ose 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose së 
paku arsim të lartë ose të mesëm – gjimnaz ose arsim të mesëm 
profesional – teknik ekonomik  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 13.198 denarë 
 
7. Bashkëpunëtor i ri për organizim në arsim sipëror dhe 

për mbajtje të Regjistrit për rrjet të arsimit të lartë, 
Departamenti për rrjet të arsimit sipëror, Sektori për arsim sipëror - 
1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – arsim, shkencat juridike ose 
ekonomike  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion 

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 
 

8. Bashkëpunëtor i ri për kualitet të arsimit sipëror, 
Departamenti për mbështetje të trupave për kualitet në arsimin 
sipëror, Sektori për arsim sipëror - 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – administrata publike dhe administrata, 
shkencat juridike ose shkencat për gjuhë (linguistikë)  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 
9. Bashkëpunëtor i ri për çështje të standardit të nxënësit, 

Departamenti për standard të nxënësit, Sektori për standard të 
nxënësit dhe studentit - 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – arsim, shkencat juridike ose shkencat 
ekonomike  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 
 
10. Bashkëpunëtor më i ri për çështje të standardit 

studentor, Njësia për standardin studentor, Sektori për standarde 
të nxënësve dhe studentëve - 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar –  arsimi, shkenca juridike ose shkenca 
e gjuhës (linguistika) 

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 
 
11. Bashkëpunëtor më i ri për bursa nga cikli i parë, dytë 

dhe tretë i studimeve, Njësia për standardin studentor, Sektori për 
standardin e nxënësve dhe studentëve - 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar –  prodhimtaria bimore, arsimi ose 
shkenca e gjuhës (linguistika) 

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 
 
12. Bashkëpunëtor më i ri për komunikim dhe bashkëpunim 

me lexuesit në Leximore, Njësia për literaturë të përkthyer 
profesionale dhe shkencore, Sektori për shkencë dhe inovacione - 
1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – shkenca e gjuhës (linguistika), arsimi 
dhe filozofia  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 
 
13. Bashkëpunëtor më i ri për ekuivalencë dhe nostrifikim, 

Njësia për ekuivalencë dhe nostrifikim, Sektori për bashkëpunim 
ndërkombëtar - 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – punë sociale dhe politikë sociale, 
shkenca për letërsi dhe arsim 

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 
 
14. Bashkëpunëtor më i për përcjellje të procesit të zhvillimit 

të Kornizës nacionale për kualifikime, Njësia për Kornizën 
nacionale për kualifikime, Sektori për bashkëpunim ndërkombëtar - 
1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – shkenca ekonomike, shkenca e 
gjuhës (linguistika) ose teknika kompjuterike dhe informatika 

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 
 
15. Bashkëpunëtor më i ri për përkthim, Njësia për 

marrëdhënie me publikun dhe protokoll, Sektori për punë 
organizative në Ministrinë - 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – arsim dhe shkenca e gjuhës 
(linguistika)  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 

16. Bashkëpunëtor më i ri për promovim të paqes dhe të 
drejtave të fëmijëve në arsimin fillor dhe të mesëm, Njësia për 
paqe dhe të drejta të fëmijëve të të gjitha komuniteteve, Drejtoria 
për zhvillim dhe avancim të arsimit në gjuhët e anëtarëve të 
komuniteteve - 1 realizues; 

 
 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 

kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – shkenca e gjuhës (linguistika), arsim 
ose shkenca juridike  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 
 
17. Bashkëpunëtor më i ri për realizim të procedurës për 

miratim të teksteve shkollore, Njësia për miratim të teksteve 
shkollore, Sektori për tekste shkollore dhe këshillim pedagogjik, në 
Shërbimin pedagogjik - 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – arsim, shkenca e gjuhës (linguistika) 
ose shkenca ekonomike  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 
 
18. Bashkëpunëtor më i ri për mbajtje të evidencës të 

këshillime të mbajtura, Njësia për këshillim të prindërve dhe 
nxënësve, Sektori për tekste shkollore dhe këshillim pedagogjik, në 
Shërbimin pedagogjik - 1 realizues; 

 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar – psikologji ose pedagogji  

 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 
në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)  

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 Me ose pa përvojë pune në profesion  

Shuma në të holla e neto-pagesës: 21.010 denarë 
 
Kushtet e përgjithshme të cilat duhet ti plotësojnë kandidatët 
 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
 në mënyrë aktive ta përdorë gjuhën maqedonase, 
 të jetë i moshës së rritur, 
 të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore, 
 me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ka të shquar 

dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 
Dëshmitë për plotësimin e kushteve duhet të jenë në formën 

origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
 
1. Dëshmi për shtetësi të Republikës së Maqedonisë 
2. Dëshmi për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për vendin 

e punës 
3. Dëshmi që me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk ka të 

shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës 

4. Vërtetim/Diplomë për shkallë të mbaruar të arsimit 
5. Dëshmi për njohje të një prej tre gjuhëve më të përdorura të 

Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
6. Dëshmi për njohje të programeve kompjuterike për punë në 

zyrë 
7. Biografi  
 
Orari i punës: gjithsej orë të punës në javë - 40;  
- orari i punës nga ora 7:30/8:30-15:30/16:30, ditët e punës nga e 

hëna deri të premten  
- për vendin e punës Bashkëpunëtor më i ri për komunikim dhe 

bashkëpunim me lexuesit në Leximore, është e paraparë punë e 
natës deri në ora 24.00, punë me ndërrim dhe punë gjatë pushimit 
javor (e shtune). 

 
Dokumentet e duhura parashtrohen në zarf të mbyllur me 

shenjën: "Të mos hapet", në adresën në vijim: 
 

Ministria e arsimit dhe shkencës 
Njësia për menaxhim me resurset njerëzore 
bul."Shën Kirili dhe Metodij" 54 Shkup  
(me shenjën “për shpalljen”) 
Shkup 
 
Në anën e kundërt të zarfit të theksohet numri rendor i vendit të 

punës për të cilin aplikohet, me shenjën "Të mos hapet". 
 
Fletëparaqitja dhe dokumentacioni i vonuar, jo i kompletuar dhe 

jo i plotë nuk do të shqyrtohet. 
 
Për arsye të urgjencës së procedurës, fletëparaqitjet 

parashtrohen vetëm përmes arkivin e Ministrisë së arsimit dhe 
shkencës ose me dërgesë të rekomanduar përmes postës. 
 

Afati për parashtrimin e dokumentacionit të nevojshëm është 3 
(tre) ditë të punës nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor. 
Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afat prej 45/90/120 
ditëve pas përfundimit të afatit për paraqitje në pajtim me nenin 23 
paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie pune. 
 
Me kandidatin e përzgjedhur do të lidhet marrëveshje për punësim 
për kohë të caktuar. 
 

Ministria e arsimit dhe shkencës
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SHOQËRIA  AKSIONARE  PËR 
MENAXHIM  ME HAPËSIRAT  AFARISTE 
NË  PRONËSI  SHTETËRORE - SHKUP 
rr. Stale Popov nr. 9, Shkup, fahu postar 38, telefon: 3226-072
 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhëniet e punës (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 
13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18), Shoqëria 
aksionare për menaxhim me hapësirat afariste në pronësi shtetërore – Shkup publikon: 
 

Shpallje publike 
për nevojën e punësimit të punonjësve për një kohë të pacaktuar 

        Shoqëria aksionare për menaxhim me hapësirat afariste në pronësi shtetërore – Shkup, ka 
nevojë për punësimin e 2 punonjësve për një kohë të pacaktuar, për vendet e punës në vijim: 

1. Për vendin e punës “Kontabilist përgjegjës” në Drejtorinë e shoqërisë aksionare - 1 
punonjës me shkollë të mbaruar PLP – PLA ekonomist i diplomuar, ekonomist dhe 2 (dy) vite përvojë 
pune pas arritjes së përgatitjes së kërkuar profesionale. 

- Orët javore të punës janë nga e hëna deri të premten (40 orë), 8 orë pune në ditë (duke 
filluar ndërmjet orës 7:30 dhe 8:30 dhe duke mbaruar ndërmjet orës 15:30 dhe 16:30), 
paga bazë neto 30.670,00 denarë. 

2. Për vendin e punës “Referent përgjegjës për përfaqësimin e lëndëve gjyqësore” në 
Sektorin e çështjeve juridike dhe të përgjithshme dhe ekonomike financiare në Qendrën rajonale në 
Shkup të Shoqërisë aksionare - 1 punonjës me shkollë të mbaruar PLP jurist i diplomuar me provim 
jurisprudence dhe 2 (dy) vite përvojë pune pas arritjes së përgatitjes së kërkuar profesionale 

 Orët javore të punës janë nga e hëna deri të premten (40 orë), 8 orë pune në ditë (duke 
filluar ndërmjet orës 7:30 dhe 8:30 dhe duke mbaruar ndërmjet orës 15:30 dhe 16:30), 
paga bazë neto 34.367,00 denarë. 

Kandidatët e interesuar, duhet të plotësojnë kushtet e përgjithshme në përputhje me ligjin si 
dhe kushtet e veçanta të parapara me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës të Shoqërisë 
aksionare për menaxhim me hapësirat afariste në pronësi shtetërore – Shkup edhe atë: 

- të kenë të mbaruar arsimin përkatës të specifikuar për pozicionin e punës dhe përvojën e 
punës pas arritjes së përgatitjes së kërkuar profesionale. 

Kandidatët, me aplikimin (me numrin e telefonit dhe adresën) në të cilin shënohet për 
cilin pozicion pune aplikon, duhet të dorëzojnë edhe dëshmi për plotësimin e kushteve të 
specifikuara edhe atë: 

- diplomë, vërtetim apo dëftesë për mbarimin e shkollimit me përgatitjen e kërkuar 
profesionale (origjinal apo kopje të noterizuar); 

- dëshmi për përvojën e punës (origjinal apo kopje të noterizuar); 
- vërtetim të shtetësisë (origjinal apo kopje të noterizuar); 

 
Afati i paraqitjes së kandidatëve është 5 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes (deri më 

datë 12.02.2019). . 
Aplikimet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të shqyrtohen. 
 
Aplikimi me dokumentacionin origjinal apo kopje të noterizuar dorëzohet në adresën e 

Shoqërisë aksionare për menaxhim me hapësirat afariste në pronësi shtetërore – Shkup – 
Drejtoria, rr. “Stale Popov” nr. 9, Shkup, rekomanduar me postë apo në arkivin e Shoqërisë 
aksionare çdo ditë pune nga ora 8:00 – 16:00. 

Aplikimet e dorëzuara nëpërmjet e-mail-it nuk do të shqyrtohen. 
ShA për menaxhim me hapësirat afariste në pronësi shtetërore – Shkup do të bëjë 

përzgjedhjen e kandidatëve të paraqitur në afatin e përcaktuar me ligj (45, 90 apo 120 ditë) varësisht 
nga numri i aplikimeve të arritura. 

Personat për kontakt: G. Danov tel.: 02/3233-281, 076/361-386 

KOMUNA E GOSTIVARIT www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

 
Nr. 18-2053/5-18 
04.02.2019  
Gostivar  
 
 Në bazë të nenit 35 alineja (3) nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz. zyrtare e 
RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16  163/16, 64/18,168/18), Kryetari i Komunës së 
Gostivarit e solli këtë: 
 

L A J M Ë R I M 
 
 Lajmërohen qytetarët dhe personat juridikë se për Projektin Arkitektonik-Urbanistik (PAU) për 
formimin e parcelave ndërtuese në PKnr.2515 K  Debresh me dedikim A1- 
Komuna e Gostivarit, Kryetari i Komunës së Gostivarit solli Vendim për organizim e:  

PREZANTIMIT PUBLIK  
DHE ANKETËS PUBLIKE 

 Për Projektin Arkitektonik-Urbanistik (PAU) për formimin e parcelave 
ndërtuese në PKnr.2515 K  Debresh me dedikim A1-Komuna e Gostivarit që i 
përfshin këta kufij: 
 

- Nga ana veri-lindore me lumin e f.Debreshë 
- Nga ana lindje-jugë me parcelë kadastrale PKnr.2520 
- Nga ana jugë-perëndimore me PKnr.2521 dhe rrugën ekzistuese  
- Në anën perëndimore –veriore me rrugë ekzistuese 

 
 Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit respektivisht 
në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit me 11.02.2019 (e hënë) në ora 
13.00 
 Projekti Arkitektonik-Urbanistik (PAU) për formimin e parcelave ndërtuese në 
PKnr.2515 K  Debresh me dedikim A1-Komuna e Gostivarit do të ekspozohet në 
lokalet e Komunës së Gostivarit që zgjatë 5 ditë pune prej 11.02.2019 vit deri 15.02.2019 
vit. çdo ditë pune prej orës 08.00-16.00. 
 
 Fletët anketuese gjenden në Qendrën për Shërbime Publike të Komunës së Gostivarit si dhe në 
sistemin e-urbanizëm, kurse në afatin e paraparë personat e interesuar juridik dhe fizik mund të 
parashtrojnë vërejtjet me shkrim në fletat anketuese në formë të shkruar ose në formë elektronike 
nëpërmjet sistemit e – urbanizëm. 

Kryetari i Komunës
Arben Taravari

                                                                                                                                    
Republika e Maqedonisë                                                                                     IPSH Instituti universitar për tomografi 

pozitrone-emisione të Republikës 
së Maqedonisë - Shkup 

Në bazë të nenit 20-g nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik, Rregullores për elementet e detyrueshme të shpalljes publike për 
plotësimin e vendit të punës në sektorin publike përmes punësimit, si dhe formës, përmbajtjes dhe mënyrës së udhëheqjes së regjistrit të 
personave të cilët kanë parashtruar të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik (Gazeta zyrtare nr. 34/2015), në bazë të nenit 156, 
157, 158, 159 dhe 164-b nga Ligji për mbrojtje shëndetësore (Gz. zyrtare e RM nr. 43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 
192/15, 17/16, dhe 37/16), Pajtimit për punësim nga Ministria e financave nr. 18-9504/2 të datës 16.08.2018, Mendimit pozitiv nga Ministria 
e shoqërisë informatike dhe administratës nr. 12-6-16/10 të datës 18.12.2018 në planin vjetor për punësime për vitin 2019 në IPSH IU TPE 
nr. 04-1072/01 të datës 03.12.2018, u.d Drejtori i IPSH Institutit Universitar për tomografi pozitrone-emisione të Republikës së Maqedonisë - 
Shkup publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE  nr. 1/2019 

për punësim të 1 (një) realizuesi, person ndihmës teknik, nëngrupi 1 kategoria B niveli B1 
(shpallje e sërshime) 

 
IPSH Instituti universitar për tomografi pozitrone – emisione të Republikës së Maqedonisë – Shkup ka nevojë për plotësimin e vendit të 

lirë të punës 1 realizues për vendin e punës në vijim: 
 
1. shifra ZDR 0401B01001 inxhinier përgjegjës për mirëmbajtje teknike të pajisjes - 1 realizues për kohë të pacaktuar 

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

studimit për elektroteknikë.    
- me dhe pa përvojë pune 
- përparësi do të kenë kandidatët doktor të shkencave teknike 
Kompetencat e veçanta të punës: 
 njohje aktive të programeve kompjuterike 
 njohje aktive të një prej tre gjuhëve më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht). 

 
   -  Orari i punës :   
Orë punuese në javë: 40 orë 
Ditë punuese: e hëne - e premte 
Orari i punës nga ora 05:00 deri 13:00 gjegjësisht nga ora 08:00 deri 16:00  
Shuma neto e rrogës:  24.321,00 denarë. 
Vërejtje: Sipas planit vjetor për punësime të parapara në institutin për vitin 2019 janë: Shqiptar 1. 
Fletëparaqitje për shpalljen mund të tërhiqet nga arkivi i IPSH Instituti universitar për tomografi pozitrone-emisione të Republikës së 

Maqedonisë - Shkup. Kandidatët janë të detyruar që fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, preciz dhe me të dhëna të sakta. 
 
Në bashkëngjitje me fletëparaqitjen kandidatët janë të detyruar të parashtrojnë këto dokumente: 
-fletëparaqitje me të dhëna për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë me sukses mesatar 
- certifikata nga trajnimet dhe përsosjet dhe diplomën për studime të doktoraturës të mbaruara nëse i posedojnë 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- vërtetim mjekësor jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë që nuk ka të shquar ndalesë të plotfuqishme për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, origjinal ose kopje të 

vërtetuar në noter 
 
Afati për paraqitje në shpalljen publike është 20 (njëzet) ditë llogaritur nga dita e publikimit në shtypin ditor (duke mos e llogaritur ditën 

e publikimit). 
 Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i parregulluar nuk do të bëhet lëndë për shqyrtim nga ana e komisionit për 

selektim të kandidatëve. 
 Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e tërësishëm të nevojshëm dhe telefoni për kontakt të dorëzohen deri në IPSH Instituti 

universitar për tomografi pozitrone – emisione të Republikës së Maqedonisë – Shkup, rr. Bledski Dogovor nr. 10, përmes postës ose në 
arkivin e IPSH Instituti universitar për tomografi pozitrone – emisione të Republikës së Maqedonisë – Shkup, ndërsa me shenjë për Shpallje 
publike për punësim. 

      IPSH Instituti universitar për tomografi 
pozitrone-emisione të Republikës 

së Maqedonisë - Shkup 

Komisioni për mbledhjen e ofertave për realizimin e ekskursionit përfundimtar për nxënës nga SHMQSH Gjimnazi “Rade Jovçevski-Korçagin”- 
Shkup, publikon këtë: 

SHPALLJE 
për grumbullim të ofertave për ekskursion të nxënësve 

1. Kërkues: Shkolla e mesme e Qytetit të Shkupit Gjimnazi “Rade Jovçevski-Korçagin  
2. Ofertues: Çdo subjekt juridik i regjistruar për kryerjen e veprimtarisë në pajtim me lëndën e shpalljes 
Lënda: Organizim i një ekskursioni gjashtë ditor me katër bujtje për nxënësit e vitit të tretë në pajtim me Programin për realizim të 

ekskursioneve të nxënësve, është e detyrueshme të merret nga Arkivi i SHMQSH Gjimnazi Rade Jovçevski - Korçagin - Shkup. Programi për 
realizim të ekskursioneve është kusht për pjesëmarrje në procedurën për grumbullim të ofertave dhe mund të merret çdo ditë pune nga ora 09:00 deri 
15:00. 

Ekskursioni do të realizohet si gjashtë ditor me katër bujtje, në drejtimin në vijim: Shkup - Budapest - Pragë - Dresden - Pragë - Vjenë - Shkup; 
në muajin prill 

         Sipas Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve të nxënësve të shkollave të mesme, subjektet juridike të cilët janë të 
interesuar për pjesëmarrje sipas kësaj shpallje duhet t`i plotësojnë kriteret minimale në vijim për vërtetimin e aftësisë dhe t`i plotësojnë kërkesat 
teknike dhe financiare sipas kësaj shpallje: 

Kriteret për vërtetimin e aftësisë të subjekteve juridike 
Subjekti juridik duhet të jetë i regjistruar sipas rregullave pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerjen e veprimtarisë përkatëse turistike.  
Dëshmi:  
 Licencë A - të vlefshme për kryerjen e veprimtarisë turistike në emër të ofertuesit (jo më të vjetër se 6 muaj) - të vërtetuar me vulë besnik ndaj 

origjinalit 
Kriteri 2: 
Subjekti juridik të ketë realizuar me sukses së paku 3 (tre) ekskursione të nxënësve dhe aktivitete tjera të lira në 3 (tre) vitet e fundit. 
Dëshmi: 
Vërtetim për realizim kualitativ, në kohë dhe profesional të së paku 3 (tre) ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera në 3 (tre) vitet e 

fundit, të vërtetuara me nënshkrim dhe vulë nga Shkollat me të cilat janë realizuar ekskursionet. 
Kriteri 3: 
Subjekti juridike duhet t`i plotësojë kushtet për transport të grupeve të fëmijëve sipas Ligjit për siguri të komunikacionit në rrugë dhe Rregullores 

për kërkesa të veçanta teknike të makinave me të cilat transportohen grupet e fëmijëve. 
Dëshmi:  
  Deklaratë që me përgjegjësi të plotë penale dhe materiale që operatori ekonomik i cili do të paraqitet si ofrues ka mundësi të sigurojë 

shërbim për transport sipas kushteve për transport të grupeve të fëmijëve në pajtim me Ligjin për sigurim të komunikacionit të rrugëve dhe 
Rregullores për kërkesa të veçanta teknike të makinave me të cilat do të transportohen grupet e fëmijëve. 

 Deklaratë që me përgjegjësi të plotë penale dhe materiale që në rast të zgjedhjes si ofertues më të volitshëm, do të sigurojë dëshmi për 
rregullsi teknike të makinës në pajtim me ligjet e vlefshme ekzistuese në Republikën e Maqedonisë dhe procesverbal për realizim të kontrollit teknik 
të autobusit, jo më të vjetër se një muaj, si dhe që për shoferët e autobusëve do të sigurojë vërtetime mjekësore jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj. 

 Marrëveshje për angazhim të autobusëve, e cila ka të bëjë për ekskursionin konkret dhe për periudhën konkrete në të cilën do të realizohet 
ekskursioni i paraparë - në origjinal, ose të vërtetuar me vulë, besnik ndaj origjinalit. 

 Leje për komunikacion (të lexueshme) për autobusët/ mjetet transportuese të cilat janë lëndë të marrëveshjes së angazhimit të subjektit 
juridik për transport të udhëtarëve dhe janë të theksuara në marrëveshjen. 

KËRKESAT TEKNIKE 
Subjekti juridik duhet të : 
 Sigurojë akomodim në Hotel me min. 3* me 2 (dy) shujta në ditë të siguruara, në maksimum dhoma me 4 shtretër, si dëshmi që ofertuesi 

parashtron pararezerime me hotele, ose operator turistik partner i ofertuesit për destinacionin konkret - shteti, sipas kërkesës teknike dhe 
programit për ekskursione. 

 të ketë minimum 5 (pesë) punonjës të licencuar (udhëheqës), si dëshmi për çdo udhëheqës parashtrohet, vërtetim ose kopje të 
certifikatës ose licencës, të bashkangjitur me M1/M2 Formular - të vërtetuar besnik ndaj origjinalit. 

 të ketë të angazhuar udhëheqës lokal - për shqyrtime të cilat janë të parapara në programin, si dëshmi parashtrohet marrëveshje ose tjetër 
dëshmi për angazhim të udhëheqësve lokal të paraparë në programin. 

 të ketë të angazhuar personel mjekësor ose institucion mjekësor e cila do të sigurojë një person mjekësor i cili do të jetë i angazhuar gjatë 
periudhës së udhëtimit, së dëshmi parashtrohet marrëveshje me personelin mjekësor - mjek ose me institucionin mjekësor në origjinal ose 
kopje të diplomës (personeli mjekësor) ose licencë/vendim për punë (institucioni mjekësor). Marrëveshja për angazhman duhet të jetë e 
konkretizuar në marrëdhënie me nevojën, kohën dhe mënyrën e angazhimit.  

 t`i sigurojë të gjitha volitshmëritë për nxënësit e prekur social: 1 aranzhman falas të 25 nxënës (me kërkesë të shkollës aranzhmani mund të 
ndahet në më shumë persona me çka do të fitohet zbritje përqindjeje).  

 të sigurojë arazhman falas për 1 mësimdhënës të 25 nxënësve 
 të sigurojë sigurim shëndetësor-rrugor pa franshizë.  

KËRKESAT FINANCIARE DHE OFERTA FINANCIARE 
 Mënyra e pagesës: Në dorë, ose në këste me kartela të kreditit tërësisht para nisjes.  
Çmimi të përfshin: Transport, akomodimi në hotel sipas kritereve në kërkesën, 2 shujta në ditë (mëngjes dhe darkë), si dhe hyrjet për 

monumentet kulturore-historike, muze dhe aktivitete tjera, si dhe sigurimi shëndetësor-rrugor pa franshizë. Në çmim të përfshihen edhe aranzhmanet 
falas për mësimdhënësit dhe nxënësit e prekur social. 

Ofertuesi duhet ta shpreh çmimin individual për nxënës me TVSH të përfshirë. 
Çmimi i total për nxënës do të shprehet në marrëveshjen për realizim të ekskursionit pas përfundimit të numrit të saktë të nxënësve për të cilët do 

të realizohet ekskursioni. 
Vërejtje: Ofertuesi çmimin e tij të ofertës duhet ta formojë vetëm sipas kërkesave të programit për realizim të ekskursioneve. Të gjithë ofertuesit 

të cilët do të ofrojnë shërbime shtesë, do të përjashtohen nga procedura për zgjedhje për arsye të qasjes së ndryshme në përpilimin e ofertës së tyre 
dhe jo krahasueshmërinë me ofertat tjera. 

Garancia bankare: 5 % nga vlera e marrëveshjes  
Kriteret për zgjedhje: Çmimi më i ultë  
Për ofertues më të volitshëm do të zgjidhet ai ofertues i cili do të ofrojë çmimin më të ultë, ndërsa pastaj do t`i plotësojë kriteret minimale për 

aftësi dhe do të ketë ofertë teknike dhe financiare të pranueshme. 
 Afati për parashtrim të ofertave: 5 (pesë) ditë pune duke mos e llogaritur ditën e shpalljes.  
Mënyra dhe vendi për parashtrim të ofertave: Në zarf të mbyllur në Arkivin e SHMQSH Gjimnazi "Rade Jovçevski - Korçagin", me të vetëm 

shenjë "Deri te Komisioni për realizim të procedurës për zgjedhje të subjektit juridik për realizim të ekskursionit të nxënësve". 
Çdo ofertë e arritur pas afatit përfundimtar do të llogaritet si e vonuar dhe nuk do të jetë lëndë për shqyrtim. 
Hapja dhe vlerësimi i ofertave do të bëhet në hapësirat e Gjimnazit "Rade Jovçevski - Korçagin" dhe e njëjta nuk do të jetë publike. 

                    Komisioni për grumbullim të ofertave 
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 Në bazë të Programit për aktivitetet për mbrojtjen  konsumatorëve të Qytetit të Shkupit për vitin 2018-2019 (“Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit” nr. 05/18), Qyteti i Shkupit shpall:  

Thirrje publike 
për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2019, të dedikuara për realizimin dhe financimin e Programit për mbrojtjen e konsumatorëve të Qytetit të Shkupit  

për periudhën 2018 - 2019 
 

Shpërndarja e mjeteve në Buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2019, Nën programi 
G1, të dedikuara për financimin e Programit për mbrojtjen e konsumatorëve të Qytetit 
të Shkupit për periudhën 2018 – 2019 do të kryhet në përputhje me Planin aksionar për 
implementimin e Programit për mbrojtjen e konsumatorëve të Qytetit të Shkupit për 
periudhën 2018 – 2019 dhe kritereve dhe prioriteteve të dhëna në këtë Thirrje publike. 
  
1. Lloji i projekteve që do të përkrahen 
Në suazat e kësaj Thirrjeje publike do të përkrahen: 

) Projekte dhe aktivitete nga Programi për mbrojtjen e konsumatorëve të Qytetit të 
Shkupit për periudhën 2018 - 2019, nga fushat e mëposhtme me prioritet:  
 Ofrimi i informacioneve dhe i këshillave përmes shoqatave për mbrojtjen e 

konsumatorëve në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve; 
 Analiza e problemeve të qytetarëve, të shqyrtuara përmes këshillimeve të 

realizuara dhe ofrimi i propozimeve deri te Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve të 
Qytetit të Shkupit për përcaktim të prioriteteve të veprimit; 
 Bashkëpunimi i Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve të Qytetit të Shkupit me 

Këshillin për mbrojtjen e konsumatorëve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
dhe koordinimin e aktiviteteve me qëllim të realizimit të aktiviteteve të përbashkëta për 
avancim të mbrojtjes së konsumatorëve; 
 Përgatitja, botimi dhe promovimi i materialeve informative dhe materialeve tjera 

promovuese për të drejtat e konsumatorëve në bazë të prioriteteve të përcaktuara për 
informim, që janë shqyrtuar përmes këshillimit të konsumatorëve;  
 Realizimi i fushatës për fuqizim dhe ngritje të vetëdijes së konsumatorëve në 

fusha të caktuara të mbrojtjes së drejtave të tyre, në pajtim me prioritetet e  
përcaktuara me Këshillin për mbrojtjen e konsumatorëve të Qytetit të Shkupit; 
 Iniciativa drejtuar komunitetit të biznesit në territorin e Qytetit të Shkupit për një 

marrëdhënie të drejtë ndaj konsumatorëve dhe promovimin e praktikave dhe mjeteve 
për zgjidhjen e konflikteve midis palëve; 
 Bashkëpunimi me dhomat ekonomike në Republikën e Maqedonisë, organizimi i 

seminareve dhe planifikimi i aktiviteteve të përbashkëta; 
 Organizimi i punëtorive me ndërmarrjet publike në territorin e Qytetit të Shkupit me 

qëllim qëndrim më të mirë ndaj konsumatorëve; 
 Inicimi i përfshirjes më të mirë të mbrojtjes së konsumatorëve në procesin 

mësimor në arsimin e mesëm nëpërmjet kontakteve të drejtpërdrejta me stafin 
mësimdhënës dhe nxënësit; 
  Zbatimi i aktiviteteve të tjera në koordinim me politikën e konsumit të Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë, të cilat do të shfaqen si prioritet në përputhje me kërkesat 
e BE-së në bazë të Kapitullit 28 - Mbrojtja e konsumatorëve dhe shëndeti publik. 
 
2. Korniza kohore dhe shuma e përgjithshme e mjeteve të parashikuara/në 
dispozicion  
Mjetet kanë të bëjnë për vitin 2019. 
Shfrytëzimi i mjeteve të ndara do të specifikohet në kontratën ndërmjet realizuesit të 
Programit për mbrojtjen e konsumatorëve të Qytetit të Shkupit për periudhën 2018 – 
2019 dhe Qytetit të Shkupit.  
 
3. Kriteret themelore organizuese 
Kriteret themelore organizuese që duhet t’i plotësojnë subjektet që marrin pjesë në këtë 
thirrje janë:  

o Subjektet të jenë të regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë; 
o Subjektet të mos kenë shfrytëzuar mjete ose të mos kenë deponuar aplikim 
nga/deri te organet e tjera të administratës shtetërore ose burime tjera për të njëjtin 
qëllim dhe aktivitete për të cilat deponojnë aplikimin dhe që do të nënkuptonte financim 
të dyfishtë të këtyre aktiviteteve nga burime të ndryshme; 
o Subjektet të kenë përvojë në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve. 
 
4. Kritere që duhet t’i plotësojnë subjektet 
Vlerësimi i fletëparaqitjeve të subjekteve që i plotësojnë kriteret themelore organizative, 
do të realizohet në bazë të kritereve vijuese: 

Kriteret Pikët maksimale
1. Struktura organizuese dhe resurset 40 
1.1 A posedojnë institucionet strukturën e nevojshme  
organizative dhe resurse njerëzore për realizimin e programit 
(të punësuarit, vullnetarët aktivë, personat e angazhuar me 
honorar, përfaqësimi i balancuar i femrave dhe meshkujve në 
organizatë) 

10 

1.2 Ekspertë që marrin pjesë në realizimin e projektit 10 
1.3 Ambient adekuat zyrash dhe pajisje teknike për realizimin 
e programit   

10 

1.4. Buxheti vjetor i institucioneve për vitin e fundit kalendarik i 
cili tejkalon vlerën e grandit  

10 

2. Bashkëfinancimi i projektit 10 
2.1 Subjekti të sigurojë përqindjen e pjesëmarrjes së tij në 
realizimin e programit   

10 

3. Cilësia e projektit 50 
3.1 Në ç’masë do të kontribuojë qëllimi i përgjithshëm i 
Programit për realizimin e prioriteteve të përcaktuara, sa 
është i qartë dhe i përcaktuar në mënyrë adekuate.  

10 

3.2 Zgjidhje të ofruara cilësore dhe inovative në propozim 
program 

10 

3.3 Sigurimi i përfshirjes së institucioneve dhe organizatave  
të tjera  

10 

3.4. A  është i qartë dhe i realizueshëm  plani për realizimin e 
Programit  

10 

3.5 Plani i propozuar financiar të jetë real (përshkrimi i 
shpenzimeve sipas kategorive dhe pozicioneve është i 
harmonizuar me çmimet e tregut) 

10 

Çdo fushë e kritereve të posaçme programore do të vlerësohet me 1 pikë, 5 pikë ose 
10 pikë, me kuptimin e mëposhtëm: 1 – jo, 5 – pjesërisht dhe 10 – po.  
 
5. Dokumentacioni i domosdoshëm të cilin subjektet duhet ta depozitojnë së 
bashku me Fletëparaqitjen për realizimin dhe financimin e Programit për 
mbrojtjen e konsumatorëve të Qytetit të Shkupit për periudhën 2018 – 2019. 
Përveç Fletëparaqitjes për realizimin dhe financimin e Programit për mbrojtjen e 
konsumatorëve të Qytetit të Shkupit për periudhën 2018-2019, e cila duhet të 
plotësohet (me shkronja shtypi në alfabetin cirilik), të nënshkruar nga përfaqësuesi i 
subjektit dhe të vërtetuar me vulën e subjektit, subjektet detyrimisht duhet të depozitojë 
shtojcat e mëposhtme: 

 Statuti i subjektit;  
 Fotokopje e vendimit për regjistrimin e subjektit; 
 Raport për mjetet e marra nga Buxheti i Qytetit të Shkupit në vitin e kaluar fiskal 

dhe mënyra e realizimit të tyre (nëse subjekti ka qenë përfitues i mjeteve të ndara nga 
Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin  2018); 
 Raport vjetor i subjektit për programet dhe aktivitetet e realizuara nga fusha e 

mbrojtjes së konsumatorëve për vitin 2018; 
 Deklarata e subjektit se nuk ka fituar mjete ose se nuk ka depozituar fletëparaqitje 

nga/deri në organin tjetër të drejtorisë shtetërore ose burime të tjera për qëllim të njëjtë 
e që do të nënkuptonte financim të dyfishtë të aktiviteteve nga burime të ndryshme. 
 
6. Dokumentacioni përcjellës   
Subjekti të bashkëngjitur duhet të deponojë edhe dokumentacionin përcjellës të 
mëposhtëm:  
 biografi profesionale e personave ekspertë të cilët do të angazhohen në realizimin 

e Programit,  
 listë referuese ose dëshmi (për shembull: kontratë e nënshkruar) për më së paku 

2 projekte në fushën për të cilën do të aplikohet,  
 më së paku dy mendime/referenca nga partnerë ose donatorë për realizimin e 

projekteve paraprake  
 përkrahje me shkrim nga organizata të tjera ose subjekte për të cilat është 

planifikuar të marrin pjesë në realizimin e Programit  dhe 
 plan për realizimin e Programit 

Institucionet mund të depozitojnë vetëm një fletëparaqitje për përkrahje financiare të 
Programit.   
Vërejtje: Fletëparaqitjet me dokumentacion jo të plotë ose të depozituara pas 
skadimit të afatit të parashikuar nuk do të shqyrtohen! Shtojcat e depozituara 
nuk kthehen. 
 
 7. Afati i depozitimit të fletëparaqitjeve  
Afati për depozitimin e fletëparaqitjeve është 10 (dhjetë) ditë pune nga dita e shpalljes 
në gazetat ditore. 
8. Periudha e realizimit të Programit   
shkurt – dhjetor viti 2019 
Fletëparaqitja me dokumentacionin e plotë duhet të depozitohet nëpërmjet postës, në 
zarf të mbyllur në adresën: Qyteti i Shkupit, Sektori për zhvillim ekonomik lokal, bul 
“Ilinden“ nr. 82 , 1000 Shkup nëpërmjet arkivit të Qytetit të Shkupit deri në orën 15 
(me shënimin - Sektori për zhvillim ekonomik lokal – Fletëparaqitje për thirrje publike). 
Subjektet pjesëmarrëse në thirrje publike do të njoftohen për rezultatet në një afat prej 
10 ditësh nga dita e sjelljes së Vendimit për shpërndarjen e mjeteve nga Buxheti i 
Qytetit të Shkupit për vitin 2019, të dedikuara për financimin e Programit për mbrojtjen 
e konsumatorëve të Qytetit të Shkupit për periudhën 2018-2019.  
Fletëparaqitja për realizimin dhe financimin e  Programit për mbrojtjen e 
konsumatorëve të Qytetit të Shkupit për periudhën 2018-2019 është në dispozicion në 
ambientet e Qytetit të Shkupit, Sektori për zhvillim ekonomik lokal dhe në faqen e 
internetit të Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk.  
Kontakt: Biljana Stojmanovska tel: (02) 3 297 284,  e-mail adresa: 
biljana.stojmanovska@skopje.gov.mk.    

QYTETI I SHKUPIT

 Në bazë të nenit 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 dhe 67 të Ligjit për shfrytëzim dhe posedim me mjetet në pronësi të shtetit dhe me mjete në pronësi të komunave (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 dhe 21/18),  Vendimit për dhënie me qira të 
pronës së patundshme pronë e Komunës Bogdanci nr. 08-200/7 të datës 30.01.2019, të sjellë nga ana e Këshillit të Komunës së Bogdancit (“Fleza Zyrtare e Komunës së Bogdancit” nr. 2/19) dhe Raportit për vlerësim të pronës së patundshme të përpiluar nga Shoqëria për 
vlerësime dhe ekspertizë “MB-Proces Pro” SHPK Gjevgjeli, me numër të udhëheqjes së veprës 07-0074/1-7 të datës 29.10.2018, Komisioni për posedim me mjetet e patundshme dhe të tundshme të Komunës së Bogdancit, publikon: 

SHPALLJE numër 1/2019 
Për dhënie me qira të pronës së patundshme hapësirë në SHFK “Kiril i Metodi” Stajkovë përmes ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK (shpallja e parë)  

 
1. LËNDË E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK  
 Lëndë e ankandit publik elektronik është dhënie me qira e pronës së patundshme – hapësirë që gjendet në ndërtesën e SHFK “Kiril i Metodij” në Stajkovë në pajtim me Vendimin për dhënie me qira të pronës së patundshme pronë e Komunës së Bogdancit nr. 08-200/7 zë 
datës 30.01.2019, të sjellë nga ana e Këshillit të Komunës së Bogdancit (“Fleta Zyrtare e Komunës së Bogdancit” nr. 2/19) dhe Raportit për vlerësim të përpiluar nga Shoqëria për vlerësim dhe ekspertizë “MB-PROCES PRO” SHPK – Gjevgjeli me numër të udhëheqjes së veprës 
07-0074/1-7 të datës 29.10.2018. 
2. TË DHËNAT PËR PRONËN E PATUNDSHME QË JEPET ME QIRA  
 Lëndë e qirasë është prona e patundshme me të dhënat në vijim: PK nr. 7398 pjesa 0, adresa (rruga dhe numri i objektit të ndërtesës) Stojakovë, numri i ndërtesës 2 , qëllimi i ndërtesës shkollë dhe institucione shkencore, hyrja 001, kati PO, numri 000 me sipërfaqe prej 240 
m2 KK Stojakovë të regjistruara në Listën pronësore nr. 302 

Nr. 
rend 

Adresa (rruga 
dhe numri i 
objektit të 
ndërtesës)  

Objekti  Qëllimi i ndërtesës  Sipërfaqja Shuma e vlerësuar e pronës së 
patundshme  

Shuma fillestare e qirasë 
mujore  

Hapi minimal i ankandit  Garancia bankare për 
seriozitet të ofertës  
2% 

Ora/fillimi Shpallja  

1. Stojakovë  Ndërtesa 2, 
Hyrja 001, kati 
PO numër 000 

Shkolla dhe 
institucione 
shkencore  

240 m2 2.384.800,00 
denarë  

11.924,00 denarë Pa kufizime 47.696,00 denarë ora 10.00  Hera e parë  

Për truallin në pk nr. 7398 KK Stojakovë në të cilin gjendet prona e patundshme – objekti 
që është lëndë e dhënies me qira (me numër rendor 1), plani i detajuar urbanistik për 
Stojakovën me fuqi të ligjit nuk aplikohet. 
Çmimi fillestar për ankandin publik është 0,5 % e shumës së vlerësuar prej 2.384.800,00 
denarë në pajtim me Raportin për vlerësimt ë përpiluar nga Shoqëria për vlerësime dhe 
ekspertiza “MB-PROCES PRO” SHPK-Gjevgjeli gjegjësisht 11.924,00 denarë/në muaj. 
 Qiramarrësi obligohet që hapësirën e marrë me qira ta shfrytëzojë vetëm si restorant 
për ushqim për nxënësit.  
 Prona e patundshme lëndë e kësaj shpallje jepet me qira për periudhë prej 4 (katër) 
vjet. 
 3. DATA E MBAJTJES SË ANKANDIT PUBLIK  
 Ankandi publik elektronik do të mbahet më datë 20.02.2019 (e mërkurë) me fillim në 
ora 10:00. 
 Ankandi publik elektronik do të mbahet në internet faqen në vijim www. e-stvari.mk 
 4. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE  
Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik kanë të gjithë subjektet e 
interesuara fizike dhe juridike të vendit dhe të huaj që përmbushin kushtet e dhëna në këtë 
shpallje. 
Subjektet e interesuara mund të marrin pjesë për qira me parashtrimin e Fletëparaqitjes 
për pjesëmarrje. 
 
 5. KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK ELEKTRONIK    
 Subjektet e interesuara juridike dhe fizike në mënyrë elektronike parashtrojnë 
Fletëparaqitje për pjesëmarrje në ankandin publik, që duhet të përmbajë të gjitha të dhënat 
dhe dëshmitë të përcaktuara në shpallje. (Që të mund të parashtrojë fletëparaqitje për 
pjesëmarrje së bashku me dëshmitë e përcaktuara në shpallje secili subjekt fizik 
dhe juridik duhet paraprakisht të jetë i regjistruar në faqen www.e-stvari.mk). Nëse 
ofertuesi vetëm se ka marrë pjesë në procedurat e shpalljeve të mëhershme dhe 
ankandeve të realizuara publike elektronike të realizuara përmes këtij sistemi për atë ende 
vlejnë emri përdorues dhe shifra e dhënë më herët në mënyrë automatike – nga 
pjesëmarrja në procedurë që e ka realizuar cilado komunë).  
Dëshmitë që duhet të parashtrohen së bashku me fletëparaqitjen për ankandin publik 
elektronik, subjekti i regjistruar obligohet që të ngarkojë në sistem në formë të kopjes së 
skanuar të origjinalit në PDF formë, edhe atë: 
1. Deklaratë për pranim të kushteve që janë dhënë në Shpallje; 
2. Garanci bankare për seriozitet të ofertës në shumë prej 2 % të shumës së vlerësuar të 
pronës së patundshme, për pjesëmarrje në ankandin publik. Krahas formës elektronike, 
garancia bankare për seriozitet të ofertës duhet që në formë me shkrim (në origjinal) të 
parashtrohet në adresën – Komuna e Bogdancit rr. “Marshall Tito” nr. 62 Bogdanci me 
shenjë për Komisionin për posedim të mjeteve të patundshme dhe të tundshme në pronësi 

të Komunës së Bogdancit. Mungesa e garancisë bankare në formë me shkrim deri te 
Komisioni e bën fletëparaqitjen të papranueshme dhe e njëjta do të refuzohet.  
3. Dëshmi për identitet të subjekteve juridike; 
 - gjendja aktuale nga Regjistri qendror i R.M – jo më të vjetër se gjashtë muaj (për 
subjektet e vendit juridike); 
- certifikatë të regjistrimit nga regjistri përkatës në shtetin prej nga vjen (për subjektet e 
huaja juridike); 
4. Dëshmi për identitet të subjekteve fizike: 
 - kopje të letërnjoftimit ose dokumentit të udhëtimit; 
 5.  E-mail adresë të parashtruesit të fletëparaqitjes, përmes së cilës do të realizohet 
procedura e regjistrimit për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik, gjegjësisht do t’i 
dërgohen emër përdorues dhe shifër për qasje në faqen www.e-stvari.mk në të cilën do të 
realizohet ankandi publik elektronik. 
Komisioni pas pranimit të fletëparaqitjeve përcakton nëse do të parashtrohen në afatin e 
caktuar dhe nëse janë të kompletuara në pajtim me kushtet në shpallje pas çka i informon 
parashtruesit të fletëparaqitjeve përmes formës elektronike. 
 
  6. AFATI PËR PARASHTRIMIN E FLETËPARAQITJEVE  
Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik është 13 ditë 
nga dita e publikimit të shpalljes, deri më 18.02.2019 (e hënë). 
 7. GARANCIA BANKARE  
Garancia bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në ankandin publik i kthehet 
parashtruesit të fletëparaqitjes në afat prej 15 ditëve nga mbajtja e ankandit publik ndërsa 
garancia bankare e ofertuesit më të volitshëm kthehet në afat prej 15 ditëve nga dita e 
pagesës së shumës së përgjithshme të arritur në ankandin publik. 
 Garancia bankare duhet të jepet me valutë të Maqedonisë, nga banka e cila punon 
dhe kryen aktivitete bankare në Republikën e Maqedonisë, ndërsa kohëzgjatja e garancisë 
bankare duhet të jetë me afat deri më 31.03.2019. 
 8. PROCEDURA  
Ankandi publik fillon me publikimin e qirasë mujore fillestare të pronave të patundshme 
dhe realizohet përmes ankandit nga ana e pjesëmarrësve.  
Ankandi publik do të mbahet edhe në qoftë se në Shpallje është paraqitur vetëm një 
pjesëmarrës i cili përmbushë kushtet e dhëna në Shpallje dhe pranon ose ofron qiranë 
mujore fillestare të pronave të patundshme. 
Në pesë minutat e para të ankandit publik pjesëmarrësit mund të pranojnë gjegjësisht të 
rrisin qiranë mujore fillestare të pronave të patundshme. Ankandi publik konsiderohet si i 
përfunduar në momentin e kalimit të kohës së përcaktuar në shpallje, pas çka nëse në 
kalimin e dy minutave të fundit të kohës së caktuar për zgjatje të ankandit publik nga ana e 
pjesëmarrësve jepet ofertë e re, afati përfundimtar për përfundimin e ankandit publik 
vazhdohet edhe për dy minuta ndërsa do të përfundojë kur për periudhën e dy minutave të 

ardhshme nuk do të ketë ofertë të re. Ankandi publik vazhdon pakufizuar, derisa në 
intervalin kohor prej dy minutave ka ofertë të re.  
Nëse në pesë minutat e para të ankandit publik nuk pranohet oferta, gjegjësisht nuk jepet 
ofertë më e lartë nga pjesëmarrësi në ankandin publik, vlera e qirasë ulet për 2% pas çka 
pjesëmarrësit në ankandin publik serish kanë mundësi të pranojnë gjegjësisht të rrisin 
qiranë pa mundësinë pastaj të kufizohet hapi minimal për rritje. Nëse në kalimin e dy 
minutave të fundit të pesë minutave të dyta të ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve 
pranohet oferta, gjegjësisht jepet ofertë më e lartë, afati përfundimtar për përfundim të 
ankandit publik vazhdon për edhe dy minuta, ndërsa do të përfundojë kur në periudhë prej 
dy minutave të ardhshme nuk jepet ofertë e re. Nëse në kohëzgjatjen prej 5 minutave 
sërish nuk ka ofertë, vlera e qirasë serish ulet për 2% nga çmimi fillestar mujor të pronave 
të patundshme. 
Ulja e vlerës së qirasë mujore të pronave të patundshme gjatë ankandit, nëse bëhet fjalë 
për shpallje për herë të parë mund të jetë më së shumti deri në 30% n nga shuma e 
vlerësuar pavarësisht se sa ofertues janë paraqitur në ankandin publik. 
Për ofertues më të volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar 
çmimin e fundit që paraqet çmimin më të lartë për qiranë mujore të pronave të 
patundshme. 
Komisioni pas përfundimit të ankandit publik përpilon procesverbal për ankandin e 
realizuar publik i cili dorëzohet deri tek të gjithë pjesëmarrësit në ankandin publik. 
Pjesëmarrësit kanë të drejtë për Apel vetëm në lidhje me procedurën për ankand publik, 
në afat prej tre ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik deri te Komisioni i cili vendosë 
në lidhje me ankesën me Vendim në afat prej 5 ditëve pas pranimit të apelit. 
Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të lajmërimit me shkrim 
për zgjedhje obligohet që të paguajë mjetet në pajtim me çmimin e arritur më të lartë për 
qiranë mujore në llogarinë e Komunës së Bogdancit, ndërsa nëse nuk i paguan brenda 
këtij afati nuk do të lidhet marrëveshje, garancia bankare do të aktivizohet, ndërsa 
ofertuesi në periudhë prej një viti nuk do të mund të merr pjesë në çdo ankand të 
ardhshëm publik për pronat e patundshme në fjalë.  
Me ofertuesin më të volitshëm, në afat prej 15 ditëve të punës pas pagesës së realizuar të 
çmimit të arritur përfundimtar më të lartë për qiranë mujore, lidhet Marrëveshje për qira për 
pronat e patundshme. Marrëveshja në afat prej 30 ditëve nga ana e qiramarrësit dorëzohet 
në noter për solemnizim. Shpenzimet për solemnizim të marrëveshjes i kryen qiramarrësi.  
 Kjo shpallje do të publikohet në ueb faqen e Komunës së Bogdancit. 

        
  Komisioni për posedim të mjeteve të patundshme dhe të tundshme në pronësi 

të Komunës së Bogdancit  
-Sonja Maxhirova  
-Simona Saviq  
-Marjan Peev 
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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 – 36/2019 

     për punësimin e  2  nëpunësve publik nga grupi I, nëngrupi II në „IP Qendra Ndërkomunale e Punës Sociale Shkup “për vendet e punës në vijim:  
 

1. SOZ0102G01006 Referent i pavarur - 
Arkëtar, Njësia për punë administrative dhe 
menaxhim me burime njerëzore, Shërbimi për 
punë administrative dhe ndihmëse - teknike 

1 realizues(ë) 

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

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VA ose niveli i kualifikimeve IV, sipas 

kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 ose 240 kredi 
sipas ECVET ose SMKAP ose së paku arsim të lartë ose të mesëm, 
arsim të mesëm profesional, drejtimi tregti, gjimnaz, drejtimi ekonomi  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

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

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

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 7:30 dhe 8:30 
dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 16:30 

Rroga neto: 15.942,00 denarë
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

përkatës për vitin 2019 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
 

2. SOZ0102V04007 Bashkëpunëtor më i ri për 
burime njerëzore, Njësia për punë administrative 
dhe menaxhim me burime njerëzore, Shërbimi për 
punë administrative dhe ndihmëse - teknike 

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, Punë sociale dhe politika sociale, Sociologji  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 7:30 dhe 8:30 
dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 16:30 

Rroga neto: 21.009,00 denarë

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 
përkatës për vitin 2019 janë të parapara: Shqiptar(e) 1. 

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

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

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

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

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

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

Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista 
realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të. 

SHOQËRIA  AKSIONARE  PËR 
MENAXHIM  ME  HAPËSIRAT  AFARISTE 
NË  PRONËSI  SHTETËRORE - SHKUP  
rr. Stale Popov nr. 9, ndërmjetkati, lokali 5 - Shkup, fahu postar 38, telefoni: 3226-072
 

Bazuar në nenin 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhëniet e punës (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 
39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18), Shoqëria aksionare për menaxhim me hapësirat afariste në pronësi shtetërore – Shkup publikon: 

Shpallje publike 
për nevojat e punësimit të punonjësve për një kohë të pacaktuar 

 
Shoqëria aksionare për menaxhim me hapësirat afariste 

në pronësi shtetërore – Shkup, ka nevojë për punësimin e 10 
(dhjetë) punonjësve për një kohë të pacaktuar, për vendet e 
punës në vijim: 

1. Për vendin e punës “Referent përgjegjës për 
prokurime publike”, në Drejtorinë e Shoqërisë aksionare – 1 
(një) punonjës me PLP të mbaruar, në Sektorin e çështjeve 
juridike dhe të përgjithshme – Departamenti i prokurimeve 
publike, pa përvojë pune me kualifikimin e kërkuar profesional. 

- Orët javore të punës janë nga e hëna deri të 
premten (40 orë), 8 orë pune në ditë (duke filluar ndërmjet orës 
7:30 dhe 8:30 dhe duke mbaruar ndërmjet orës 15:30 dhe 
16:30), paga bazë neto 32.288,00 denarë. 

2. Për vendin e punës “Referent për prokurime 
publike” në Drejtorinë e shoqërisë aksionare - 2 (dy) punonjës 
me PMP të mbaruar, në Sektorin e çështjeve juridike dhe të 
përgjithshme – Departamenti i prokurimeve publike, pa përvojë 
pune me kualifikimin e kërkuar profesional. 

- Orët javore të punës janë nga e hëna deri të premten 
(40 orë), 8 orë pune në ditë (duke filluar ndërmjet orës 7:30 dhe 
8:30 dhe duke mbaruar ndërmjet orës 15:30 dhe 16:30), paga 
bazë neto 28.892,00 denarë. 

3. Për vendin e punës “Kontabilist përgjegjës” në 
Drejtorinë e shoqërisë aksionare në Sektorin e çështjeve 
ekonomike financiare dhe informatike - Departamenti i 
kontabilitetit dhe operativës ekonomike në Shoqërinë aksionare 
– 1 (një) punonjës me PMP të mbaruar dhe 1 (një) vit përvojë 
pune pas arritjes së kualifikimit të kërkuar profesional. 

- Orët javore të punës janë nga e hëna deri të premten 
(40 orë), 8 orë pune në ditë (duke filluar ndërmjet orës 7:30 dhe 
8:30 dhe duke mbaruar ndërmjet orës 15:30 dhe 16:30), paga 
bazë neto 29.487,00 denarë. 

4. Për vendin e punës “Referent përgjegjës për 
përfaqësimin e lëndëve gjyqësore” në Sektorin e çështjeve 
juridike dhe të përgjithshme dhe ekonomike financiare në ShA 
për menaxhim me hapësirat afariste në pronësi shtetërore – 
Shkup, Qendrën rajonale në Shkup – 1 (një) punonjës me PLP 
të mbaruar, jurist i diplomuar pa përvojë pune pas arritjes së 
kualifikimit të kërkuar profesional. 

 Orët javore të punës janë nga e hëna deri të premten 

(40 orë), 8 orë pune në ditë (duke filluar ndërmjet orës 7:30 dhe 
8:30 dhe duke mbaruar ndërmjet orës 15:30 dhe 16:30), paga 
bazë neto 27.359,00 denarë. 

5. Për vendin e punës “Referent për kontroll në terren 
të hapësirave afariste dhe shërbime komunale” në Sektorin 
e menaxhimit me hapësira afariste në ShA për menaxhim me 
hapësirat afariste në pronësi shtetërore – Shkup, Qendrën 
rajonale në Shkup – 1 (një) punonjës me PMP të mbaruar pa 
përvojë pune pas arritjes së kualifikimit të kërkuar profesional. 

- Orët javore të punës janë nga e hëna deri të premten 
(40 orë), 8 orë pune në ditë (duke filluar ndërmjet orës 7:30 dhe 
8:30 dhe duke mbaruar ndërmjet orës 15:30 dhe 16:30), paga 
bazë neto 19.570,00 denarë. 

6. Për vendin e punës “Referent për evidencë 
kontabiliteti dhe arkëtim të kërkesave” në ShA për menaxhim 
me hapësirat afariste në pronësi shtetërore – Shkup, Qendrën 
rajonale në Kërçovë, - 2 (dy) punonjës me PMP të mbaruar pa 
përvojë pune pas arritjes së kualifikimit të kërkuar profesional. 

- Orët javore të punës janë nga e hëna deri të premten 
(40 orë), 8 orë pune në ditë (duke filluar ndërmjet orës 7:30 dhe 
8:30 dhe duke mbaruar ndërmjet orës 15:30 dhe 16:30), paga 
bazë neto 20.676,00 denarë. 

7. Për vendin e punës “Referent përgjegjës për 
kontroll në terren të hapësirave afariste dhe shërbime 
komunale” në ShA për menaxhim me hapësirat afariste në 
pronësi shtetërore  – Shkup, Qendrën rajonale në Kërçovë - 1 
(një) punonjës me PMP të mbaruar pa përvojë pune pas arritjes 
së kualifikimit të kërkuar profesional. 

- Orët javore të punës janë nga e hëna deri të premten 
(40 orë), 8 orë pune në ditë (duke filluar ndërmjet orës 7:30 dhe 
8:30 dhe duke mbaruar ndërmjet orës 15:30 dhe 16:30), paga 
bazë neto 20.190,00 denarë. 

8. Për vendin e punës “Referent përgjegjës për 
kontroll në terren të hapësirave afariste dhe shërbime 
komunale” në ShA për menaxhim me hapësirat afariste në 
pronësi shtetërore  – Shkup, Qendrën rajonale në Kërçovë - 1 
(një) punonjës, me PMP të mbaruar dhe (1) një vit përvojë pune 
pas arritjes së kualifikimit të kërkuar profesional. 

- Orët javore të punës janë nga e hëna deri të premten 
(40 orë), 8 orë pune në ditë (duke filluar ndërmjet orës 7:30 dhe 

8:30 dhe duke mbaruar ndërmjet orës 15:30 dhe 16:30), paga 
bazë neto 20.190,00 denarë. 

Kandidatët e interesuar, duhet të plotësojnë kushtet e 
përgjithshme në përputhje me ligjin si dhe kushtet e veçanta të 
parapara me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës 
të Shoqërisë aksionare për menaxhim me hapësirat afariste në 
pronësi shtetërore – Shkup edhe atë: 

- të kenë të mbaruar arsimin përkatës të specifikuar për 
pozicionin e punës dhe përvojën e punës pas arritjes së 
kualifikimit të kërkuar profesional. 

Kandidatët, me aplikimin (me numrin e telefonit dhe 
adresën), në të cilin shënohet për cilin pozicion pune 
aplikon, duhet të dorëzojnë edhe dëshmi për plotësimin e 
kushteve të specifikuara edhe atë: 

- diplomë, vërtetim apo dëftesë për mbarimin e 
shkollimit me kualifikimin e kërkuar profesional (origjinal 
apo kopje të noterizuar); 
- dëshmi për përvojën e punës (origjinal apo kopje 
të noterizuar); 
- vërtetim të shtetësisë (origjinal apo kopje të 
noterizuar); 

Afati i paraqitjes së kandidatëve është 3 (tre) ditë pune 
nga dita e publikimit të shpalljes (deri më datë 08.02.2019). 

Aplikimet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara 
nuk do të shqyrtohen. 

Aplikimi me dokumentacionin origjinal apo kopje të 
noterizuar dorëzohet në adresën e Shoqërisë aksionare për 
menaxhim me hapësirat afariste në pronësi shtetërore – 
Shkup – Drejtoria, rr. “Stale Popov” nr. 9, ndërmjetkati, 
lokali 5 në Shkup, rekomanduar me postë apo në arkivin e 
Shoqërisë aksionare çdo ditë pune nga ora 8:00 – 16:00. 

Aplikimet e dorëzuara nëpërmjet e-mail-it nuk do të 
shqyrtohen. 

ShA për menaxhim me hapësirat afariste në pronësi 
shtetërore – Shkup do të bëjë përzgjedhjen e kandidatëve të 
paraqitur në afatin e përcaktuar me ligj (45, 90 apo 120 ditë) 
varësisht nga numri i aplikimeve të arritura. 

Personi për kontakt: G. Danov tel.: 02 3233 281,076 361 386 
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Në bazë të nenit 42, paragrafi1, alineja 1 dhe 5, nenit 47, paragrafi 2, alineja 1 dhe 4, nenit 52, paragrafi 2, alineja 1 
dhe 5, nenit 90, paragrafi 19, alineja 1, 2 dhe 3 të Ligjit për arsim sipëror ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 
82/2018) dhe nenit 34, paragrafët 1,2,3 dhe 4 të Statutit të Konferencës interuniversitare nr.19-10102/2 të datës 6.11.2018, 
Drejtoria interuniversitare rektorale në Republikën e Maqedonisë publikon: 

 

THIRRJE PUBLIKE nr. 1/2019 
për zgjedhje të anëtarëve nga Konferenca interuniversitare në Republikën e Maqedonisë, në: 

 
1. Këshilli nacional për arsim sipëror dhe veprimtarinë shkencore-hulumtuese 

 6 (gjashtë) persona nga rendi i profesorëve, në marrëdhënie pune në universitetet në Republikën e Maqedonisë  
 Kushtet për zgjedhje: 
- të kenë të publikuar së paku 10 punime shkencore në publikim shkencor referimi, përveç profesorët për lëndë 

profesionale të artit; 
- nuk janë të zgjedhur për rektor, prorektor ose kryetar i senatit të universitetit, dekan ose prodekan të fakultetit, 

gjegjësisht drejtor të shkollës së mesme profesionale, drejtor i institutit shkencor i cili realizon veprimtari të lartë 
arsimore, anëtar i Këshillit nacional ose anëtar i Bordit për vlerësim.  
 

 1 (një) person nga rendi i studentëve 
 Kushtet për zgjedhje: 

- të jetë student i rregullt në universitetet anëtare të Konferencës interuniversitare në Republikën e Maqedonisë. 
 
2. Bordi për akreditim të arsimit sipëror 

  6 (gjashtë) persona nga rendi i profesorëve, në një marrëdhënie pune në universitetet në Republikën e Maqedonisë 
 Kushtet për zgjedhje: 

- të kenë të publikuar së paku 10 punime shkencore në publikim shkencor referimi, përveç profesorët për lëndë 
profesionale të artit; 

- nuk janë të zgjedhur për rektor, prorektor ose kryetar i senatit të universitetit, dekan ose prodekan të fakultetit, 
gjegjësisht drejtor të shkollës së mesme profesionale, drejtor i institutit shkencor i cili realizon veprimtari të lartë 
arsimore, anëtar i Këshillit nacional ose anëtar i Bordit për vlerësim.  
 

 1 (një) person nga rendi i studentëve  
 Kushtet për zgjedhje: 

- të jetë student i rregullt në universitetet anëtare të Konferencës interuniversitare në Republikën e Maqedonisë. 
 
3.  Bordi për vlerësim të arsimit sipëror  

 6 (gjashtë) persona nga rendi i profesorëve, në një marrëdhënie pune në universitetet në Republikën e Maqedonisë 
 Kushtet për zgjedhje: 

- të kenë të publikuar së paku 10 punime shkencore në publikim shkencor referimi, përveç profesorët për lëndë 
profesionale të artit; 

- nuk janë të zgjedhur për rektor, prorektor ose kryetar i senatit të universitetit, dekan ose prodekan të fakultetit, 
gjegjësisht drejtor të shkollës së mesme profesionale, drejtor i institutit shkencor i cili realizon veprimtari të lartë 
arsimore, anëtar i Këshillit nacional ose anëtar i Bordit për vlerësim.  

 
 1 (një) person nga rendi i studentëve 

 Kushtet për zgjedhje: 
- të jetë student i rregullt i universiteteve anëtare të Konferencës interuniversitare të Republikës së Maqedonisë. 

 
Kandidatët parashtrojnë:  

- fletëparaqitje sipas shpalljes; 
- biografi të shkurtë (CV); 
- formular të plotësuar për të dhëna (në dispozicion në ueb faqen e UKM  http://www.ukim.edu.mk/ në linkun „të 

tjera“). 
 
Përzgjedhja e kandidatëve bëhet në seancën e Konferencës interuniversitare të Republikës së Maqedonisë, në pajtim me Ligjin 
për arsim sipëror dhe Statutin e Konferencës interuniveristare.   
 
Thirrja publike zgjat 5 ditë pune, llogaritur nga dita e publikimit.  
 Dokumentet parashtrohen: 

- përmes postës ose në arkivin e Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, bul. "Goce Dellçev" nr.9, 1000 
Shkup; 

- në mënyrë elektronike, në e-mail adresën: e.dodevska@ukim.edu.mk. 
Drejtoria interuniversitare rektorale në Republikën e Maqedonisë  

          Në  bazë të nenit 156, 157, 158, 159 dhe 160 nga Ligji për mbrojtje shëndetësore (Gazeta zyrtare e RM. Nr. 43/12, 
145/12, 87/13, 39/14. 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 dhe 20/19) pëlqimit të Ministrisë të Financave Nr. 18-
12142/2 nga 01.02.2019 dhe Vendimit për shpallje të shpalljes publike nr. 04-447/1 nga 05.02.2019 nga U.D. Drejtori i IPSH 
“Shtëpisë së Shëndetit – Shkup” – Shkup shpall: 

SHPALLJE PUBLIKE 
për punësim të punonjësve shëndetësor 

me arsim sipëror 
(për kohë të pacaktuar) 

 
1. IPSH “Shtëpia e Shëndetit – Shkup” – Shkup ka nevojë për punësim të 20 (njëzet) punonjësve shëndetësor - doktorë 
të medicinës, në kohë të pacaktuar pune. 

 
2. Kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara në Ligjin për mbrojtje shëndetësore: 
-të jetë shtetas i RM, 
-të jetë i moshës së rritur 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
-të mos i është kryer  ndalese e plotfuqishme për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose obligimit. 
2.1 Krahas kushteve të përgjithshme të vërtetuara me ligj nga pika 2 kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e veçanta në 
vijim: 
- të kryer arsim sipëror shkalla VII/1 ose 240 kredi në bazë të EKTS - Fakulteti i mjekësisë, 
- provim profesional të dhënë, 
- licencë për punë, 
- me përvojë dhe pa përvojë pune. 
Rroga neto fillestare e doktorit të medicinës është 27.228,00 denarë. 
Orar të plotë të punës - punë në ndërrime. 
Orari javor i punës është 40 orë. 
 
3. Ne vijim të paraqitjes, për përmbushjen e kushteve të përgjithshme, kandidatet janë të obliguar të dorëzojnë 
dokumentet që vijojnë: 

- Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt  
- Biografi të shkurtër (CV) 
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë të lindjes 
- Certifikatë të mjekut (nga medicina e mundit) jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, origjinal ose 

kopje të vërtetuar në noter  
 
4. Për përmbushjen e kushteve të veçanta, kandidatet janë të obliguar të dorëzojnë dokumentet që vijojnë: 
- diplomë me sukses mesatar ose certifikatë për fakultet të mbaruar me sukses mesatar (origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter) 
- certifikatë për provim profesional të dhënë (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
- licencë për punë (valide) ose vërtetim që lëshimi i licencës është në procedurë (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
- dëshmi për njohje të gjuhës së huaj (anglisht, gjermanisht ose frëngjisht) 
- dëshmi për përvojën e punës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
 
4.1 Kandidatët të cilët kanë mbaruar arsimin përkatës jashtë vendit duhet të parashtrojnë: 
- Diplomë të nostrifikuar me arsim përkatës 
-Dokument me ekuivalencë të notave, të dhënë nga Ministria e arsimit dhe shkencës. 
 
5. Afati për paraqitje të shpalljes publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e shpalljes. 
 
6. Dokumentacioni jo në kohë, i pakompletuar dhe jo i rregulluar nuk do të jetë lëndë për shqyrtim nga ana e komisionit për 
selektim të kandidatëve. 
 
7. Pas selektimit të kryer të kandidatëve të paraqitur të cilët i përmbushin kushtet në pajtim me shpalljen publike, do të jetë 
aprovuar provim kualifikues në bazë të nenit 160 nga Ligji për mbrojtje shëndetësore. 
 
8. Paraqitja e dokumentacionit të tërësishëm të nevojshëm dhe telefoni për kontakt, të dorëzohen te IPSH “Shtëpia e Shëndetit 
Shkup” – Shkup, me seli në bul. Krste Misirkov nr. 28, Shkup me postë ose në Arkivin e IPSH “Shtëpia e Shëndetit Shkup” – 
Shkup (Poliklinika Bit Pazar), me shenjë  për Shpallje publike për punësim. 
 

                                                                                             IPSH “Shtëpia e Shëndetit Shkup” – Shkup 
U.D Drejtor 

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

 Në bazë te nenit 22 paragrafi 1 dhe 3 dhe neni 23  nga Ligji për marrëdhënie pune ( Gazeta 
zyrtare e RM nr. 62/2005 dhe 113/2014), nenit 60 nga Ligji për arsim të mesëm ,  Drejtori  i SHMKM 
“Nikolla Shtejn” Tetovë shpall: 

KONKURS 
Për plotësimin e një  vendi të lirë 

 të punës  për vitin 2018/2019  
 

1)  Mësimdhënës të Matematikës -  Në gjuhën mësimore maqedonase 
    me fond  të orëve të plotë, 22 orë mësimore, një vend të punës për afat të caktuar më së voni deri 

31.08.2019, orari i punës  prej 7.30 deri 12.00 tre ditë pune, dhe dy ditë pune nga ora 13.30 deri 18.00, 
pagesa mujore 21.500,00 denarë, të ketë të kryer  

a) FSHN-  drejtimi Matematike - drejtimi mësimor  shkalla VII/1 në bazë Normativit për kuadër 
mësimor për arsim të mesëm profesional . 

b) Shkollim të lartë grupi jomësimor, të dhënë provimet pedagogjike, psikologjike metodike ne 
bazë te nenit 59  për Shkolla te mesme.    

Shpallja do zgjat 3 (tre) ditë nga dita e shpalljes në gazetat ditore.  
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune  dhe Ligjin për 
arsim të mesëm. 
                         Dokumentet e nevojshme: 

- Kërkesë  
- Diploma (ose kopje e noterizuar) 
- Certifikata e nënshtetësisë 
- Certifikata e studimeve si dëshmi për shkallen e studimeve .  

Dokumentet mund t`i dorëzoni personalisht ose me postë në adresën SHMKM  
“Nikolla Shtejn”- Tetovë  Rr. Ilindenit pa numër –Tetovë. 
       Tetovë                                                                                               Drejtor, 
    05.02.2019                                                                  Jehona Xheladini Zaiti 

 

LAJMËRIM PËR SHPALLJE  
Për dhënie me qira të hapësirës afariste përmes  

ankandit publik elektronik  
Lajmërohen të gjithë subjektet e interesuara juridike dhe fizike (të vendit dhe të huaj) se, Fondi për 

sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, publikon Shpallje nr. 04/2018 për dhënie me qira të 
hapësirës afariste, përmes ankandit publik elektronik, në pajtim me Ligjin për shitje dhe dhënie me 
qira të ndërtesave afariste dhe hapësirave afariste të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15,129/15, 6/16, 
106/16 dhe 21/18) dhe Rregullores për mënyrën dhe kushtet për shitje dhe dhënie me qira të hapësirës 
afariste në pronësi ose shfrytëzim të përhershëm të Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të 
Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 197/14 dhe 176/15). 

Shpallja për dhënie me qira të hapësirës afariste është publikuar në ueb faqen e sistemit elektronik 
për shitje dhe dhënie me qira të hapësirës afariste: www.deloven-prostor.mk dhe në ueb faqen e Fondit 
për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë: www.piom.com.mk më datë 06.02.2019 (e 
mërkure). 

Informatat më të hollësishme mund të merren në zyrat e Fondit për sigurim pensional dhe invalidor 
të Maqedonisë dhe në telefonat në vijim: 3250-404, 070/360-243 (Ajredin Amzai) dhe 3250-440, 
071/392-576  (Luben Veljanoski). 

Fondi për sigurim pensional  
dhe invalidor i Maqedonisë 

Komisioni për realizim të procedurës për ankand publik 
 

KORRIGJIM

I një gabim shtypi në shpalljen publike numër 5/2019 për punësimin e (1) një
përmbaruesi me kohë të caktuar për periudhën deri më 31.12.2019

Në shpalljen publike nr. 5/2019 të publikuar më 5 shkurt 2019 në gazetën ditore
" oha" për nevojat e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor,
bëhet korrigjim i shpalljes në pjesën e afatit për dorëzimin e dokumentacionit të
nevojshëm. Në fakt, në vend të 5 ditë, duhet të jetë 3 ditë llogaritur nga dita që
pason pas ditës së publikimit të shpalljes në gazetën ditore.

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Plnifikimit Hapësinor

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

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

(vijon nga numri i kaluar)
Pa dyshim se takimi i O. Camit

me A. Maranën, nuk ishte i rastësi-
shëm, aq më tepër kur kemi para-
sysh peshën e veçantë që paraqi-
ste ekzistimi i komitetit të NDSH-së
në Struga, sepse për nga pikëpamja
dhe vetëdia kombëtare shqiptare,
luante rol të rëndësishëm në tre-
vat lindore shqiptare. Gjatë Luftës
së Dytë Botërore, nga këtu dolën
në skenë shumë intelektual dhe
nacionalistë të dalluar shqiptar si:
Murat Labënishti, Mentor Çoku,
Esat Doko, Faik Dobovjani, Nazmi
Tateshi, Remzi Beu etj, të cilët, ba-
shkërisht me krerët tjerë të dijes
dhe të pushkës në mbarë hapësirat
shqiptare luftuan për çlirimin dhe
bashkimin gjithëkombëtar. Push-
teti “popullor” maqedonas, i vetë-
dijshëm për ndërgjegjësimin e po-
pullsisë shqiptare në këtë krahinë,
vazhdimisht e vëzhgonte situatën
si nga partiakët vendorë ashtu
edhe nga emisarët special të dër-
guar nga Shkupi, të cilët informo-
nin për lëvizjet që bënin shqiptarët.
Informacionet që dërgonin misio-
narët si Vera Aceva, Qemal Sejfulla,
i bënin me dije Shkupit se shqip-
tarët e Strugës ishin të pakënaqur
me regjimin komunist dhe se ka
elementë “reaksionarë” të cilët pro-
pagandojnë për ndryshimin e sh-
pejtë të regjimit dhe se Struga me
rrethinë shpejt do t’i bashkohet Sh-
qipërisë. Një analizë tjetër politike
nga Struga, e solli edhe Këshilli i
rrethit të frontit popullor në Ohër, i
cili në mënyrë analitike e përshk-
ruante gjendjen atje dhe theks i
veçantë i vihej popullit shqiptar:

“...Popullata shqiptare në terri-
torin e atij rrethi, është gjithmonë
kundërshtare e Luftës Nacionalçli-
rimtare... të mbështetur nga shqip-
taromëdhenjtë, si dhe nga simbo-
li i tyre kombëtar ‘Besa’, mundësoi
bashkimin e asaj popullate, jo
vetëm stihikisht, por se reaksioni
shqiptaro-madh me shkathtësi të
madhe e shfrytëzoi atë situatë
duke i dhënë fizionomi politike, në
përputhje me tendencat e veta që
atje të krijojë unitetin shqiptar dhe,
si shumicë në atë territor, të ba-
shkohen me Shqipërinë ...”. 

Ndërkohë, dokumenti me titull
“Analizë për pakicën shqiptare në
RPM-ë”, hartuar më 29 shkurt 1952
nga grupi punues i Byrosë Politike
të PKM-së, me Kërste Cërvenkov-
skin në krye, e në të cilin grup merr-
te pjesë edhe Reis Shaqiri, akuzon-
te Nexhat Agollin, për lirimin e disa
veprimtarëve të NDSh-së nga Stru-
ga dhe Kërçova, që sipas hartuesve
të analizës, tërë ajo paska lënë “pa-
soja të thella” në Strugë dhe

rrethinë:
“Çlirimi i vendit tonë i gjeti ma-

sat e përgjithshme shqiptare në një
sasi të konsiderueshme nën ndiki-
min e propagandës së shovinizmit
shqiptaromadh, e cila manife-
stohej nëpërmjet aksioneve të ar-
matosura, kundër ushtrisë sonë
dhe mbështetjen e bandave të
Xhemës, Mefailit, Sulës dhe baj-
raktarëve tjerë. Për shkak të gjithë
kësaj, nga ana e organeve tona u
ndërmorën masa ndëshkuese dhe
një spastrim të konsiderueshëm të

bashkëpunëtorëve dhe pjesë-
marrësve të kësaj lëvizje. Ky pa-
strim i reaksionarëve dhe bandave
gjakpirëse të ndryshme nga ana e
grupit intelektual, nga grupi Agol-
ljanë etj, u komentuan jo si revolu-
cionare, por si masa të drejtuara
drejt eliminimit të pakicës shqipta-
re. Është i njohur në këtë drejtim
edhe aksioni i Agolljanëve për liri-
min e disa gjakpirësve në Strugë
dhe Kërçovë, gjë që veçanërisht ka
lënë pasoja të thella në rrethin e
Strugës, ku nuk është pastruar

asnjë udhëheqës i këtyre bandave,
që në një sasi të konsiderueshme
po hakmerret në politikën tonë për
vëllazërim dhe barazinë. (Sot në
rrethin e Strugës ish banditë që
janë kthyer nga burgu, paraqesin
strofull nga e cila tubohet i tërë
reaksioni politik dhe fetar, ka edhe
raste që disa me javë të tëra të lëvi-
zin nëpër popull, me qëllim të pro-
pagandës së tyre. Kjo bën që në
mënyrë të veçantë këto propagan-
da të bajraktarëve të hasin në mbë-
shtetje në Veleshtë)...”.

Është me interes të vihet në
dukje fakti se UDB-ja jugosllave,
përkatësisht ajo maqedonase,
përkundër dhunës psikike e fizike
të kryer gjatë procesit të hetuesisë
kundër O. Camit dhe Q. Zllatkut,
nuk arriti të merr informata të hol-
lësishme për komitetin e Strugës.
Nuk dhanë rezultate as edhe an-
gazhimi i rrjetit të bashkëpunëtorë-
ve nga radhët e të burgosurve. Ba-
shkëpunëtori me pseudonimin
“AKTIV”, më 7 dhjetor 1946, njof-
tonte UDB-në për një takim të tij
me Qemal Skënderin, i cili gjoja i
paska thënë se, Osmani e paska
informuar për “organizimin e ko-
mitetit në Strugë dhe Kërçovë,
mirëpo tërë atë e mohon Osma-
ni...”. I njëjti burim, më 17 dhjetor
1946, njoftonte UDB-ë për një
takim të tij me Qeram Zllatkun,
dhe nga ajo bisedë është bindur se
Zllatku, vërtetë nuk
“din se cilët persona e përbëjnë Ko-
mitetin e Strugës”, për arsye se siç
pohon: “Osmani krye në veti ka
shkuar në Strugë dhe atje e ka or-
ganizuar komitetin, mirëpo i njëjti
këtë nuk e ka thënë para organe të
hetuesisë. Sipas të gjitha gjasave,
ky organizim është kryer përmes
ndonjë çete strugane...”. Në vazh-
dim, burimi njoftonte UDB-ë, se Zl-
latku, gjoja i paska deklaruar, se sa
u përket “çetave të armatosura”, më
së shumti njohuri paskan pasur O.
Cami dhe M. Tërshana, për të cilët
i paska thënë se “janë kryengritës”
dhe si të tillë ata “këtë çështje” i pa-
skan ditur ma së miri.

Kjo e dhënë, dëshmohet edhe
nga intervista që Shpëtim Pol-
lozhani, më 15 janar 2019 e zhvilloi
me veprimtarin e shquar shqiptar
Sejdi Lloga, i cili në mënyrë të prerë
thekson se udhëheqës të komitetit
të NDSh-së për rrethin e Strugës
kanë qenë: Murat Labënishti, Ejup
Polisi, Faik Polisi-Dobovjani dhe
Kamber Rizvani, ndërsa lidhja me
Osman Camin ka qenë Kamber Riz-
vani. Po sipas Llogës, si veprimtar të
NDSh-së, në Strugë janë dënuar
edhe këta veprimtarë: Kalosh Sela
me 6 vjet burg, Metali Sela dhe Sa-
bit Shehu me nga 2 vjet burg.

Nga sa u tha më sipër, mund të
konstatojmë se Komiteti Qarkor i
NDSH-së në Dibër, në kuadër të të
cilit ishte edhe ai i rrethit të Strugës,
luajti rol të rëndësishëm në organi-
zimin e shqiptarëve, dhe se ekzisti-
mi i tij paraqiste rrezik potencial
për të dy shtetet komuniste - Sh-
qipërinë dhe Jugosllavinë, të cilët,
së shpejti ndërmorën një aksion të
përbashkët, për zbulimin e kësaj
organizate, përfshi këtu edhe
krahun e saj të armatosur. 

(fund)

JEHONA E FORMIMIT TË NDSH-së NË KRAHINËN E DIBRËS (7)

Kur Nexhat Agolli akuzohej 
se po lironte “bandat” shqiptare

Dokumenti me titull “Analizë për pakicën shqiptare në RPM-ë”, hartuar
më 29 shkurt 1952 nga grupi punues i Byrosë Politike të PKM-së, me
Kërste Cërvenkovskin në krye, e në të cilin grup merrte pjesë edhe Reis
Shaqiri, akuzonte Nexhat Agollin, për lirimin e disa veprimtarëve të
NDSh-së nga Struga dhe Kërçova, që sipas hartuesve të analizës, tërë ajo
paska lënë “pasoja të thella” në Strugë dhe rrethinë
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Shkup, 5 shkurt - Shkëndija mbyll
fazën përgatitore në Antalia me
barazim 2:2 në testin e fundit me
Zeljezniçarin e Bosnjë e Hercego-
vinës. Negativës 2:0 nga pjesa e
parë i përgjigjemi me dominim në
vazhdim, ndërsa realizojnë me pe-
nalti Emini dhe A. Ibraimi. Të
martën skuadra është kthyer në
Tetovë. Kuqezinjtë përfundojnë
qëndrimin në tokën turke me zh-
villimin e ndeshjes së katërt dhe të
fundit kontrolluese. Pas Grasshop-
perit të Zvicrës (epërsi 2:0 dhe
ndërprerje në minutën e 37
shkaku i motit të keq), Orenburgt
rus (fitore 2:0) dhe St. Poltenit au-
striak (barazim 2:2), Shkëndija ba-
razoi 2:2 me Zeljezniçarin nga Bo-
snja e Hercegovina. Pas minutave
të para të qeta ndryshimi erdhi në
minutën e 14 kur një situatë e dy-
shimtë për pozitë jashtëloje nuk
sanksionohet nga arbitrat, ndër-
sa kapiteni i boshnjakëve Krpiç i
vetmuar para Zahovit realizon për
epërsi 1:0. Shkëndija tentoi të
përgjigjet me Alimin nga gjuajtja
e lirë, mirëpo topi shkoi skaj

portës. Pasoi lojë e balansuar me
disa gjysmëraste në të dyja anët,
deri sa Emini iu afrua portës në
minutën e 36-të kur goditi ashpër
pak jashta kuadrantit. Tre minuta
më vonë boshnjakët gjetën golin e
dytë kur Zec del para portës dhe

me parabolë mposht portierin
Zahov për rezultat 2:0 pas 45 mi-
nutave të para. Shkëndija pjesën e
dytë e nisi më e vendosur në sulm
dhe në drejtim të përforcimit të
kësaj faze në lojë u inkuadrua
edhe Samir Fazli. Kjo qasje solli

shpejtë efekt pasi vetëm pesë mi-
nuta lojë mjaftuan për të fituar
penalti, të cilën në gol e konvertoi
Emini në minutën e 51. Pak çaste
më vonë shkuam pranë barazimit,
mirëpo e majta e Ibraimit kaloi
disa centimetra pranë shtyllës
kundërshtare. Presionit të kuqe-
zinjve futbollistët e skuadrës bo-
shnjake tentuan t’i kundërvihen
me faula dhe ndërprerje taktike,
por kjo nuk do të shkonte gjatë
pasi në minutën e 66 pas një loje
me dorë në zonë arbitri nuk mund
të shmangte për të treguar sërish
në pikën e bardhë, ndërsa Agim
Ibraimi godet saktë dhe sjell bara-
zim 2:2. Përkundër shumë ndry-
shimeve në formacion deri në
fund Shkëndija kishte dominim të
plotë dhe kërkoi fitoren. Junior në
minutën e 80 godet fortë, mirëpo
kontrollon sigurt topin portieri i
skuadrës boshnjake. Pak më vonë
portieri ndal edhe goditjen e
ashpër të Ibraimit nga gjuajtja e
lirë, ndërsa në vazhdim Fazli dhe
Musliu nuk arrijnë të realizojnë.
Në fund ndeshja mbyllet barazi
2:2 dhe me këtë kuqezinjtë mbyl-
lin fazën përgatitore në Antalia të
Turqisë, pasi të martën skuadra
është kthyer në Tetovë. 

Ramadani dhe
Lika largohen
nga Shkupi
Shkup, 5 shkurt - Skuadra e FC
Shkupi ka huazuar për 6 muajt
e ardhshëm mbrojtësin Besir
Ramadani në të skuadra së
Genç Kalemler që garon në
Ligën e Dytë- Perëndim. Skua-
dra e Shkupit dhe ajo e Genç
Kalemler, arritën marrëveshje
që Ramadani të jetë pjesë e
ekipit Genç Kalemler për  6
muajt e ardhshëm. Ramadani
tani më është bashkuar me
skuadrën nga Gostivari, e cila
në ndeshjet e pranverës do
kërkojë mbetjen në Ligën e
Dytë. Nga ana tjetër, edhe sul-
muesi Musli Lika për gjashtë
muajt e ardhshëm është hua-
zuar te ekipi i Korabit ku drej-
tohet nga trajneri Mensur
Nexhipi. Lika pritet që të  ketë
hapësirë më shumë te Korabi
për të luajtur dhe për t’i tre-
guar cilësitë e veta që përsëri
të rikthehet te Shkupi për të
dhënë kontributin e tij. (F.N)

Shkup, 5 shkurt - Mesfushori Muha-
med Useini e ka mbyllur bashkë-
punimin me skuadrën nga Vlora,
Flamurtari pasi klubi nuk po i
përgjigjej kërkesave të tij për t’i
shlyer pagat e padhëna në muajt e
fundit. Nisur nga kjo situatë, ai ka
tërhequr lejekalimin dhe prite të
transferohet në Maqedoni. Merka-
to atje mbyllet me 15 janar dhe
ofertat nuk i mungojnë. Më parë
ishte Siljanovksi ai që u largua dhe
veshi fanellën e Rabotniçkit. Useini,
veçse largohet nga Flamurtarit, do

të hedhë një tjetër hap kundër ish-
klubit të tij. Pritet që palët të për-
ballen në FIFA për pagat e prapam-
betura. Tashmë në klubin vlonjat
duhet të bëhen gati për një tjetër
gjyq. Mesfushori 30-vjeçar iu ba-
shkua Flamurtarit verën e shkuar
dhe ishte ndër të preferuarit e ish-
trajneri Shpëtim Duro. Sezonin e
parë u aktivizua në 33 takime (31 i
nisi nga minuta e parë) dhe arriti të
shënonte edhe dy gola me fanellën
e vlonjatëve. Këtë sezon trajneri
Daja disa ndeshje nuk e preferoi,

por më pas ndryshoi mendim.
Useini ka luajtur në 17 takime dhe
tashmë mbetet për t’u mësuar
skuadra  e re ku do ta vijojë kar-

rierën. Në Vlorë ishte eksperienca e
tij e parë jashtë Maqedonisë, ku ka
luajtur me Shkëndijën e Tetovës,
Renovën dhe Rabotniçkin.

Aliji e nis me fitore te
Dinamo Bukuresht
Shkup, 5 shkurt - Futbollisti kuma-
novar Naser Aliji ka bërë një de-
butim të suksesshëm me fanel-
lën e Dinamos së Bukureshtit
duke gjetur menjëherë fitoren e
parë për të larguar ekipin e tij
nga zona e rrezikshme e klasifiki-
mit. Mbrojtësi i Kombëtares sh-
qiptare ishte protagonist në suk-
sesin 3:0 të skuadrës së tij
përballë Poli Iasi, duke marrë
pjesë edhe në aksionet e golave
që sollën këtë sukses të rëndësi-
shëm. Aliji luajti si titullarë në
këtë ndeshje dhe pikërisht një
aksion i nisur nga Aliji solli golin
e parë të avantazhit të Dinamo
Bukureshtit, me autorë Montini, i
cili përfitoi nga asisti i Zenke,
ndërsa italiani Montini në mi-
nutën e 69 shënoi edhe golin e
dytë për skuadrën vendase në
këtë ndeshje. Rezultatin përfun-
dimtarë, Dinamo Bukureshti 3,
Poli Iasi 0, e vendosi Daniel Popa
në minutën e 93. Dinamo Buku-
reshti pas 22 xhirove në elitën e
futbollit rumun mban pozitën e
11-të në renditje me 25 pikë, 3 më
pak se Poli Iasi që aktualisht ren-
ditet në pozitën e 10.

Zhegrova është prezantuar te
Baseli dhe do të mbajë të veshur
fanellën me numrin 30. Talenti i
Kosovës, Edon Zhegrova, ka kom-
pletuar transferimin nga Genku
te Baseli. 19-vjecari tashmë është
prezantuar te klubi zviceran. Ai i
është bashkuar Baselit në formë
huazimi për një sezon e gjysmë,
deri në edicionin 2019/20, me klu-
bin zviceran që ka bërë të ditur se
ka opsionin e blerjes së 19-vjeça-
rin në qershor të 2020-ës. Te Ba-
seli, Zhegrova do t’i gjejë dy sh-
qiptarë: Albian Ajeti dhe Taulant
Xhaka. Interesante është fakti se

që të tre lojtarët, ani që janë të
një vendi, përfaqësojnë shtete të
ndryshme, diçka e rrallë në botën

e sportit. Taulanti mbron fanel-
lën Kuq e Zi, ai është pjesë e Sh-
qipërisë që nga viti 2014. Derisa

Albian Ajeti, vëllai i Arlind Ajetiti,
e përfaqëson Zvicrën. Ai ka bërë
deri më tani 3 paraqitje me helve-
tikët dhe ka realizuar një gol. Aty-
re tani iu bashkohet një tjetër sh-
qiptar, por që luan për një tjetër
shtet, për Kosovën, Edon Zhegro-
va. 19-vjeçari i talentuar është pje-
së e Kombëtares së Kosovës që
nga viti 2018. Ai ka bërë 6 para-
qitje dhe ka shënuar 2 gola.
Xhaka, Ajeti dhe Zhegrova, tre sh-
qiptarë, do të jenë çdo ditë së ba-
shku te Baseli, por jo edhe kur të
vjen dita për t’i mbrojtur ngjyrat
e shtetit.

Useini ndahet me Flamurtarin

Tre shqiptarët e Baselit i përfaqësojnë tri shtete të ndryshme

Shkëndija me barazim
mbylli fazën përgatitore 

Skuadra e Shkëndijës
ka mbyllur fazën
përgatitore në Antalia
të Turqisë me barazim
2:2 në ndeshjen
kontrolluese të
zhvilluar ndaj
Zeljezniçarit nga
Bosnja Hercegovina
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Aeroplani i cili u zhduk përde-
risa ishte duke e bartur futbollistin
e Cardiff Cityt, Emiliano Salan, nga
Franca në Uells, është gjetur në
fund të Kanalit Anglez. Autorite-
tet përgjegjëse për kërkimin e ae-
roplanin që ishte zhdukur kanë
bërë të ditur se nuk mendojnë të
dorëzohen pasi që synojnë ta
nxjerrin aeroplanin nga fundi i de-
tit. Pamjet nga brenda këtij aero-
plani kanë zbuluar se një trup
gjendet brenda tij. Ende nuk dihet
nëse trupi është i Emiliano Sala po
i pilotit David Ibbotson, mirëpo au-

toritet shpresojnë se do të arrijnë
ta nxjerrin edhe trupin edhe aero-
plani nga vendi ku është fundosur.
“Është një operacion delikat mirë-
po i arritshëm. Ne kemi arritur të
nxjerrim aeroplanë nga thellësi
edhe më të mëdha. Unë mendoj
se duhet ta bëjmë këtë gjë. Ne e
kemi një mision: ta kuptojmë ar-
syen e aksidentit”, ka thënë David
Mearns, drejtues i këtij kërkimi. “Ju
duhet ta pyesni veten: Pse duhet të
bëhen këto kërkime, të gjendet ae-
roplani dhe pastaj të vendosësh të

mos e nxjerrësh atë nga deti?
Veçanërisht kur ka trup brenda.
Është operacion i shtrenjtë, por për
mua ka kuptim ta vazhdojmë ope-
racionin”. “Po ta nxjerrim aeropla-
nin, mund ta kuptojmë çfarë ka
ndodhur. Nuk ka asnjë shpresë që
ata të jenë të gjallë. Shumë njerëz
kanë dhuruar para, më shumë se
nga pesë mijë euro. Mendoj se
duhet të jemi transparentë me ta
për atë se çfarë ka ndodhur”. Piper
Malibu, lloji i aeroplanit me të cilin
po udhëtonte Sala nga Nantes në

Cardiff, u gjet të dielën në fundin e
detit, afër ishullit Guernsey.  Oqea-
nografi dhe shkencëtari, David
Mearns, i cili i ka drejtuar kërkimet
për këtë aeroplan, ka bërë të ditur
se ata kishte kërkuar për disa orë
para se ta gjenin aeroplanin. Sala
dhe aeroplani me të cilin po udhë-
tonte, Piper Malibu, u zhdukën
gjatë rrugës nga Nantes në Cardiff,
më 21 janar. Policia Guernsey e për-
fundoi kërkimin të enjten, më 24
janar, pasi nuk gjeti asnjë gjurmë
pas tri ditësh kërkime.

Muller nuk do të jetë në
gjendje të luajë kundër Liverpoolit
në Champions League. Bayern Mu-
nich ka bërë të ditur se UEFA ka re-
fuzuar apelimin për suspendimin
me dy ndeshje për Thomas Mul-
ler pas ndërhyrjes së ashpër në
mbrojtësin e Ajaxit, Nicolas Taglia-
fico, në ndeshjen e fazës së grupe-
ve të Champions League. Dënimi
me dy ndeshje do të mbetet në
fuqi, çka do të thotë se 29 vjeçari
do t’i humbasë të dy takimet me
Liverpoolin. “Refuzohet apeli, do
të jemi pa Mullerin në dy ndeshjet
e ardhshme të Champions League

kundër Liverpoolit”, ka shkruar
Bayerni në “Twitter”. Ndeshja e
parë mes këtyre dy skuadrave do të

zhvillohet me 19 shkurt në “An-
field”, kurse ajo e kthimit me 13
mars në “Allianz Arena”.

Carragher:
Unitedi ka
skuadër më
të mirë se
Liverpooli
Ish-qendërmbrojtësi legjen-
dar i Liverpoolit, Jamie Carra-
gher, beson se Manchester
Unitedi ka skuadër më të
mirë se ish-klubi i tij dhe kjo
gjë mund të ndikojë që Liver-
pooli të humbë në garën për
titullin e Premierligës. Liver-
pooli nuk arriti të siguronte
fitore kundër West Hamit të
hënë, kur ndeshja përfundoi
1:1. Ky rezultat bën që tani
skuadra e Jurgen Kloppit të
mbetet vetëm tri pikë para
Manchester Cityt. Pep Guar-
diola dhe skuadra e tij mund
të kthehen përkohësisht në
pozitën e parë të tabelës këtë
mesjavë, nëse arrijnë të fi-
tojnë në ndeshjen kundër
Evertonit, të mërkurën. Pasi i
ka barazuar dy ndeshjet e
fundit, Carragher beson se Li-
verpooli është duke e dësh-
muar se nuk e ka një skuadër
edhe aq të mirë. Ish-mbrojtë-
si anglez e thekson vendimin
e klubit për ta dërguar
Nathaniel Clyne në huazim
dhe paraqitjet e dobëta të
Naby Keita, Roberto Firminos
dhe Mohamed Salahut. “Unë
thash edhe dje se Manche-
ster Unitedi ka skuadër më të
mirë se Liverpooli. Njerëzit
menduan se kjo ishte një gjë
e çuditshme për ta thënë
unë, por mendoj se jemi duke
i parë shenjat e para për këtë
gjë”, ka thënë Carragher. “Sa i
përket situatën për mbrojtë-
sin e krahut të djathtë, Kloppi
gaboi që e la Clyne të shkojë.
E di se kishte disa lëndime,
por nuk mund ta lejosh të
largohet, duhet ta mbash në
skuadër. Keita, për të cilin pa-
guam shumë para, duket i
heshtur dhe e humb vazhdi-
misht topin. Firmino nuk
duket si vetja. Nga Salahu,
nuk pamë asgjë sonte”, ka
theksuar Carragher.

Marco Verrati rikthehet në
stërvitje. Është ky lajmi i madh që
ka marrë trajneri i Paris Saint Ger-
main Tomas Tuchel, vetëm pak
ditë para sfidës së parë të raun-
dit të 1/8-ave ndaj Liverpoolit. Ak-

tualisht kampionët e Francës
kanë shumë probleme në mesfu-
shë, madje dëmtimi i Verratit dhe
nxjerra jashtë skuadre e Rabiot
ka lënë një gropë të madhe në re-
partin e ndërmjetëm të PSG, për

vetëm faktin se trajnerit Tuchel
gjatë kësaj periudhe i ka munguar
një lojtar që e bën shumë mirë
lidhjen mes dy reparteve, por që
mund të prishë aksionet e
kundërshtarëve dhe për këtë ar-
sye parizienët kanë vuajtur edhe
në marrjen e rezultateve.
Megjithatë siç bën të ditur edhe
vetë klubi francez mesfushori ita-
lian është stërvitur me grupin
ditën e hënë dhe pas rreth 10 ditë-
sh mund të jetë gati për të luajtur
me Tuchelin që sipas të gjitha gja-
save do ta rikuperojë në kohë Ver-
ratin për sfidën e parë ndaj Liver-
poolit.

Ramos po shijon
faktin se i ka zënë
vendin Ronaldos
Sergio Ramos është shprehur se
po i pëlqejnë përgjegjësit që ka
marrë te Real Madrid që nga lar-
gimi i Cristiano Ronaldos te Ju-
ventusi, pasi tashmë ai i ekzeku-
ton penalltitë te "Los Blancos".
“Pas largimit të Ronaldos, më
duhet të merrja përgjegjësitë.
Jam shumë i lumtur dhe po e
shijoj këtë moment, kam marr
dhe se kam menduar kurrë të
ofendoj dikë. Nëse dikush është
ndjerë ndonjëherë i ofenduar,
kërkoj ndjesë”. Kapiteni ka folur
edhe për krizën e hershme të kë-
tij sezoni, që e mban ende në
garë Realin për tre vendet e para:
“Do të luftojmë për çdo gjë.
Champions League, LaLiga dhe
Copa del Rey. Tani duhet të
luajmë mirë”. I pyetur nëse do të
dëshironte të ishte trajner në të
ardhmen ai ka thënë: “Është
diçka që do ta doja, ndihem mirë
kur flas me shokët e ekipit. Jap
këshilla, jam lider dhe kapiten,
është e ngjashme me të qenurit
trajner”, ka deklaruar Ramos.

UEFA kthen prapa Bayernin për Mullerin

Verrati rikthehet në stërvitje, buzëqesh Tuchel

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

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

Vazhdojnë tentimet për ta nxjerrë
aeroplanin e Salas nga fundi i detit

“Është një operacion
delikat mirëpo i
arritshëm. Ne kemi
arritur të nxjerrim
aeroplanë nga thellësi
edhe më të mëdha. Unë
mendoj se duhet ta
bëjmë këtë gjë. Ne e kemi
një mision: ta kuptojmë
arsyen e aksidentit”, ka
thënë David Mearns
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Ole Gunnar Solskjaer kishte dë-
shtuar në punën e tij të parë si traj-
ner në Premierligë, me Cardiff
Cityn, mirëpo ka arritur të tregohet
mjaft mbresëlënës me Manchester
Unitedin, që nga emërimi i tij më 19
dhjetor. Trajneri norvegjez e ka pra-
nuar se ai nuk kishte qenë gati për
luftën në Cardiff, mirëpo beson se
ai është duke pasur sukses këtë
herë, në Old Trafford, pasi që e njeh
plotësisht identitetin e Manchester
Unitedit. Për herë të parë, Solskjaer

ishte emëruar në pozitën e trajne-
ri të një klubi anglez në janar të vi-
tit 2014, kur ishte punësuar në Car-
diff. Vetëm nëntë muaj më vonë,
ai u largua nga kjo pozitë pasi klu-
bi i tij ra na liga. Që nga atëherë,
ish-sulmuesi i Manchester Unite-
dit arriti ta rindërtojë reputacionin
e tij me klubin norvegjez, Molde,
dhe tani e ka bërë një kthim emo-
cional në Old Trafford, pas shkarki-
mit të Jose Mourinhos më 18 dhje-
tor. Ai ende nuk ka pësuar asnjë

disfatë, pas dhjetë ndeshjeve me
klubin anglez dhe e pranon se ai
ndihet se është më i përshtatshëm
për pozitën e trajnerit në Old
Trafford pasi e njeh plotësisht filo-
zofinë e klubit. “Nuk ishte vendimi
i duhur për ta pranuar pozitën e
trajnerit në Cardiff. Por, njeriu jeton
dhe mëson. Ky Manchester Unitedi
është një klub plotësisht i ndry-
shëm dhe situata nuk është aspak
e njëjtë”, ka thënë Solskjaer. “Unë e
njoh kulturën, identitetin dhe stilin

e lojës të këtij klubi. Natyrisht,
Manchester Unitedi më përshtatet
shumë më mirë sesa një klub që
është në një situatë të vështirë dhe
renditet në fund të tabelës. Nuk
isha gati për atë luftë. Nuk thashë
se nuk isha gati për Premierligës,
kjo është tjetër gjë. Unë i besoj loj-
tarëve dhe besoj se ata do të luajnë
në mënyrën e duhur, tentoj të do-
minoj në ndeshje dhe tentoj të fitoj
në mënyrën e duhur”, ka deklaruar
Solskjaer. 

Cristiano Ronaldo fton James
Rodriguezin te Juventusi. Mund
të jetë pikërisht mesfushori i
Bayernit, afrimi i madh i bardhe-
zinjëve në merkaton e verës. Ro-
naldo dhe James kanë patur një
raport të shkëlqyer që nga pe-
riudha që të dy kanë qenë pjesë e
Los Blancos dhe tashmë mund të
ribashkohen te Juvja. Gjasat janë
që Bayern Munich mos ta blejë
kartonin e kolumbianit i cili në
verë do të rikthehet te Reali i Ma-
dridit. Por edhe mundësitë për të
qëndruar te klubi merengues janë

të pakta për golashënuesin më të
mirë të Botërorit Brazil 2014. Ju-
ventusi e pëlqen shumë lojtarin
dhe i shtyrë edhe nga dëshira e

Ronaldos për të luajtur sërish me
James mund të tentojë blerjen e
James në verë për të bërë të lum-
tur CR7-ën.

Dani Parejo
rinovon deri në
vitin 2022
Mesfushori Dani Parejo firmo-
si rinovimin e kontratës me
Valencian deri në verën e vitit
2022. Lajmi u konfirmua nga
vetë klubi galician, ku thek-
sohet mbi të gjitha fakti që në
kontratën e kapitenit është fu-
tur edhe një klauzolë për largi-
min e tij, e cila kap shifrën e 50
milionë eurove. Dani Parejo
është një nga lojtarët kyç të re-
partit të mesfushës së skua-
drës që drejtohet nga Marceli-
no. 29-vjecari u bashkua me
Valencian në vitin 2011 për 6
milionë euro, pasi la skuadrën
e Getafes. Parejo numëron më
shumë se 300 paraqitje me fa-
nellën e galicianëve, ndërsa në
nisje të karrierës mesfushori
ka luajtur edhe për Realin Ma-
dridit.

Reali dhe 
Barça “luftë”
për talentin 
e Benficas
Talenti i Benfices, Joao Felix po
shkëlqen këtë sezon dhe para-
qitjet e tij nuk kanë kaluar pa
u vënë re nga skuadrat e
mëdha. Bëhet fjalë për dy nga
gjigandët më të mëdhenj të
futbollit, jo vetëm në Spanjë
por edhe në Europë, Real Ma-
dridi dhe Barcelona, që duket
se kanë shprehur interes për
19-vjecarin. Joao Felix përkufi-
zohet si një tjetër Cristiano Ro-
naldo në Portugali, ndaj dhe
ekipet që kërkojnë shërbimet
e tij janë të shumta. Edhe Atle-
tico Madrid, Borussia Dort-
mund dhe Manchester United
janë të gatshme të bëjnë
çmendurira në merkato për
19-vjecarin, I cili ka një klau-
zolë prej 120 milionë eurosh
me klubin nga Lisbona, ndërsa
kontrata e tij aktuale përfun-
don më 2023-in.

Roma gati të
blindojë
Zaniolon
Roma nuk po kalon një periudhë
të mirë gjatë javëve të fundit, por
nuk mund të thuhet e njëjta gjë
për talentin Nicolo Zaniolo. 19-vje-
cari është kthyer në një nga loj-
tarët bazë të formacionit të Euse-
bio Di Francescos, duke bërë
paraqitje shumë të mira në fushën
e lojës. Lidhur me këtë fakt drej-
tuesit verdhekuq dëshirojnë të
blindojnë një nga lojtarët që
shikohet si e ardhmja e futbollit
italian, duke i ofruar atij rinovimin
e kontratës me një përmirësim të
pagës. Nicolo Zaniolo u transfe-
rua te Roma në verën e 2018, si
pjesë e marrëveshjes që bëri të
mundur kalimin e Nainggolan te
skuadra e Interit.

Interi do të provojë të tran-
sferojë Ivan Rakitiçin nga Bar-
celona gjatë afatit kalimtar të
verës, raporton “El Chiringui-
to”. Klubi italian ka kërkuar
kroatin edhe më herët, krahas
bashkëkombësit të tij Luka
Modriq, ndërsa tani thuhet se
interesimi do të fokusohet
vetëm në mesfushorin e
Barçës. Interi shpreson që
Rakitiçi të pranojë largimin
nga Barça pas transferimit të
Frenkie de Jongut.

Interi shpreson ta transferojë Rakitiçin gjatë verës
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Ronaldo shtyn Juventusin të blejë Rodriguezin

Solskjaer e
zbulon arsyen e

suksesit të tij me
Man Unitedin

“Unë e njoh kulturën, identitetin dhe stilin e lojës të këtij klubi. Natyrisht, Manchester Unitedi më përshtatet
shumë më mirë sesa një klub që është në një situatë të vështirë dhe renditet në fund të tabelës. Nuk isha gati
për atë luftë”, ka deklaruar Solskjaer
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DASHI 21. mars - 20. prill
Parashikohet një ditë mjaft komplekse. Venusi do ju bëjë

disi të tensionuar në çdo drejtim të jetës, por kryesisht në dashuri.
Bëni kujdes ndaj debateve dhe mundoheni që të mos ju dalë situa-
ta nga kontrolli. Kujdes edhe më të madh duhet të tregojnë ata per-
sona që janë të ndarë mes dy historive.

DEMI 21. prill - 21. maj
Edhe nëse kjo është një javë pozitive, kjo e martë do të

jetë e mbushur me nervozizëm, ndaj mundohuni që të ruani qetë-
sinë. Mbani parasysh se ky për të lindurit e kësaj shenje është muaji
i dashurisë dhe nëse jeni të përfshirë në një lidhje të rëndësishme,
ka ardhur momenti që të bëni projekte të rëndësishme. Ndërsa ata
që janë vetëm do të kenë mundësi që të bëjnë njohje të reja.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Gjatë kësaj të marte, Hëna do të ketë një ndikim shumë

të favorshëm, pavarësisht ndikimit negativ të Plutonit. Kjo është një
ditë mjaft e mirë për të bërë propozime dhe për të përfituar më tej
prej tyre.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Të lindurit e kësaj shenje duhet të bëjnë kujdes, sido-

mos në rast se janë të përfshirë në dy histori paralele. Bëni kujdes
të mos hidhni hapa të gabuar, për shkak se po përjetoni një
fundjavë mjaft të tensionuar. Sfera sentimentale do të jetë shumë
herë më e mirë.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Kjo ditë do të jetë mjaft e rëndë, ndaj mundohuni që të

shmangni përplasjet, dhe mos këmbëngulni vetëm në mendimin
tuaj, pasi nuk keni vetëm ju të drejtë. Të paktën gjatë kësaj të mar-
te hiqni dorë nga dëshira e protagonizmit, pasi rrezikoni të përf-
shiheni në polemika të kota. Në dashuri, rikuperimi do të vijë vetëm
në ditët në vijim.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Sa i takon sferës sentimentale kjo do të jetë një ditë mjaft

e rëndësishme. Ndikimi pozitiv i Venusit, do të sjellë përmirësime në
çdo drejtim. Sa i takon punës, prisni momente më të mira për të
hedhur hapa të rëndësishëm.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Parashikohet një e martë neutrale, pas ditëve të vësh-

tira që keni kaluar në raport me situatat që ju rrethojnë. Si në
punë edhe në dashuri parashikohet që të ketë tensione, ndaj
mundohuni të shmangni veprimet e pamatura.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Kjo e martë nuk do të jetë aspak siç e dëshironi, për

shkak të humorit të keq në sferën sentimentale. Mundohuni që të
mos kukoni shumë nga vetja si fizikisht edhe psikologjikisht. Në
ditët në vijim, rikuperimi do të jetë i ndjeshëm.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Parashikohet një e martë e ngadaltë, ndonëse më e

mirë se e hëna. Përfitoni për të hedhur ndonjë hap më shumë ose
për të pushuar. Vetëm në fundjavë, do të ketë rikuperim.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Kjo e martë do të jetë shumë më pozitive se dita e hënë.

Dashuria do të jetë mjaft e favorizuar, në sajë të ndikimit të favor-
shëm të Venusit. Sa i takon sferës profesionale duhet të bëni pak du-
rim, pasi ndryshimet do të ndodhin pas gjysmës së muajit. Po ash-
tu duhet të tregoni kujdes në raportin me të lindurit e gaforres dhe
peshores.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Gjatë kësaj dite keni Hënën në favorin tuaj. Bëni kujdes

veç me polemikat e tepërta dhe pa arsye. Kjo e martë është mjaft
e rëndësishme edhe sa i takon ndjenjave, por konfirmimet e vër-
teta duan javë që të vijnë.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Ndjeni ende ndikimin e një periudhe të vërtetë në da-

shuri, por gjatë kësaj të marte do të rigjeni qetësinë. Hap pas hapi
nën ndikimin e favorshëm të yjeve, do të arrini të dilni nga një si-
tuatë e vështirë që keni kaluar në muajin janar. Ky është momen-
ti për të kthyer faqe.
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1716 - Anglia dhe Holanda rino-
vojnë aleancën.

1778 - Anglia i shpall luftë Francës.
1854 - Kompozitori R Schumann

shpëton nga tentimi për vetëvrasje
në Rajna.

1899 - Përfundon Lufta spanjollo-
amerikane. Traktati i Paqes rati-
fikohet nga ana e Senatit.

1904 - Fillon lufta ruso-japoneze.
1911 - Zjarri i madh shkatërron

qendrën Stambollit, Turqi.
1941 - Trupat britanike okupojnë

Bengazin në Libi.
1964 - Franca dhe Britania e Madhe

nënshkruajnë marrëveshje për ndër-
timin e tunelit të kanalit.

1989 - Lech Walesa fillon negocia-
tat me qeverinë polake.

1994 - Martti Ahtisaari zgjidhet
kryetar i Finlandës.

Lëri popullin të mendojë se po 
qeverisë, dhe atëherë ata do të

jenë të qeverisur. (William Penn)

BOTA SHKON NË
DIETË?! VETËM 
NJË KAFSHATË 
MISH NË DITË
Sfidat me të cilat përballet planeti,
mund të na detyrojnë që të ulim kon-
sumin e mishit deri në një kafshatë
në ditë. Në këtë përfundim ka dalë
një studim shkencor, i cili ka përpi-
luar një dietë të përshtatshme për
nevojat që do të ketë planeti deri në
vitin 2050. Prioritet në këtë plan ush-
qimor i është dhënë perimeve dhe
frutave, të cilat gjithashtu kërkojnë
kujdes në konsum. 
Duke parë zhvillimet negative në
planet si rritja e tempe-
raturave, ngrohja
globale dhe
emetimi i gaz-
rave të dëm-
shëm, një grup
shkencëtarësh në
botë kanë zhvilluar
një dietë ushqimore për të ushqyer
10 miliardë njerëz dhe pa shkaktuar
dëme katastrofike mbi rruzullin
tokësor. Për personat që parapël-
qejnë mishin, ky nuk është lajmi më i
mirë i mundshëm, pasi me planin e
ri, i cili deri më tani po diskutohet
teorikisht, do t’u takojë vetëm 14
gram mish i kuq në ditë. Kjo do të
thotë se është pak a shumë një kaf-
shatë.  Dieta e hartuar i jep prioritet
perimeve dhe frutave, me respektivi-
sht 300 gram dhe 200 gramë, pro-
dukteve të baxhos me 250 gram në
ditë dhe karbohidrateve me 232
gram. Ndërkaq, mishi i kuq pritet të
reduktohet ndjeshëm në 14 gram për
ditë, vezët në 13 gram në ditë, peshku
me 28 gram në ditë. 
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QuadrigaCX, një nga kompanitë më të
rëndësishme në platformat e investimit në
kriptomonedha në tregun e Kanadasë
ndodhet në ditët “më të zeza” për shkak të
vdekjes së papritur të themeluesit të saj,
30-vjeçarit Gerarl Cotten, i cili vdiq nga së-
mundja e “Crohn e Scomparso” në Indi më
9 dhjetor. Kompania po përjeton ditë të

zeza jo për shkak të ndonjë krize, por për
faktin se askush nuk e di fjalëkalimin e llo-
garisë, pasi Gerarl nuk ia kishte komunikuar
ndonjë njeriu para vdekjes së tij dhe në
këto kushte kanë mbetur “jetim” plot 150
milionë dollarë. Pasuria është e ndarë në
26.500 bitcoin, 11 milionë bitcoin Cash, 11
milion bitcoin SV, 35 milionë bitcoin Gold,

200 mijë Litecoin dhe 430 milionë Ethe-
reum. Fondacioni i QuadrigaCX kishte
krijuar një seri masash mbrojtje, midis të ci-
lave qasja vetëm nga kompjuteri personal
i 30-vjeçarit, me kodin e realizuar në një
shkallë të ndryshme të kriptografisë.
Ndërkohë, vdekja e Gerarl duket se shoqë-
rohet me mister, pasi për të akuzohet e veja
e tij, e cila duhet të dëshmojë në Gjykatën
e Lartë të Mbretërisë së Bashkuar sepse ka
dyshime se ka simuluar largimin nga jeta të
burrit për t’i marrë pasurinë. Ajo ka tentuar
disa herë të shkelë disa nivele të sigurisë
së pajisjeve që i përkisnin burrit, por ka
qenë e suksesshme vetëm në marrjen e
informacionit të telefonit të Cotten. Në të
gjithë këtë histori problemi kryesor rrjedh
nga fakti që Bitcoinet nuk janë të trashë-
gueshëm nga momenti që nuk ekziston
një normë që rregullon kalimin e tyre në llo-
gari, ose nëse nuk njihen në mënyrë të saktë
kodet e hyrjes në portalin digjital të perso-
nit të vdekur.

Vdes pronari i Bitcoin pa lënë fjalëkalimin,
150 mln dollarë ngelin “jetim”

Kina importon
gomerë për 
të rritur
ekonominë

Në mënyrë që të sigurojë rritje në
sektorin e eksportit, Kina do impor-
tojë gomarë në vend, duke i hapur
rrugë fitimit të milionave nga tregtia.
Një zyrtar në departamentin e bagëti-
ve në Khyber Pakhtunkhëa (K-P) kon-
firmoi importin e kafshëve nga Paki-
stani.

Globalisht, Pakistani ka numrin e
tretë më të madhe të gomerëve, ndër-
sa Kina qëndron në vendin e parë. Zyr-
tari shtoi se departamenti do përqën-
drohet në ndërtimin e fermave për
gomerët në mënyrë që të rrisë ekspor-
tet. Një ndërtesë veterinarie është pë-
ruruar në Lahore për të mbështetur
iniciativën. Ndërsa dy ferma të tjera
janë ngritur në Dera Ismail Khan dhe
Mansehra me partneritet të huaj.

Zyrtarët zbuluan se kompanitë e
huaja ishin të gatshme të bënin një
investim prej 3 miliard dollarësh për të
mundësuar bujqësinë komerciale të
gomerëve. Qeveria pakistaneze, gjatë
tre viteve të para, planifikon të ekspor-
tojë 80.000 gomerë në Kinë.

Me një biletë në Simpsonvill të Ka-
lifornisë, e cila i ka kushtuar dy dollarë,
personi në fjalë ka fituar çmimin më të
madh të lotarisë në të gjithë kohërat. Fi-
tuesi i çmimit më të madh të lotarisë në të
gjithë kohërat nuk është bërë ende i gjal-
lë në Karolinën e Jugut. Kësisoj, 'gjahu'
për personin fatlum vijon.

Numrat e biletës me fat, që mundë-
son tërheqjen e xhekpotit prej 1.53 mi-
liard dollarësh, u shpallën në muajin te-
tor, por pronari i saj ende është i panjohur.
Megjithatë, rregullat e Karolinës së Jugut
janë të qarta: nëse çmimi nuk tërhiqet
brenda 180 ditësh, ai do t’i ndahet të
gjithë shteteve që kanë marrë pjesë në
lotari. Thënë ndryshe, fituesi ka kohë të
paraqitet deri më datë 21 prill. Personi i
paidentifikuar, i cili mund të shndërrohet
brenda ditës në një miliarder, mund të

ketë humbur biletën ose mund të jetë
larg. Por qyteza amerikane ende shpre-
son të arkëtojë 61 milionë dollarë taksa që
fituesi do të derdhë në rast se ndodh që ai
të paraqitet e të marrë çmimin. Po ashtu
edhe shitësi i biletës shpreson shumë për
shfaqjen në skenë të personit në fjalë,
pasi kur të tërhiqet çmimi ai do të marrë
50 mijë dollarë, që ka thënë se do t’i ndajë
me punonjësit e tij.

Një varietet i rrallë i durianit, një frut
nga zona jugaziatike, u shit për 1000 dol-
larë secili në një qendër tregtare, në një
qytet indonezian. “Supermarketi i Tasik-
malajës ka arritur të shesë dy fruta, të
quajtur J-Queen me çmimin prej 14 mi-
lionë rupi (rreth 1 000 dollarë)”, sipas fa-
qes së internetit Kompas.com. Ky është
fruti më i famshëm i qytetit të Tasikma-
lajës, ku paga minimale është dy milionë
rupi (142 dollarë) në muaj. “Vizitorët e
qendrës tregtare kanë bërë fotografi me
frutin”, sipas mediave lokale. “Do të pre-
feroja të blija një motor dhe ta përdorja
për 10 vjet”, ka thënë një përdorues në
Twitter.

Fitoi xhekpotin prej 1.53 miliard
dollarësh, fituesi ende nuk 
është shfaqur

Kur një frut i vetëm kushton
“vetëm” 1 000 dollarë!


