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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 6 shkurt - Në Maqedoni, assesi të ndry-
shojë qasja e diskriminimit etnik me ndarjen e
parave nga arka shtetërore. Së fundmi, Mini-
stria e Punëve të Jashtme (MPJ) ka shpallur një
thirrje publike për financimin e ideve dhe
projekteve të shoqatave, organizatave dhe per-
sonave fizik nga diaspora. "MPJ e Maqedonisë
iu bën thirrje të gjitha shoqatave, organizata-
ve dhe personave fizik të interesuar, të cilët

janë nga komuniteti i diasporës, që të parash-
trojnë ide dhe iniciativa me interes për to",
thuhet midis tjerash në thirrjen publike. Në
thirrje theksohet se para do të ndahen për
projekte të cilat do ta promovojnë gjuhën ma-
qedonase, traditën dhe kulturën, hapjen e pika-
ve ku do të kultivohet kultura maqedonase në
vendet ku janë të koncentruar më shumë ma-
qedonas. Duke u bazuar në...

Leverditë shtetërore vetëm për maqedonasit!

15 DEN

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

NATO, një
aspiratë 
civilizuese e
shqiptarëve

Protokolli për Anëtarësim të Ma-
qedonisë në NATO që u nënshk-
rua dje në Bruksel hap perspekti-
va jo vetëm sigurie, por edhe
gjeopolitike për rajonin. Nëse
gjatë Luftës së Ftohtë NATO per-
ceptohej ekskluzivisht si organi-
zatë ushtarake, sot ajo nga
shumë kush përjetohet edhe si
vlerë që bashkon...
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Me nënshkrimin e Protokollit, Maqedonia bëhet pjesë e të gjitha trupave dhe organeve të
Aleancës me të drejtë që të marrë pjesë në debate, por jo edhe me të drejtë vote. Ky status do të
zgjatë derisa nuk përfundon procesi i ratifikimit të Protokollit në parlamentet e të gjitha 29-
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Në një ishull të Paqësorit, ku jetojnë
vetëm 500 banorë, fliten 9 gjuhë të
ndryshme. Por si kuptohen mes
njëri-tjetrit, apo janë të gjithë
poliglotë? Kjo veçanti ka ngjallur
kërshërinë e studiuesve, të cilët kanë
kuptuar që për të arritur
komunikimin shfrytëzojnë një
mekanizëm që rezulton të jetë
vërtetë efikas. Komuniteti ‘Warruwi’,
ishullit të vogël Australian South
Goulburn, e praktikon të
ashtuquajturin multilinguizëm
perceptive. Pavarësisht se aty fliten
anglishtja dhe 8 gjuhë të tjera
indigjene, të gjithë kuptohen me

njëri-tjetrin, duke folur secili
idiomën e vet. Pra çdokush kupton
pak ose shumë nga gjuhët e tjera,
dhe përgjigjet me fanatizëm vetëm
në gjuhën e vet. Sipas linguistes
australiane Ruth Singer, gjuha në
këtë ishull konsiderohet si një
pasuri klanore, dhe të flasësh një
gjuhë tjetër perceptohet sikur nuk
është një e drejtë që të përket. Ky
rregull i pashkruar respektohet
rigorozikisht, ndërkohë që nuk ka
asnjë rregull për t’i kuptuar të gjitha
gjuhët që bashkëjetojnë brenda
këtij komuniteti, pra secili ka të
drejtë t’i kuptojë, por pa i përdorur.
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Guri i rëndë peshon në vend të vet thotë
një proverb e vjetër popullore. Që do të
duhej të thotë se kuptimi i jetës është në
vendlindje , aty ku flitet gjuha jote, aty ku
ke pasur të parët, ku ke fis e shokë. Nga ana
tjetër një thënie latine thotë Ubi bene, Ibi
patria , ku është mirë atje është atdheu
apo ku " ku është buka atje është atdheu
im”. Emigrimi është shumë i hidhur për të
gjithë. Mirëpo me kalimin kohës, përmirë-
simin e mirëqenies, zbutet, por jo edhe
shërohet malli për vendlindje me mjetet
moderne të komunikimit, me vajtje
ardhjen me linjat e lira të avionit... Ikën
rinia nga Maqedonia me vite të tëra. Bile
edhe nga vendbanimet që në të kaluarën
aspak apo fare pak kanë pasur traditë kur-
beti. Maqedonia perëndimore shënon një
traditë të vjetër gati edhe 100 vjeçare të
mërgimit, në Vllahi apo Bullgari, më vonë
edhe në Australi dhe Amerikë apo Evropën
perëndimore, ndërsa tani të pajisur shpe-
sh edhe me pasaporta bullgare, ikin edhe
të rinjtë nga Maqedonia lindore, që gati
aspak nuk ka pasur traditë të kurbetit. 

Ikin jo vetëm të rinjtë që këtu nuk kanë
ekzistencë , por edhe profesionistë që
edhe këtu nuk fitojnë keq për standardin
e Maqedonisë. Viti ri, festat e bajramit ,
krishtlindjet katolike, apo “feragostoja” ita-
liane janë periudhat e vitit kur gjallërojnë
fshatrat tona , kur pronarët e restoranteve
, dyqaneve , mobilierive , mjeshtrit e profi-
leve të ndryshme i llogarisin në bilancet e
punës së tyre. Ikin, jo vetëm mjekët e ardh-
shëm në Maqedoni , të cilët përveç kolok-
viuemeve dhe provimeve, i qasen edhe më-
simit të gjuhëve të huaja. Por, nuk mësohet
vetëm gjermanishtja, por të gjithë gjuhët
e tjera që nesër mundësojnë punësim më
të lehtë dhe adaptim të shpejtë në vendin
e ri të punës. Nuk ikin vetëm mjekët, por
edhe inxhinierët e profileve të ndryshme,
si zanatlinjtë, shoferët, berberët, ustallarët
e ndërtimtarisë...

Banka shkollore të boshatisura nga nxënë-
sit e klasës së parë që në vend shqip në
vendlindje mësojnë gjermanisht, italisht
apo anglisht, hasen në të gjithë Maqedo-
ninë Perëndimore. Fshatra që gumëzhijnë
vetëm verës kur mbahen ahengje të ndry-
shme familjare, qoftë dasma, synete..., ke-
qardhje e berberit në fshat që e ka marrë
malli që të ketë tollovi në dyqan , që një i
ri të vijë së paku të ndreqë një “frizurë”, në
mos ta vizitojë ndonjë myshteri tjetër të
ruhet apo të heq flokët. Arra dhe fusha të
shkreta që nuk i punon kush, apo tokë buj-
qësore që dikur është paguar me gjak,
ndërsa tani i bie vlera jo vetëm në Pollog,
por edhe në tërë Maqedoninë. Kaloi koha
kur për dallim prej viteve 80-të kur ka-
mionët me speca apo groshë nga Tetova
shiteshin menjëherë në tregjet e mëdha të

Zagrebit apo Splitit, apo kur kamionët nga
rrethi i Sarajit të mbushura përplot me
bostan apo dredhëza sillnin mirëqenie për
banorët e kësaj ane. Dikur ikte vetëm krye-
familjari, që dërgonte para në familje , pu-
nonte në “baushtelin”, gjerman dhe rriste,
shkollonte, martonte fëmijët në vend-
lindje. Tani ik e gjithë familja me bashki-
min familjar…  A mund i riu të jetë i lumtur
sot në Maqedoni ,apo i lumtur është
vetëm në perëndim. Përgjigjen e jep
dyndja dhe zbrazja e shtetit, kur sipas disa
përllogaritjeve të Bankës Botërore, bile
500 mijë banorë të Maqedonisë jetojnë
dhe punojnë jashtë .Të rinjve që ikin në
Gjermani për të realizuar ëndrrat e tyre ,
nuk e kanë të lehtë edhe kur plotësohen
shumica e planeve të tyre, kur martohen ,
ndërtojnë shtëpi në vendlindje apo arrijnë
ndonjë sukses tjetër që e kanë ëndërruar
dikur. Mbas realizimit të tyre në aspektin
financiar, mbetet malli për vendlindjen,
mbetet hidhërimi, pse edhe në vendin ku
jam rritur nuk ka për shembull një tren të
shpejtë dhe komod me të cilin do të udhë-
tojë nga Gostivari apo Tetova në Shkup,
apo nuk ka një rrugë që lidh malësinë e
Karshiakës me Studenicanin që do të hap-
te perspektive për një gjallërim ekonomik
të kësaj ane, apo kur e tërë rruga nga Ma-
vrova deri në Dibër do të ishte e zgjeruar
dhe e rinovuar mu sikur rruga që shpie
deri në Mavrovë nga ndarja e rrugës Gosti-
var-Kërçovë, apo në vend që të bëjnë
djathë për zviceranin apo italianin nuk
bëjnë bulmet për xhepin e vet. Por, më e
rëndësishmja është që ngadalë t’ju
ofrojmë perspektivë që së paku një pjesë
e të rinjve profesionist të lëmive të ndrysh-
me, së paku të mendojnë të kthehen në
vendlindje , për të hapur një kompani të
teknologjisë informatike, zyra të ndryshme
të konsulencës financiare, përpunimin e
prodhimeve bujqësore dhe blegtorale, apo
edhe shërbime të ndryshme në hoteleri. 

Për një zhvillim të vërtetë ekonomik dhe
shoqëror në Maqedoni do të mund të fla-
sim kur do të shtyjmë të mendojnë të rinjtë
të kthehen. Migrimi është një trend mo-
dern që ka kapluar tërë botën , polakët
zbrazën Poloninë parë një dekade, por tani
një pjesë e tyre, kthehen ngadalë në vend-
lindje nga Mbretëria e Bashkuar, të joshur
nga përmirësimi i jetesës në Poloni. Bile
edhe suksesi ekonomik i Izraelit i falënde-
rohet diasporës së hebrenjve nga jashtë
që ka ndihmuar dhe mbështetur Izraelin të
arrijë një çudi ekonomike në shkretëtirë.
Mbetet të shohim se sa pas pesë deri
dhjetë vitesh, që rruga e mërgimit do të
jetë vetëm në një kahje, por edhe në dy
kahje edhe në Maqedoni, si rrjedhojë e
rrugëtimit euroatlantik të vendit. 

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

Fisnik PASHOLLI

ISHULLI ME 500 BANORË, KU FLITEN 9 GJUHË

Guri i rëndë peshon 
në vend të vet 

Protokolli për Anëtarësim të Maqedonisë në
NATO që u nënshkrua dje në Bruksel hap per-
spektiva jo vetëm sigurie, por edhe gjeopoli-
tike për rajonin. Nëse gjatë Luftës së Ftohtë
NATO perceptohej ekskluzivisht si organizatë
ushtarake, sot ajo nga shumë kush përjetohet
edhe si vlerë që bashkon diversitet kulturore e
politike brenda një sigurie kolektive. 

Maqedonia  tejkaloi pengesat për të qenë pje-
së e kësaj organizate të fuqishme Veriatlantike
dhe kjo nuk u arrit lehtë. Shumë liderë politikë
e ëndërruan këtë ditë, mirëpo jo të gjithë e
kishin fatin e politikanëve aktual për të qenë
dëshmitarë të këtij akti madhështor. Dilemat
e shumta që ishin në të kaluarën se kah duhet
të shkojë Maqedonia, e që ishin të imponua-
ra nga jashtë, prej dje u qartësuan. Kjo pjesë e
Ballkanit Perëndimor përfundimisht doli nga
influenca ruse, kurse banorët e saj në të ardh-
men pritet t’i gëzojnë frytet e këtij aderimi.

Është humbur shumë kohë dhe ata që
udhëhoqën vendin taktizonin me durimin e
Perëndimit, por edhe me ndjenjat e qytetarë-
ve, duke I mashtruar këta të fundit se kauzat e
pambaruara kombëtare ishin më prioritare se
anëtarësimi në NATO. Në fakt, tash po dësh-
mohet se një vend i vogël si Maqedonia, nuk
ka pasur as edhe shansin më të vogël që të
qëndrojë si ishull në këtë pjesë të Europës Ju-
glindore, poqese nuk do të projektonte poli-
tika të tjera që do ta nxirrnin të tashëm dhe të
ardhmen nga ky ishull.

Integrimi në NATO nuk është një mekanizëm
çudibërës që ti zgjidhë problemet disa vjeça-
re brenda natës. Parasegjithash zhvillimi eko-
nomik, kultura e punës, sundimi I së drejtës,
mbrojtja e ambientit janë parasegjithash

‘detyra shtëpie të vetë qytetarëve dhe poli-
tikanëve, pa të cilat nuk mund të imagjinohet
përfshirja në integrime euro-atlantike.

Shqiptarët mund të jenë me fat që edhe pse
vonë, megjithatë po bëhen pjesë e një familje
më të madhe ku siguria kolektive dhe vlerat
perëndimore janë të pacenuara. Zatën orien-
timi I shqiptarëve ndaj këtyre vlerave
asnjëherë s’ka qenë i kontestuar, por jo gjith-
monë ky orientim properëndimor i tyre është
shpërblyer nga politika por edhe nga diplo-
macia ndërkombëtare. Megjithatë, shqiptarët
në këtë rrugëtim të gjatë, arritën të nxjerrin në
pah gjithë atë energji kreative që e kishin kul-
tivuar me dekada, duke demonstruar në prak-
tikë se i takojnë civilizimit Perëndimor, ty ku
edhe kishin qenë gjithmonë.

Me Protokolli për Anëtarësim të Maqedonisë
në NATO mbyllet një kapitull i përpjekjeve
shumëvjeçare ë për t’iu bashkangjitur asaj
pjese të botës e cila shumë më herët kishte
krijuar standarde për të mbrojtur vlerat e për-
bashkëta të njerëzimit. NATO si aspiratë është
edhe zgjatim i ideve europianiste të shumë
ideologëve, shkrimtarëve, politikanëve të per-
sekutuar nga regjimet e kaluara dhe ky akt i
djeshëm është edhe një mirënjohje për ato
aspirata.  Por, mbi të gjitha është aspiratë
shekullore e rilindësve shqiptarë për të cilët
“Dielli lind në Perëndim” dhe ata fatin e ekzi-
stencës dhe mbijetesës së kombit shqiptar e
kishin lidhur me vlerat civilizuese Perëndimo-
re, ku bën pjesë edhe NATO. 

Prandaj, NATO për Maqedoninë dhe për sh-
qiptarët është një ftesë solemne për të qenë
bashkëfamiljar të ideve e vlerave që iu kanë
mbijetuar barbarive të ndryshme

EDITORIAL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Emin AZEMI

NATO, një aspiratë
civilizuese e shqiptarëve

Mbi të gjitha është aspiratë shekullore e rilindësve shqiptarë
për të cilët “Dielli lind në Perëndim” dhe ata fatin e
ekzistencës dhe mbijetesës së kombit shqiptar e kishin lidhur
me vlerat civilizuese Perëndimore, ku bën pjesë edhe NATO



3AKTUALE
Koha, e enjte, 7 shkurt 2019 

Zejnulla VESELI

Bruksel, 6 shkurt - Aleatët e NATO-
s kanë nënshkruar në Bruksel Pro-
tokollin që i hap rrugën Maqedoni-
së për t’u anëtarësuar në aleancën
veri-atlantike. Ministri i Jashtëm
maqedonas, Nikolla Dimitrov e ka
nënshkruar marrëveshjen së ba-
shku me përfaqësuesit e 29 ven-
deve anëtare, gjatë një ceremonie
të udhëhequr nga Sekretari i
Përgjithshëm i aleancës, Jens Stol-
tenberg. “E sotmja është ditë hi-
storike. Të gjithë aleatët e NATO-s
kanë nënshkruar Protokollin e
Anëtarësimit të Maqedonisë, që
do të garantojë më shumë siguri
dhe prosperitet për gjithë rajonin.
E pres me kënaqësi ditën kur 30
flamuj do të valëviten jashtë selisë
së NATO-s”, ka thënë Stoltenberg
pas ceremonisë.  

“Kryeministrat Zoran Zaev dhe
Aleksis Cipras treguan guxim të
madh me arritjen e Marrëveshjes
së Prespës, me çka kontribuuan
edhe për stabilitetin dhe sigurinë e
rajonit. Kjo ishte një rrugë e vësh-
tirë e mbushur me kompromise.
Një kohë të gjatë Ju prisnim që të
inkuadroheni në familjen tonë.
Keni marrë pjesë në misione të
NATO-s dhe i keni plotësuar refor-
mat e nevojshme që të bëheni anë-
tarja e 30-të e NATO-s. Pas nën-
shkrimit pason procesi i ratifikimit
dhe  besoj se do të ratifikohet nga
të gjitha vendet anëtare”, shtoi
Stoltenberg. Ai theksoi se prej sot
përfaqësuesi i Maqedonisë do të
jetë në tryezën e NATO-s. “Presim
që të vazhdojnë reformat e nevoj-
shme edhe për anëtarësimin në
BE, me të cilën ndajmë vlera të për-
bashkëta” theksoi sekretari i
përgjithshëm i Aleancës.

Shefi i diplomacisë të Maqedo-
nisë, Nikolla Dimitrov, tha se “kjo
ishte një rrugë e gjatë që para disa
vitesh e filluam me edhe nëntë
vende të tjera, Maqedonia së sh-
pejti, me hyrjen në fuqi të ndryshi-
meve kushtetuese do të jetë Maqe-
donia e Veriut”.  Sipas tij, kjo nuk u
arrit lehtë, por megjithatë brezi

ynë arriti sukses me marrëveshjen
midis kryeministrave Zaev dhe Ci-
pras, si dhe me përkrahjen e krye-
ministrit të Bullgarisë, Bojko Bori-
sov dhe nënshkrimin e
Marrëveshjes për Fqinjësi të Mirë.

“Për ne anëtarësimi në NATO
është kalimi në anën e sigurisë, sta-
bilitetit, vlerave dhe lirive civile. Me
këtë e plotësojmë edhe qëllimin
strategjik-anëtarësimin në NATO.
Ky është rezultat i punës së shumë
brezave dhe obligim i brezit tonë”,
tha Dimitrovi. Në fund Dimitrovi
sqaroi se “rruga  që kaluam na bëri
më të pjekur, i zgjidhëm të gjitha
problemet me fqinjët në një rajon
i cili ende ballafaqohet me pasi-
guri të caktuara. Rruga  nuk ka për-
funduar, por dëshirojmë që të ecim
së bashku. Maqedonia do t’i plotë-
sojë të gjitha reformat që i prem-
toi. Prej sot vendi im u bë me të
vërtetë i fuqishëm, duke  i falën-
deruar të gjithë ambasadorët e
vendeve anëtare që sot vunë fir-
mat e tyre në Protokoll.

ZAEV: SIGURUAM STABILITET
AFATGJATË PËR VENDIN

“Kjo është një ditë e madhe,
ditë historike për të gjithë qyte-
tarët tanë. Sot, aleanca më e
madhe e sigurisë në botë, NATO,
na tha mirë se vini. Sot u ulëm krah
për krah me aleatët tanë, në të
njëjtën tryezë, në të njëjtën
Aleancë”. Këtë në profilin e tij në
Fejsbuk e shkroi kryeministri Zo-
ran Zaev pas nënshkrimit në Bruk-
sel të Protokollit për pranimin e

Maqedonisë në NATO. “Jemi të
lumtur, dhe duhet që të jemi të
lumtur, sepse siguruam stabilitet
afatgjatë për vendin tonë. Sigu-
ruam siguri dhe paqe. Progresi dhe
zhvillimi tani janë të pandalshëm.
Brezat tanë dhe fëmijët e brezave
tanë do të jetojnë më mirë, në ven-
din edhe në rajonin që  rrezatojnë
shpresë. Urime, duhet të  jemi kre-
narë”, shkroi kryeministri Zaev në
profilin e tij në Fejsbuk.

SHQIPËRIA PËRSHËNDET
PROTOKOLLIN

Nënshkrimin e protokollit të
anëtarësimit në NATO të Maqedo-
nisë  e përshëndeti edhe Ministrja
e Mbrojtjes së Shqipërisë, Olta
Xhaçka. “Aleanca hapi krahët dhe
dyert për të mirëpritur anëtarin e
vet të 30-të në familjen më të
madhe politiko-ushtarake. Një
mesazh i fortë strategjik për fqinjët
tanë dhe rajonin e Ballkanit Perën-
dimor. Prej ditës së sotme rajoni
ka fituar më shumë siguri, stabili-
tet dhe paqe”, thotë në statusin e
saj në Fejsbuk Xhaxhka duke i dër-
guar urime qytetarëve të Maqedo-
nisë për këtë arritje Edhe kryetari i
partisë më të madhe opozitare sh-
qiptare, Partisë Demokratike, Lul-
zim Basha  e përshëndeti nënshk-
rimin e Protokollit të anëtarësimit
në NATO të Maqedonisë  duke e
vlerësuar si një ngjarje të madhe
për rajonin. “Anëtarësimi i Maqe-
donisë së Veriut në NATO është një
ngjarje e madhe për rajonin tonë.
Zgjerimi i NATO-s në Ballkan është

një kontribut përcaktues për sigu-
rinë, paqen dhe vlerat e demokra-
cisë” , shprehet Basha Sipas tij në
këtë arritje të madhe faktori politik
dhe vullneti i shqiptarëve në Ma-
qedoninë e Veriut mbështetën dhe
përcaktuan pa hezitim këtë arritje
historike. “Ndihem krenar që në
këtë arritje të madhe faktori politik
dhe vullneti i shqiptarëve në Ma-
qedoninë e Veriut mbështetën dhe
përcaktuan pa hezitim këtë arritje
historike” përfundon Basha reagi-
min e tij.

RRUGA DREJT NATO-s
Vendimi i sotëm i NATO-s ka

ardhur pasi Greqia ka ratifikuar
Marrëveshjen e Prespës, e cila i ka
dhënë fund kontestit mbi 27 vjeçar
në mes të Maqedonisë dhe Greqisë
për emrin. Me këtë marrëveshje,
Maqedonia është pajtuar për ndër-
rimin e emrit në Maqedoni e Veriut,
ndërsa Shkupi ka pranuar se gjuha
maqedonase është pjesë e grupit
të gjuhëve sllave dhe se identiteti
nuk ka asgjë të përbashkët me ma-
qedonasit e lashtë. Marrëveshja
mes dy vendeve është nënshkruar
më 17 qershor të vitit 2018 në Pre-
spë. Ndërsa me nënshkrimin e Pro-
tokollit, Maqedonia bëhet pjesë e
të gjitha trupave dhe organeve të
Aleancës me të drejtë që të marrë
pjesë në debate, por jo edhe me të
drejtë vote. Ky status do të zgjatë
derisa nuk përfundon procesi i rati-
fikimit të Protokollit në parlamen-
tet e të gjitha 29-vendeve anëtare të
NATO-s. Greqia, e para do të rati-

fikojë Marrëveshjen e Prespës. Pro-
cesi i ratifikimit në parlamentet e
të gjitha vendeve - anëtare të NATO-
s zakonisht zgjat rreth një vit, ku
më pas NATO do të duhet që t’i bëjë
ftesë vendit kandidat për inkuadri-
min e saj në Aleancë. Vendimi për
inkuadrim më pas i dorëzohet De-
partamentit Shtetëror, me çka for-
malisht bëhet anëtare e Aleancës
Veriatlantike, e cila këtë vit e shë-
non 70-vjetorin e themelimit. Në
rrethana optimale, pritet që Maqe-
donia të bëhet anëtare me të drejta
të barabarta në NATO në kuartalin
e parë të vitit 2020.

Parlamenti i Maqedonisë në vi-
tin 1993 e miratoi rezolutën për
anëtarësim, në vitin 1995 Maqedo-
nia iu bashkua Programit Partneri-
tet për Paqe, Zyra e NATO-s u hap
në vitin 1997, kandidat u bëmë në
vitin 1999. Maqedonia më afër
anëtarësimit ishte në vitin 2008 në
samitin e NATO-s në Bukuresht.
Aleanca atëherë konstatoi se ven-
di teknikisht është i përgatitur të
hyjë, por hyrja u pengua për shkak
të vetos greke për shkak të konte-
stit të pazgjidhur për emrin.

NËNSHKRUHET PROTOKOLLI PËR ANËTARËSIMIN E MAQEDONISË

U kry edhe NATO
Me nënshkrimin e
Protokollit, Maqedonia
bëhet pjesë e të gjitha
trupave dhe organeve
të Aleancës me të
drejtë që të marrë
pjesë në debate, por jo
edhe me të drejtë vote.
Ky status do të zgjatë
derisa nuk përfundon
procesi i ratifikimit të
Protokollit në
parlamentet e të gjitha
29-vendeve anëtare të
NATO-s. Greqia, e para
do të ratifikojë
Marrëveshjen e
Prespës

AHMETI: BASHKË DHE TË PALËKUNDUR NGA QËLLIMI 
“Sot po korrim atë që kemi mbjellë gjatë
dekadave pas nesh, bashkë dhe të
palëkundur nga qëllimi”, shkruan
kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti në postimin
e tij në Facebook pas aktit të
nënshkrimit në Bruksel të Protokollit për
hyrjen e Maqedonisë në NATO, duke e
quajtur ditën e sotme një ditë të veçantë. “E
jashtëzakontë! Dita e sotme është shumë e

veçantë për secilin nga ne, për vendin, për
rajonin, por edhe për komunitetin euro-

amerikan të vlerave të përbashkëta
demokratike, liridashëse dhe solidare”,
citon Ahmeti në statusin e tij. Ai thotë se
duhet që të jemi krenar që po i jetojmë

këto ditë bashkërisht dhe kemi mundësi të
japim kontribut në realizimin e synimeve

dhe ndërtimin e ardhmërisë.

HAN: PAQE DHE
STABILITET NË
BALLKAN

Johannes Han, komisionari
për zgjerim dhe fqinjësi të
mirë i Bashkimit Evropian
(BE), ka uruar Maqedoninë e
Veriut me rastin e
nënshkrimit të Protokollit
për anëtarësim në NATO.
“Urime Maqedonisë së
Veriut! Kjo i kontribuon
paqes dhe stabiliteti në
Ballkanin Perëndimor dhe
më gjerë”, ka shkruar Han në
Twitter. 

BEJLI: URIME PËR KËTË
HAP HISTORIK 

Ambasada e SHBA-së në
Shkup përmes Fejsbukut
uroi nënshkrimin e
Protokollit për anëtarësimin
e Maqedonisë në NATO.
“Urime për këtë hap
historik”, shkruan në
statusin në Fejsbuk të
Ambasadës. Ambasadori
Xhes Bejli dhe të punësuarit
në Ambasadë bashkërisht e
kanë ndjekur nënshkrimin e
Protokollit. 

Koha
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Destan JONUZI

Shkup, 6 shkurt - Në Maqedoni, as-
sesi të ndryshojë qasja e diskrimini-
mit etnik me ndarjen e parave nga
arka shtetërore. Së fundmi, Mini-
stria e Punëve të Jashtme (MPJ) ka
shpallur një thirrje publike për fi-
nancimin e ideve dhe projekteve të
shoqatave, organizatave dhe per-
sonave fizik nga diaspora.

"MPJ e Maqedonisë iu bën
thirrje të gjitha shoqatave, organi-
zatave dhe personave fizik të inte-
resuar, të cilët janë nga komunite-
ti i diasporës, që të parashtrojnë
ide dhe iniciativa me interes për to",
thuhet midis tjerash në thirrjen pu-
blike. Në thirrje theksohet se para
do të ndahen për projekte të cilat
do ta promovojnë gjuhën maqe-
donase, traditën dhe kulturën,
hapjen e pikave ku do të kultivohet
kultura maqedonase në vendet ku
janë të koncentruar më shumë ma-
qedonas. Duke u bazuar në këtë
thirrje, qartë vërehet diskriminimi

që po i bëhet diasporës shqiptare,
sepse shihet qartë se janë paraparë
mjete nga arka e shtetit vetëm për
kulturën dhe traditën e maqedo-
nasve në diasporë. Memedali Ah-
medi, kryetar i shoqatës 'Makoxal'
nga Namuri i Belgjikës në një pro-
noncim për gazetën KOHA thotë
se kjo qasje e MPJ nuk është kon-
cept i një shoqërie dhe se shihet
qartë se ende ka tendenca të
ndarjeve etnike.

"Kjo qasje nuk është në frymën
e konceptit të 'një shoqërie për të
gjithë' dhe se qartë shihet tenden-
ca e ndarjeve etnike, në maqedo-
nas dhe të tjerë. Të shpresojmë se

dalëngadalë njerëzit /administrata
do filloj të ballafaqohet me realite-
tin e ri të Maqedonisë së Veriut, ku
të gjithë janë qytetarë të shtetit të
ri, askush më me pak, e askush me
më shumë të drejta", thekson Ah-
medi. Lidhur me këtë skandal, të
ashpër në reagimet e tyre kanë
qenë edhe partitë opozitare shqip-
tare. Nga Aleanca për Shqiptarët
(ASH) e Ziadin Selës theksojnë se
diaspora shqiptare gjithmonë ka
qenë e diskriminuar nga MPJ e Ma-
qedonisë dhe nga vetë Qeveria.

"Mërgata jonë të gjitha organi-
zimet kulturore-artistike, i ka bërë
me vetëfinansim, madje ka ndih-

muar edhe organizime te ndrysh-
me të shqiptarëve në Maqedoni,
afarist të ndryshëm nga mërgata
shqiptare kanë sponsoruar aktivite-
te të ndryshme kulturore, sportive,
të cilat vetë shteti nuk i ka bërë.
Është përgjegjësi e Qeverise dhe e
BDI, që për sa vite pushtet, nuk po
gjen mundësi që ti faktorizojë kua-
drot shqiptar në Ministrinë e Punë-
ve të Jashtme, me ç’rast do ti afron-
te shqiptarët e diasporës me
Qeverinë e Maqedonisë nëpërmjet
MPJ", deklaroi për gazetën KOHA,
Flakron Bexheti, zëdhënës i ASH-
së. Nga kjo parti thonë se është
koha tani pas ndryshimeve Kushte-

tuese, ku tani më Qeveria obligohet
të mbaj llogari dhe të angazhohet
edhe për diasporën shqiptare të
Maqedonisë, duke iu nda mjete
buxhetore për nevojat e tyre, ne ar-
sim për shkolla në gjuhën shqipe,
për ruajtjen dhe kultivimin e vlera-
ve kombëtare gjuhësore, aktivitete
te ndryshme kulturore etj

"Veprime të këtij lloji nga MPJ
janë skajshmërish të pa përgjegj-
shme dhe antikushtetuese. Një nga
arsyet që kemi insistuar në ndry-
shimet kushtetuese që diaspora të
specifikohet konform realitetit sho-
qëror të vendit, ka qenë edhe ar-
syeja që mos të lejohen interpreti-
me individuale nga institucione të
caktuara si në rastin konkret MPJ. I
bëjmë thirrje institucioneve
përkatëse që të korrigjojnë këto lë-
shime që implikojnë në krijimin e
kohezionit ndër etnik në vend",
deklaroi për gazetën KOHA, Arjanit
Hoxha, sekretar i Lëvizjes BESA.
Nga ana tjetër, partitë në pushtet
gjatë ditës së mërkurën ishin në
euforinë e nënshkrimit të Protokol-
lit për anëtarësim në NATO dhe se
do të shqyrtojnë të gjitha vërejtjet
që mund të dalin, jo vetëm nga kjo
thirrje publike por edhe për poli-
tikat qeveritare që kanë të bëjnë
me diasporën.

Shkup, 6 shkurt - Komisioni Shtetëror
Zgjedhor (KSHZ) në vigjilje të zgjedhjeve
të ardhshme të rregullta presidenciale në
vitin 2019 tashmë ka përgatitur plan të
hollësishëm operativ, ndërsa janë mira-
tuar një numër i madh i akteve nënligjo-
re që janë të nevojshme për zbatimin e
zgjedhjeve. Nëse sillet vendim për shpal-
ljen e zgjedhjeve të parakohshme parla-
mentare, siç deklaroi zëdhënësja Lupka
Gugushevska, KSHZ-ja është e gatshme
edhe për këtë.

“Kemi përvoja paraprake për zbatimin
e dy proceseve zgjedhore paralelisht”, tha
ajo. Duke e pasur parasysh realizimin e
të drejtës zgjedhore të të gjithë qytetarë-
ve, bashkëpunimi strategjik i KSHZ-së
është me MPB-në. Në këtë drejtim, sipas
Kodit Zgjedhor, MPB është e detyruar që
ditën e ardhshme nga dita kur do të shpal-
len zgjedhjet deri te KSHZ-ja t’i dorëzojë
të dhënat e qytetarëve të cilat pastaj do të
shënohen në Listën Zgjedhore. “MPB deri
te KSHZ-ja i dorëzon të dhënat e qyte-
tarëve të cilat janë plotësuar, gjegjësisht
kanë mbushur 18 vite, dhe të cilët në ditën
e zgjedhjeve kanë letërnjoftim ose pasa-
portë valide”, sqaroi Guguçevska.

Lista Zgjedhore për zgjedhjet presi-

denciale do të vendoset në inspektim pu-
blik më së voni 15 ditë pas shpalljes së
zgjedhjeve dhe në periudhën prej 20 ditë-
ve për inspektim qytetarët do të kenë
kohë që të shohin se a janë shënuar dhe a
janë shënuar me të dhëna të sakta dhe
të dorëzojnë nëse ka nevojë kërkesa
adekuate deri te repartet rajonale dhe zy-
rat e KSHZ-së. KSHZ-ja në bazë ditore e
azhuron Listën Zgjedhore, theksoi Gu-
guçevska, me ndryshime të të dhënave të
votuesve, shlyerjen e të dhënave, varësisht
nga statusi i arritjes së të drejtës persona-
le zgjedhore të votuesve ose ndryshime të
të dhënave personale.

KSHZ-ja iu bën thirrje të gjithë qyte-
tarëve të cilët dëshirojnë ta realizojnë të
drejtën e tyre zgjedhore në zgjedhjet e

ardhshme presidenciale që t’i tërheqin
dokumentet e përgatitura nga Shërbimet
administrative të MPB-së. Apelon që këtë
ta bëjnë më së voni deri të premten më 8
shkurt. Nëse nuk i tërheqin dokumentet e
tyre, këto qytetarë nuk do të shënohen në
certifikatat e Listës Zgjedhore të cilat do të
vendosen për inspektim për zgjedhjet e
ardhshme presidenciale. Reparti për punë
administrative në Shkup dhe repartet për
punë administrative në Manastir, Veles,
Kumanovë, Ohër, Shtip, Strumicë dhe Te-
tovë punojnë çdo ditë punë prej orës 7
deri në orën 21 dhe secilën të shtunë të
parë të muajit prej orës 8 deri në orën 16,
përderisa njësitet rajonale nën kompe-
tencat e tyre prej orës 7.30 deri në orën
16.30. (Z.V)

Miratohet Ligjin 
që ulë gjobat
Shkup, 6 shkurt - Parlamenti  i Maqedonisë
pasdite në lexim të parë e miratoi Propozim
ligjin për procedurë kundërvajtëse, zgjedhje
me të cilën  parashikohet përmirësim i
efikasitetit të procedurës kundërvajtëse, de-
risa shqiptimi i paralajmërimit para se të sh-
qiptohet gjoba vendoset si rregull.
Ndryshim më i madh, dhe ndoshta më e
rëndësishme, siç tha në elaborimin zë-
vendësministri i Drejtësisë Oliver Ristovski,
vendoset me ulje të shumëfishtë të lartësisë
së gjobave përmes përcaktimit të hapësirës
së saktë të lartësisë të gjobave kundërvajtë-
se dhe harmonizim të të gjitha ligjeve mate-
riale në drejtim të harmonizimit të tyre me
lartësinë e paraparë të gjobave në Ligjin për
kundërvajtje. Ai theksoi se për personat fi-
zikë gjobat do të lëvizin prej 15 deri jo më
shumë se 250 euro, për dallim nga më herët,
siç tha, gjoba më e lartë ka qenë 1000 euro.
Te kompanitë, sqaroi bëhet klasifikimi ndër-
marrje të vogla, të mesme dhe të mëdha
dhe konform kësaj përcaktohet lartësia e
gjobave.
Gjithashtu, në ligjin për herë të parë bëhet
përkufizim i qartë midis kundërvajtjeve ad-
ministrative dhe gjyqësore. Opozita, edhe
pse dha mbështetje në lexim të parë, para-
lajmëroi amendamente me qëllim të për-
mirësimit të zgjidhjeve ligjore.

ZGJEDHJET 2019

KSHZ e gatshme për zgjedhje të dyfishta 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DISKRIMINOHET DIASPORA

Leverditë shtetërore 
vetëm për maqedonasit!

Ndarja e fondeve nga
arka shtetërore vetëm
për diasporën
maqedonase është
kundërshtuar ashpër
nga opozita shqiptare
dhe përfaqësuesit e
diasporës shqiptare.
Ndërsa veprimet e këtij
lloji sipas tyre, janë
skajshmërisht të pa
përgjegjshme dhe
antikushtetuese

Koha
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Shkup, 6 shkurt - Hetimet e derita-
nishme nuk kanë konfirmuar ekzi-
stimin e përgjegjësisë penale të
personave zyrtar të cilët kanë ndih-
muar apo marrë pjesë në organizi-
min ose realizimin e arratisjes së
ish-kryeministrit Nikolla Gruevski.
Dëshmitë e mbledhura tregojnë
se ka pasur lëshime të caktuara në
veprimet e institucioneve kompe-
tente, të cilat nuk paraqesin aktivi-
tet juridiko-penal dhe nuk janë në
kompetencë të Prokurorisë, njof-
ton Prokuroria publike për
ndjekjen e krimit të organizuar
dhe korrupsionit. Në njoftimin e
djeshëm në të cilën Prokuroria
informon për atë se çka është bërë
deri tani në hetime, thuhet se
Gruevski nuk ka dalë në asnjë
vendkalim kufitar nga Maqedonia
në periudhën kritike si dhe mbikë-
qyrja e kryer në sistemin e inte-
gruar për kontroll kufitar është vër-
tetuar se nuk është evidentuar
dalje nga territori i Maqedonisë
ndaj të akuzuarit.

“Prokurori kompetent
menjëherë pas ngjarjes ka hapur
lëndë me qëllim të vërtetohet nëse
ekziston përgjegjësi eventuale pe-
nale për ndihmë ndaj kryerësit për
vepër penale sipas padisë nga ana
e shërbimeve dhe personave tjerë.
Prokuroria, për shkak të sigurimit
dhe vërtetimit të fakteve në

lëndën, ka dhënë urdhër për
marrjen e incizimeve nga videot e
kamerave të sistemit ‘Safe City’ në
Shkup, nga më shumë hotele dhe
objekte tjera nga drejtimi rrugor
drejt Spiles dhe Dibrës, nga aero-

porti në Shkup, si dhe nga të gjitha
vendkalimet kufitare drejt Shqipë-
risë. Pastaj, nga tre hotele në
Shkup, prokuroria ka marrë
përgjigje se nuk është në mundë-
si të nxjerrin video-materialin e in-

cizuar, me çka Prokurori publik ka
dhënë urdhër për marrjen e incizi-
meve dhe ekspertizës. Video-ma-
teriali i mbledhur me madhësi prej
rreth 10 terabajtë është dorëzuar
për analizë deri te MPB. Pas atij

urdhri, ende veprohet”, thuhet në
komunikatë.

Prej Interpolit përmes MPB-së
është dorëzuar informacion me të
cilën tregohet se nuk ka të dhëna
për dalje të akuzuarit Nikolla
Gruevski në asnjë vendkalim kufi-
tar nga Maqedonia në periudhën
kritike.

“Pas kërkesës, autoritetet mala-
zeze kanë vepruar menjëherë dhe
më 21 dhjetor 2018, ekip i Prokuro-
risë publike për ndjekje të krimina-
litetit dhe korrupsionit, personali-
sht kanë marrë materialin e
incizuar në Podgoricë. Organet
kompetente nga Shqipëria, pas dy
urgjencave, më 9 janar 2019 e kanë
njoftuar Prokurorinë themelore
Publike për ndjekje të krimit të or-
ganizuar dhe korrupsion se video-
materiali është i gjerë dhe nuk po-
sedojnë pajisje për transferimin.
Ekipi i Prokurorisë me hark disqet
është drejtuar në Shqipëri që të
marrin materialin e kërkuar, por
gojarisht janë njoftuar se materia-
li nuk është ruajtur, ose
kohëzgjatja e materialit të incizuar
në vendkalimet e ndryshme zgjat
një muaj nga data e kërkuar”,
shpjegojnë nga Prokuroria.

Ndryshe, Prokuroria publike
për ndjekje të krimit të organizuar
dhe korrupsionit gjatë procedurës
së deritanishme ka vërtetuar se në
shtator 2018, në të njëjtën datë në
tre banka të ndryshme, tani i aku-
zuari Nikolla Gruevski ka nxjerrë
rreth 120 mijë euro nga llogaritë e
veta, gjë të cilën bankat e kanë pa-
raqitur deri te Drejtoria për zbu-
lim financiar dhe Prokuroria Spe-
ciale Publike. 

Prishtinë, 6 shkurt - Në Prishtinë dje
u mbajt ceremoni e nënshkrimit
të Marrëveshjes komerciale mes
ndërmarrjes publike të heku-
rudhave të Kosovës “Infrakos” dhe
firmës italiane GCF (Generale Con-
struzioni Ferrovarie) për rehabiliti-
min e linjës hekurudhore nga Fu-
shë Kosova deri në Han të Elezit,
gjegjësisht deri në kufirin me Ma-
qedoninë, njoftoi korrespondenti i
MIA-s nga Prishtina.

Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, i cili mori pjesë në cere-

moni, shprehi kënaqësinë e posaç-
me që ky projekt po kryhet me in-
vestim të përbashkët të Kosovës
dhe Bashkimit Evropian. “Sot është
një ditë feste në Kosovë pasi nga
sot fillojnë punimet për rehabiliti-
mit të një segmenti të rëndësi-
shëm që është Fushë Kosovë-Hani
i Elezit. Punimet zgjasin 24 muaj
dhe i bie që në fillim të viti 2021
kemi hekurudha të mira. Anët e
mira të ditës së sotme se ky është
një investim i përbashkët, investon
Kosova dhe BE-ja”, tha Haradinaj.

Ai paralajmëroi se deri në pran-
verë të vitit 2021 do të përfundojnë
punët e ndërtimit të linjave heku-
rudhore deri në Merdare, në kufirin
me Shqipërinë dhe deri në Leashk
në kufirin me Serbinë. Ministri i In-
frastrukturës Pal Lekaj, u shpreh
se investimi në hekurudha është
një lajm i mirë.

“Sot po fillon diçka e re për
hekurudhën e Kosovës, do të
ndodh investimi në hekurudha.
Trenat do të kenë mundësi të zh-
villojnë shpejtësi deri në 150 km

në orë. Nga sot 210 milionë euro
para të siguruara nga Qeveria e
Kosovës përmes Bankës Evropia-
ne për Rindërtim dhe Zhvillim.
Edhe sistemi hekurudhor në Ko-
sovë është prioritet për qeverinë”,
tha Lekaj. Përfaqësuesi i BE-së në
Prishtinë, Luigi Brusa, tha se kjo
hekurudhë do të ketë ndikim po-

zitiv në ekonominë e Kosovës.
“Jemi duke nisur një udhëtim, por
ky është një udhëtim i vërtetë, se-
pse do të ketë një ndikim shumë
pozitiv nga ky investim në eko-
nominë e Kosovës. Është një inve-
stim i vërtetë sepse do të krijohen
rreth 120 vende pune”, u shpreh
Brusa.

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA ME FIRMËN ITALIANE GCF

Fillon ndërtimi i hekurudhës nga Fushë
Kosova deri në kufirin me Maqedoninë

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

PROKURORIA PUBLIKE PËR HETIMIN E IKJES SË ISH-KRYEMINISTRIT

PSP e dinte se Gruevski kishte
zbrazur llogaritë bankare

Në shtator 2018, në
një ditë të vetme - në
tre banka të
ndryshme, Gruevski
ka nxjerrë rreth 120
mijë euro nga
llogaritë e veta, gjë të
cilën bankat e kanë
paraqitur deri te
Drejtoria për zbulim
financiar dhe PSP,
njofton Prokuroria
Publike

HYRJA NË NATO, HUMBJA MË E MADHE PËR KRIMINELIN GRUEVSKI 

Nënshkrimi i Protokollit për përfaqësim të
Maqedonisë në NATO është humbja më e madhe
për kriminelin e dënuar Nikolla Gruevski,
politikat e tij kriminale dhe antishtetërore dhe
për pengun e tij Hristijan Mickoski. 11 vite
krimineli Gruevski e ka mbajtur Maqedoninë në
robëri, në izolim, vetëm me qëllimin për t’u
pasuruar në llogari të qytetarëve dhe shtetit të
varfër. Kështu thuhet në një reagim drejtuar nga
LSDM, sipas të cilës, “sot, kur Maqedonia ulet në
karrigen e saj në aleancën më të fuqishme të

sigurisë, krimineli Gruevski nga Budapesti
lajmërohet me urdhra të reja për pengun
Hristijan Mickoski”. “Pa logjikë, Gruevski tenton
t’i jep instruksione Hidro Mickoskit, nuk do të
kenë sukses, qytetarët i kanë mposhtur, nuk do ta
kthejnë Maqedoninë në të kaluarën e errët të
krimit, paqartësive dhe izolimit. Maqedonia e ka
marrë vendin e saj në NATO. E ardhmja e
Maqedonisë është në BE dhe NATO, e ardhmja e
kriminelit Gruevski është në burg, në mbajtjen e
dënimit që gjykata e ka caktuar”.  

Koha
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Shkup, 
12 aksidente 
për 24 orë
Në gjithsej 12 aksidente të
cilat kanë ndodhur dje në
rajonin e Qytetit të Shkupit,
katër persona kanë marrë
lëndime të lehta, ndërsa tre
janë me lëndime të rënda
trupore. Me shpejtësi më të
madhe se shpejtësia e
lejuar e caktuar me shenjë
komunikacioni kanë lëvizur
66 shoferë. Janë përjashtuar
nga komunikacioni gjashtë
shoferë, të cilët kanë qenë
pa patentë shoferi. Karro-
treci i ka larguar 73 au-
tomjete. Nga SPB Shkup
informojnë se janë ndër-
marrë masa edhe ndaj tre
shoferëve të cilët e kanë ka-
luar udhëkryqin në semafor
të kuq, dy të tjerë nuk kanë
poseduar pajisje dimërore,
ndërsa tetë e kanë përdorur
telefonin celular derisa i
kanë drejtuar automjetet
motorike.

Sulmohet
fizikisht 17
vjeçari
Të martën rreth orës 15:00,
një 17 vjeçar është sulmuar
fizikisht nga disa persona.
Sipas njoftimit të Sektorit
për Punë të Brendshme në
Tetovë, sulmi ka ndodhur
tek udhëkryqi në mes
rrugëve “Bllagoja Toska”
dhe “Kiro Ristevski” kur disa
persona atë e kanë sulmuar
fizikisht. Bëhet e ditur se
janë marrë të gjitha masat
dhe aktivitetet për
zbardhjen e plotë të rastit.

Aksident në
autostradën
Tetovë-Shkup
Në autostradën Tetovë-
Shkup, tek ura e lumit Var-
dar në fshatin Zhelinë, të
martën rreth orës 16 e 20
minuta, vetura e tipit “BMË”
me targa të republikës së
Kroacisë, e drejtuar nga 25
vjeçari M.D. nga fshati Sedl-
larcë e Epërme, ka humbur
kontrollin dhe ka devijuar
nga rruga, është përplasur
në mburojën anësore prej
betoni të urës dhe është
rrokullisur. 
Vozitësi dhe bashkudhë-
tarja në veturë E.I. 22 vjeça-
re nga fshati Zherovjan, me
autoambulancë janë dër-
guar në Spitalin klinik të Te-
tovës, ku janë mbajtur për
mjekim të mëtutjeshëm. 

(U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 6 shkurt - Agim Nuhiu, ish-
ministri i Punëve të Brendshme,
gjatë ngjarjeve të dhunshme të 27
prillit, asnjëherë nuk ka dhënë
“urdhër” që forcat speciale të polici-
së të intervenojnë për vënien nën
kontroll të situatës. Kështu u në
fjalët përmbyllëse për rastin e “27
prillit” u shpreh Pavlina Zefiq,
avokate e të akuzuarit Mitko Peshov
(ish epror i Repartit për operacione
speciale të policisë), ndërsa ka sh-
tuar se Nuhiu, disa herë ishte
dëgjuar me Peshovin, por asnjëherë
sipas procedurave ligjore, nuk e ki-
shte “urdhëruar” të veproj. Pala
mbrojtëse e ish-eprorit të MPB-së,
shtoi se gjatë rrjedhës së procesit,
prokuroria i ka mbyllur sytë para
fakteve që kanë shkuar në favor të
Peshovit. “Evakuimi i deputetëve ka
filluar pas dërgimit të forcave spe-
ciale që janë nisur me urdhër të
Mitko Peshovit. Para orës 20:00,
nuk ka pasur asnjë urdhër që të
bëhet mobizilim i forcave speciale.
Mitko Peshov nuk gjendet në mesin

e atyre emrave që atë ditë kanë pa-
sur përgjegjësi komanduese. Ai
është i vetmi që ka merita që depu-
tetët dhe gazetarët sot janë të gjal-
lë. Agim Nuhiu, ish-ministri i Punë-
ve të Brendshme, gjatë ngjarjeve të
dhunshme të 27 prillit, asnjëherë
nuk ka dhënë “urdhër” që forcat
speciale të policisë të intervenojnë
për vënien nën kontroll të situatës”,
tha avokatja Zefiq.

Mes tjerash, avokatja Pavlina
Zefiq, tha se për të është e paqartë
se si Peshovi është gjetur në mesin
e të akuzuarve, ndërkohë në këtë
aktakuzë - nuk janë përfshirë
përgjegjësit e Sektorit për Punë të
Brendshme në Shkup, (shefi i asaj
kohe Ivica Vuçeviq) bartësit e ko-
mandës së argjendtë dhe bronz.
Duke mos i përfshirë këto persona
në aktakuzë, siç tha Zefiq, Prokuro-
ria për krim të organizuar i ka amni-
stuar eprorët e këtyre rangjeve. 

Villma Ruskovska, të akuzuarin
Peshov, përveç se e ngarkon me
përgjegjësi për mos dhënien e
urdhrit për veprim të policisë, aku-
zat ndaj tij i ka argumentuar dhe

me rrëfimin e të akuzuarit Aleksan-
dar Vasilevski-Ninxha, i cili në
mbrojtjen e tij pati thënë se ditën e
27 prillit, në një çast kishte biseduar
me Mitko Çavkovin dhe Mitko Pe-
shovin. Lidhur me këtë detaj, pala
mbrojtëse tha se Gjykata nuk duhet
që vendimin final ta mbështes në
një deklaratë të dhënë nga Ninxha,
për të cilën opinioni e ka të qartë se
për kë bëhet fjalë.

Fjalimin e saj, avokatja Zefiq e
përmbylli duke thënë se lënda për
27 prillin në vend se ti shërbej të
drejtës, prokuroria ka ndikuar që ti
shërben partive politike.

Ndryshe, deri më tani në fazën
finale të procesit gjyqësor për “27
prillin”, fjalët përfundimtare i ka
dhënë vetëm avokati i Mitko Çavko-
vit. Me përjashtim të të akuzuarve të
amnistuar për ngjarjet e dhunshme
në Parlament, për kërcënim terrori-
st të rendit kushtetues dhe rrezik të
sigurisë së përgjithshme, pritet të
dënohen 18 të akuzuar, mes tyre
edhe Abdulfetah Alimi, pjesëtari i
sigurimit të parlamentit që ia shpë-
toi jetën deputeti Ziadin Sela.

Shkup, 6 shkurt - Punë e jona është
që ta mbrojmë sistemin, ndryshi-
met ligjore janë bërë, mjetet finan-
ciare për qytetarët janë këtu, dëm-
shpërblimi filloi, gjithçka tjetër
është punë e Prokurorisë Publike.
Kështu deklaroi dje ministrja Milla
Carovska lidhur me rastin në Shtyl-
lën e Dytë të Pensioneve, ndërsa ka
zbutur akuzat qw para dhjetw
ditwsh, ajo i bwri ndaj zyrtarwve
tw BDI-sw qw kanw udhwhequr
dhe udhëheqin me Fondin Pensio-

nal Invakomentuar edhe akuzat
nga ana e BDI-së se do të shtrojnë
padi për “shpifje” kundrejt gjithë
atyre që qëllimisht po dëmtojnë
dhe akuzojnë pa fakte zyrtarët e
tyre.

“Që të mund të kemi shtet ligjor
në Maqedoni do të thotë se secili
prej organeve duhet ta kryejë
punën e vet. Organin të cilin jam
duke e udhëhequr unë është organ
i administratës shtetërore dhe ai
zbaton politikë sociale dhe krijon

politika sociale, derisa ka institu-
cione të tjera kompetente të cilat
janë organe hetimore, organe të
përndjekjes etj. që e kryejnë punën
e tyre që të mund të themi se siste-
mi punon”, tha Carovska. Ministrja
para rreth dhjetë ditësh zbardhi se
mbi 12 mijë të punësuar prej të cilë-
ve numri më i madh në dhjetë vitet
e kaluara për herë të parë kanë
krijuar marrëdhënie pune, nuk
kanë marrë para për fondin e dytë
të pensionit dhe me atë secili prej

tyre i ka humbur rreth 400 mijë de-
narë të dedikuara për pensionin e
tyre.

Padi penalë
për rrahjen 
në Draçevë
Shkup, 6 shkurt - Rrahja mes
të rinjve nga fshati Vërzhallë
dhe Batincë, që ndodhi ditë
më parë në afërsi të shkollës
së mesme shtetërore “Braqa
Milladinovci”, ku mes tjerash
u përdorën edhe thikat, është
futur në procedurë gjyqësore.
Në njoftimin e Prokurorisë së
Shkupit thuhet se deri te
Gjykata Penale e Shkupit, re-
parti për fëmijë, është para-
shtruar Kërkesë për fillimin e
procedurës kundër dy fëmijë-
ve, më të vjetër se 16 vjet.
“Për fëmijët të moshës 17
vjeçare ekziston dyshim i ba-
zuar se kanë kryer veprën pe-
nale ‘Dhunë’. Për të njëjtën
ngjarje do të zhvillohet pro-
cedurë e rregullt penale,
përfshi edhe pesë persona të
rritur për të cilën ekzistojnë
dyshime se kanë kryer veprën
penale ‘Dhunë’”, thonë nga
Prokuroria e Shkupit. Ndry-
she, nga MPB, nga kjo Proku-
rori, sqarojnë gjashtë perso-
na me datë 4 shkurtë, në
lagjen e Draçevës, kanë kryer
dhunë të ashpër mbi një fë-
mijë tjetër, gjegjësisht ndaj
ai ka qenë i sulmuar në pjesë
e kokës. 
Pasi ka rënë, siç shprehen nga
Prokuroria, grupi prej 6 per-
sona ka vazhduar ta godasë
me shqelmi.
“Në një moment fëmija ka
arritur të ngritët, e ka nxjerrë
thikën dhe ka filluar të vrapoj
pas njërit prej personave të
rritur. Kur e ka arritur, të njëjti
i ka shkaktuar dy goditje në
kraharor, me çka i ka shkak-
tuar lëndime të rënda trupo-
re”, thonë nga Prokuroria. Si-
doqoftë, edhe pse Prokuroria
deri te Gjykata ka propozuar
që ndaj personit që ka sh-
frytëzuar thikë të shqiptohet
masë e kujdesit “burg shtë-
piak”, gjykatësi këtë propo-
zim e ka refuzuar dhe të njëj-
tit i ka caktuar masën e
kujdesit “ndalesë për lëshim
e vendbanimit” dhe e ka obli-
guar që njëherë në javë të pa-
raqitet në Gjykatë. (O.Xh)

Dëmshpërblimi filloi, tani gjithçka i mbetet prokurorisë
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HETIMET PËR “27 PRILLIN” JO TË PLOTA

“Nuhiu s’ka dhënë urdhër
për mbrojtjen e deputetëve”

“Mitko Peshov nuk gjendet në mesin e atyre emrave që atë ditë kanë pasur
përgjegjësi komanduese. Ai është i vetmi që ka merita që deputetët dhe gazetarët
sot janë të gjallë. Agim Nuhiu, ish-ministri i Punëve të Brendshme, gjatë ngjarjeve
të dhunshme të 27 prillit, asnjëherë nuk ka dhënë “urdhër” që forcat speciale të
policisë të intervenojnë për vënien nën kontroll të situatës”, tha avokatja Zefiq
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 6 shkurt-  Ministria e Arsimit
dhe Shkencës u ka dhënë dritë të
gjelbër listave të reja të lekturave
në gjuhën maqedonase, shqipe,
turke dhe serbe. Konkretisht, në
datën 21 janar 2019, ministri Arbër
Ademi firmosi listat e reja të lektu-
rave shkollore për arsimin
nëntëvjeçar, të propozuara nga By-
roja për Zhvillimin e Arsimit e të
përgatitura paraprakisht nga një
Komision i posaçëm i ekspertëve
bazuar edhe në sugjerimet dhe vë-
rejtjeve që kishin bërë shkollat gjatë
anketimit paraprak. Me këtë, pas
shumë vitesh pritet zgjidhet pro-
blemi i mungesës së listave me lek-
turat për zhvillimin e lëndës së
gjuhës dhe letërsisë për nxënësit
nga klasa II deri IX e që mësimin e
ndjekin në gjuhën maqedonase, sh-
qipe, turke dhe serbe. 

Në listat tanimë të miratuara
nga MASH-i, gjenden dy kategori
lekturash: lekturat që duhet të
lexohen detyrimisht nga nxënësit
(të punohen bashkë me më-
simdhënësit gjatë një viti të caktuar
shkollor) dhe lekturat të cilat do të
zgjidhen nga mësimdhënësit dhe
nxënësit. Kështu, brenda ciklit të ar-
simit nëntëvjeçar në lëndën e
gjuhës dhe letërsisë, nxënësit duhet
të lexojnë 46 lektura, prej të cilave
27 nga kategoria e lekturave të obli-
gueshme dhe 19 nga kategoria e
lekturave të zgjedhura. Për lektu-
rat me zgjedhje janë dhënë 62 tituj,
prej të cilëve arsimtarët duhet të
zgjedhin 19 lektura, pra ata të cilat
do të vlerësojnë se duhet ti lexojnë

nxënësit. Listat janë gjithashtu të
ndryshme për nxënësit varësisht
gjuhës në të cilën e zhvillojnë mësi-
min, kjo për shkak të arritjes së qël-
limeve specifike për realizimin e
lëndëve të shënuara në programet
mësimore të gjuhëve amtare (sh-
qip, maqedonisht, turqisht dhe ser-
bisht) si dhe konformë dallimeve
dhe specifikave të letërsisë të zhvil-
luar në gjuhët përkatëse. Nuk janë
anashkaluar as kryeveprat e letërsi-
së botërore. Në listën e lekturave të
gjuhës shqipe krahas “Qengji i
vogël” nga Bardhosh Gaçe, “Vallja e
shkronjave” nga Memedali Hoxha,
“Mbreti Xhuxh” nga Ferit Limaj,
“Skënderbeu” nga Odise Grillor,

“Princesha Argjiro” nga Ismail Ka-
dare, “Tregime“ nga Xhabir Ahmeti,
“Kalamajt e pallatit tim” nga Bedri
Dedja dhe vepra të autorëve tjerë të
njohur shqiptar, gjejmë edhe emra
si Ana Frak me “Ditari”, Hans K. An-
derson me “Rosaku i shëmtuar”,
Astird Lingren me “Pipi Çorapegja-
ta”, Gustav Shvab me “Mitet më të
bukura nga antika”, Xhejm Metju
Bari me “Piter Pan”, Mark Tuin me
“Aventurat e Tom Stojerit”, Mark Ha-
don me “Ngjarje të çuditshme në
mbrëmje” e të tjerë.  Sikurse dihet,
listat e plota të lekturave shkollore
ishin përpiluar dy dekada më parë
(bazuar në Plan-programet e vitit
1998), kurse në vitin 2011 u bë një

përpjekje për rregullimin e kësaj çë-
shtje përmes spastrimit të listave
veç më të vjetruara nga tituj dhe
autorë që i kishte shkelur koha.
Megjithatë, spastrimi i listave nuk
mjaftoi për zgjidhjen e plotë të pro-
blemit pasi listat e spastruara re-
zultuan të mangëta sa i takon pre-
zencës në to të titujve dhe autorëve
atraktivë nga letërsia e fëmijëve. 

Kështu që, gjatë gjithë këtyre
viteve, ndjehej jashtëzakonisht
shumë nevoja për përpilimin e tërë-
sishëm të listave të reja, sidomos
nga ana e mësimdhënësve të
gjuhës dhe letërsisë. Ata, ankohe-
shin për mungesën e lekturave të
cilat do t’ju  përgjigjeshin shijeve
artistike të nxënësve dhe prurjet të
reja të letërsisë së fëmijëve si në raf-
shin kombëtar ashtu edhe
ndërkombëtar. Tani, që ministri i
Ademi ka firmosur listat e reja të
lekturave BZHA do t’jua përcjellë
të njëjtat të gjitha shkollave
nëntëvjeçare në vend me atë që prej
vitit shkollor 2019/2020 më-
simdhënësit e gjuhës dhe letërsisë
shqipe, maqedonase, turke dhe ser-
be do të mund të punojnë me lista
tërësisht të reja, të cilat nuk ishin
përpiluar të plota që në vitin 1998. 

Shkup, 6 shkurt - Vendosja e taksës
100 për qind nga ana e Kosovës
ndaj produkteve serbe, ka ndikuar
pozitivisht që Maqedonia të rrit
këmbimin tregtar për 15 për qind
në kuartalin e katërt të vitit 2018
krahasuar me periudhën e njëjtë
të vitit 2017. Kështu deklaruan
kryetari i Odës Ekonomike të Ma-
qedonisë Veri-Perëndimore, Nebi
Hoxha  dhe kryetari e Odës së Afa-
rizmit të Kosovës, Skender Krasniqi,
pas nënshkrimit të një Memoran-
dum bashkëpunimi mes odave të
të dyja shteteve. Pas këtij takimi,
Hoxha theksoi se që kur Kosova ka
vendosur taksën 100 për qind për
prodhimet e serbe, në tregun e Ko-
sovës janë shtuar mallra të ekspor-

tuara nga kompanitë e Maqedoni-
së. 

“Është një moment që duhet ta
shfrytëzojmë, duke pasur parasy-
sh se taksa 100 për qind e Kosovës
ndaj produkteve serbe ndikon dhe
ka mundësi që të ketë impakt pozi-
tiv te prodhuesit e Maqedonisë. Në
drejtim të Kosovës, ne duhet ta sh-
frytëzojmë këtë mundësi, këtë mo-
ment. Kemi një rritje në krahasim
me vitin 2017, dhe periudhën prej
momentit që është vendosur taksa,
kemi një rritje të eksporti të mallra-
ve nga Maqedonia në tregun e Ko-
sovës, diku për 15 për qind”, tha
kryetar i OEMVP-së. Ndërsa kryeta-
ri i OAK-së, Skender Krasniqi, i bëri
thirrje afaristëve të Maqedonisë që

ta shfrytëzojnë këtë moment, pasi
me gjasë, sipas atij taksa 100 për
qind  do të zgjasë, ndërsa shteti i
Kosovës ka mungesë të produkteve
në vlerë prej rreth 1 miliard eurove. 

“Është një mundësi e artë edhe
nga ana e bizneseve në Maqedoni
të vijnë të investojnë në Kosovë.
Vendosja e barrierës 100 për qind
me Serbinë, e cila sipas gjitha gja-
save do të vazhdojë, do të jetë
shumë më e madhe. Është një
mundësi të vini dhe të investoni.
Produktet që tash mungojnë janë
në vlerë 1 miliardë euro”. Ndërkaq,
me nënshkrimin e kësaj marrëve-
shjeje bashkëpunimi, sipas dy krye-
tarëve të Odave ekonomike, do të
kontribuohet tek njëra-tjetra në

përkufizimin e procedurave dhe
komunikimit për përcaktimin e
mënyrave të bashkëpunimit,
shkëmbimin e të dhënave dhe
dokumentacionit që do të ndih-
mojnë në organizimet e përba-
shkëta promovuese, organizimin e
panaireve, tryezave të rrumbullakë-
ta, seminare, konferenca, planifiki-
min dhe organizimin e ngjarjeve
të përbashkëta, shkëmbimin e të
dhënave për përkrahje të biznesit,
nxitjen e bashkëpunimin tregtar,
lehtësim në përpilimin e dokumen-
teve të nevojshme për bashkëpu-
nim ekonomik në importin edhe
eksportin e mallrave dhe shërbi-
meve si dhe krijimin e kushteve të
volitshme e të bërit biznes. (Z.V)

Asnjë gjurmë
nga zhdukja 
e Arben
Arsllanit
Shkup, 6 shkurt - Për më tepër
se 10 ditë, Arben Arsllani, ba-
nor i Shkupit, nga lagja
Shkup-Veri llogaritet i zh-
dukur. Familjarët e tij, duke iu
drejtuar mediave, theksojnë
se i afërmi i tyre, prej datës 23
janar të këtij viti, rreth orës
22:30, është larguar nga ba-
nesat e tij dhe nga datë ajo
nuk dihet asgjë për fatin e tij.
Vëllai i Arbenit të zhdukur,
Faik Arsllani, thekson se pasi
janë mbushur 48 orë nga zh-
dukja e vëllait të tij, rastin e
ka denoncuar në polici.
Megjithatë, siç thonë fa-
miljarët, policia deri më sot
nuk ka dhënë asnjë informa-
cion i cili mund të çojë deri te
vëllai i tyre.
“Në jemi djemtë e fotografit
të njohur nga Shkupi ‘Foto
Beço’ dhe në 15 vitet e fundit
kemi qenë objekt i disa aten-
tateve, të cilat deri tani poli-
cia nuk ka arritur t’i zbardh. Si
familje kemi bëtë të gjitha
përpjekjet e mundshme për
të siguruar çfarëdo informa-
cioni, jo vetëm në Maqedoni,
por edhe në rajon, lidhur me
fatin e Arbenit, por fatkeqësi-
sht nuk kemi gjetur asgjë”,
thotë Faik Arsllani. Mes tjera-
sh, ai pohon, se përveç zh-
dukjes së vëllait të tij, kohëve
të fundit në vendin tonë kanë
ndodhur shumë vrasje, kid-
napime dhe zhdukje enigma-
tike.
“Nëse ne si shoqëri dhe insti-
tucionet e sistemit, policia
dhe prokuroria, nuk jemi të
gatshëm të zbardhim fatin e
personave të zhdukur apo të
kidnapuar, fatkeqësi të ngja-
shme do të mund të ndodhin
edhe në familje tjera në Ma-
qedoni”, shton ai.
Ndryshe, familja Arsllani,
kërkon ndihmën e opinionit
dhe qytetarëve për gjetjen e
birit të tyre, respektivisht
apelojnë që në numrin e te-
lefonit 078-292-959, personat
që dinë diçka më tepër për fa-
tin e Arbenit ti kontaktojnë.
Lidhur me fatin e Arben Arsl-
lanit, dhe mos zbardhjen e
sulmeve ndaj kësaj familje,
nga MPB për gazetën KOHA
kanë thënë se do të pronon-
cohen ditëve në vazhdim.

OEMVP DHE OAK NËNSHKRUAN MEMORANDUM BASHKËPUNIMI

Kosova ka nevojë për 1 miliard euro prodhime ushqimore

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

ME PROPOZIM TË BYROSË PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIT

Pas 20 viteve, MASH përpilon
listat e reja të lekturave 

Brenda ciklit të arsimit
nëntëvjeçar në lëndën e
gjuhës dhe letërsisë,
nxënësit duhet të
lexojnë 46 lektura, prej
të cilave 27 nga
kategoria e lekturave të
obligueshme dhe 19
nga kategoria e
lekturave të zgjedhura

MASH: TESTIMI TIMSS ËSHTË NDËRKOMBËTAR 
Nga prilli deri në maj të këtij viti në 150 shkolla fillore
do të realizohet testimi ndërkombëtar TIMSS (TIMSS -
Trends in International Mathematics and Science
Study) i cili do të përfshijë rreth 4000 nxënës, ndërsa
pastaj do të vijojë raport i gjerë. Ministria e Arsimit
dhe Shkencës thotë se nuk bëhet fjalë për zëvendësim
të testimit ekstern, siç bënë të ditur disa media, e as që,
rezultatet do të ndikojnë në suksesin përfundimtar të
nxënësve. Thekson se Maqedonia disa vite është e
përfshirë në testimin ndërkombëtar TIMSS, si dhe në
PISA. Shkollat janë zgjedhur sipas shortit sipas
lokacionit (fshat/qytet) dhe gjuhës së mësimit
(maqedonase/shqipe) dhe tashmë janë njoftuar për
testimin. Nga secila shkollë sipas shortit janë zgjedhur

paralelet të cilat do të përfshihen, me çka do të
shfrytëzohet program special për këtë qëllim. Më
përfshirjen në këtë studim ndërkombëtar, shton
MASH, vendet marrin përgjigje për çështje të
rëndësishme, në lidhje me atë se sa është niveli i
arritjeve të nxënësve dhe ku është vendi i shtetit në
suaza ndërkombëtare, cilat janë arritjet nga shtetet
tjera, të cilat janë të rëndësishme për ne si informacion
për atë se si realizohet procesi arsimor në vendet me
rezultate të mira; si është procesi arsimor, përgatitja e
arsimtarëve dhe zhvillimi i tyre profesional te ne dhe
krahasimi me shtetet e tjera; si është organizimi
institucional i punës edukative-arsimore të sistemeve
arsimore të ndryshme nga i joni. 

Koha
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Republika e Maqedonisë 

 
Në bazë të nenit 22, paragrafi (8) të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/14, 199/14,....35/2018), nenit 22, paragrafi (1), alineja 1 të Ligjit për marrëdhënie pune 
(Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/2005,....120/2018), Ndërmarrja publike për infrastrukturë hekurudhore Hekurudhat e Maqedonisë – Shkup me seli në rrugën “Jordan Mijallkov” nr. 50b, Shkup-Qendër” 
publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE numër 1/2019 
Për punësim të 25 (njëzetepesë) persona në Ndërmarrjen publike për infrastrukturë hekurudhore Hekurudhat e Maqedonisë – Shkup për kohë 

të caktuar për vendet e punës në vijim:   
 

1. Telepinterist, Seksioni për organizim të komunikacionit, 
Departamenti për menaxhim qendror me komunikacionin, 
Sektori për komunikacion 1 (një) realizues. 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

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

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

- Me ose pa përvojë pune në profesion  
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte  
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri ora 16:00 
Shuma në të holla e neto pagesës: 18,158.00 denarë 
2. Përgjegjës për orarin e trenave, stacioni Draçevë, Aksi 

Shkup-Veles, Departamenti për komunikacion (veri), Sektori 
për komunikacion,  1  (një) realizues, 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

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

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

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës sipas orarit (me turne 12/24-12/48) 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej 07:00 deri më 19:00 dhe prej 19:00 

deri më 07:00, (gjatë ditës/gjatë natës) 
- Vendi i realizimit të detyrave të punës – stacioni 

Draçevë  
Shuma në të holla e neto pagesës: 20,021.00 denarë 
3.  Përgjegjës për orarin e trenave, stacioni Negotinë 

Vardar, Aksi Veles Negotinë, departamenti për komunikacion 
(jug), Sektori për komunikacion,  1  (një) realizues, 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

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

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

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës sipas orarit (me turne 12/24-12/48) 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej 07:00 deri më 19:00 dhe prej 19:00 

deri më 07:00, (gjatë ditës/gjatë natës) 
- Vendi i realizimit të detyrave të punës – stacioni 

Negotinë Vardar  
Shuma në të holla e neto pagesës: 20,021.00 denarë 
4. Drejtues i ri i makinës (punë të binarëve), Departamenti 

për rregullim të makinave, Sektpri për mirëmbajtje mekanike të 
binarëve,  1  (një) realizues. 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  

- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

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

punës 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

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

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

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 07:00 deri 15:00 
Shuma në të holla e neto pagesës: 18,158.00 denarë 
 
5. Mekanik i ri, Departamenti për mirëmbajte të 

mekanizmit, Sektori për mirëmbajtke mekanike të binarëve,  2  
(dy) realizues. 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

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

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

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 07:00 deri 15:00 
Shuma në të holla e neto pagesës: 18,158.00 denarë 
6. Punëtor të binarëve, Grupi Veles-Gradsko, Aksi Veles-

Negotinë Vardar, Departamenti për binarët – korridori 10, 
Sektori ZOP Veles,  1  (një) realizues, 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

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

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

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

Negotinë Vardar  
Shuma në të holla e neto pagesës: 17,227.00 denarë 
7. Punëtor i binarëve, Grupi Shtip-Koçan, Aksi Veles-

Koçan, Departamenti për binarët – binarët tjerë, Sektori ZOP-
Veles, 1  (një) realizues, 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

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

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

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

Koçan, Aksi Veles – Negotinë Vardar  
Shuma në të holla e neto pagesës: 17,227.00 denarë 
8. Mirëmbajtës i ri i pikave të sigurisë me sinjale, 

Departamenti për pikat SS (Grupi për pikat SS Tabanoc-Shkup, 
Njësia për pikat SS-veri), Sektori ETP, 1  (një) realizues, 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

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

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

- Me ose pa përvojë pune në profesion  
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës:  40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00  
- Vendi i realizimit të detyrave të punës, grupi për SS 

pikat Tabanoc – Shkup, Njësia për SS pikat – Veri,  
Shuma në të holla e neto pagesës: 18,158.00 denarë 
9. Vozitës të makinës, në Departamentin për mbrojtje dhe 

siguri, Sektori për sigurim dhe mirëmbajte të ndërtesave - 3  
(tre) realizues, 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

Kushtet e posaçme:  
- së paku niveli i kualifikimeve III, 180 kredi sipas ECVET 

ose arsim të mesëm trevjeçar  
-  pa përvojë pune dhe së paku 1 vjet përvojë pune në 

profesion  
-  Leje të vozitjes të kategorisë B  
    Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
Shuma në të holla e neto pagesës: 18,158.00 denarë 
10. Bashkëpunëtor i ri për kontabilitet-punë financiare, 

Departamenti për punë kontabiliteti, Sektori për punë 
kontabiliteti dhe planifikim,  1  (një) realizues 

 Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar 

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

Kushtet e posaçme:  
- VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe 

të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të 
mbaruar, Shkencat ekonomike  

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

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

Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Përshkrimi i kohës së punës  
Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 
11. Referent i ri kontabilist, Departamenti për punë 

kontabiliteti, Sektori për punë kontabiliteti dhe planifikim,  1  
(një) realizues 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

Kushtet e posaçme:  
- Niveli i kualifikimeve profesionale 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, Ekonomi,  

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 

në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Përshkrimi i kohës së punës 
Shuma në të holla e neto pagesës: 18,158.00 denarë 
12. Bashkëpunëtor i ri për marrëdhënie me publikun, 

Departamenti për komunikime, jashtë sektorit,  2  (dy) realizues 
Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

Kushtet e posaçme:  
- VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe 

të arritura së paku 180 kredi sipas SEKT ose shkallë VII/1 të 
mbaruar, Shkencat organizative dhe menaxhim (menaxhment), 
shkencat politike,  

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 

në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Përshkrimi i kohës së punës 
Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 
13. Sekretare, Departamenti për komunikime, jashtë sektorit,   
         2  (dy) realizues 
Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

Kushtet e posaçme:  
- Niveli i kualifikimeve profesionale V  ose niveli i 

kualifikimeve IV sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe 180 ose 240 kredi të arritura sipas ECVET 
ose MKSOO ose së paku arsim të lartë ose arsim të mesëm,  

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 

në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Përshkrimi i kohës së punës 
Shuma në të holla e neto pagesës: 18,624.00 denarë 
14. Korrespodent i ri (anglisht), Departamenti për 

komunikime, jashtë sektorit,  1  (një) realizues 
Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

Kushtet e posaçme:  
- VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe 

të arritura së paku 180 kredi sipas SEKT ose shkallë VII/1 të 
mbaruar, Shkenca për gjuhën (linguistika), 

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 

në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Përshkrimi i kohës së punës 
Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 
15. Bashkëpunëtor i ri për marketing, Departamenti për 

komunikime, jashtë sektorit,  2  (dy) realizues 
Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

Kushtet e posaçme:  
- VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe 

të arritura së paku 180 kredi sipas SEKT ose shkallë VII/1 të 
mbaruar, Shkencat ekonomike, shkencat organizative dhe 
menaxhim (menaxhment)  

- Me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 

në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Përshkrimi i kohës së punës 
Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 
16. Bashkëpunëtor i ri për siguri gjatë punës, Sektori për 

siguri dhe shëndet,  1  (një) realizues 
Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

Kushtet e posaçme:  
- VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe të 

arritura së paku 180 kredi sipas SEKT ose shkallë VII/1 të 
mbaruar, makineri,  

-  Me ose pa përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 

në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Përshkrimi i kohës së punës 
Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 
17. Referent kryesor për marrëdhënie pune, Departamenti 

për vlerësim, Sektori për menaxhim me resurset njerëzore, 1  
(një) realizues 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

Kushtet e posaçme:  
- VI A sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe të 

arritura së paku 240 kredi sipas SEKT ose shkallë VII/1 të 
mbaruar, Shkencat juridike  

- së paku tre vjet përvojë pune në profesion  
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 

në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Përshkrimi i kohës së punës 
Shuma në të holla e neto pagesës: 25,608.00 denarë 
18. Referent kryesor për trajnim, Departamenti për vlerësim, 

Sektori për menaxhim me resurset njerëzore, 1  (një) realizues 
Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  

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

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

Kushtet e posaçme:  
- VI A sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe të 

arritura së paku 240 kredi sipas SEKT ose shkallë VII/1 të 
mbaruar,  sociologji, punë sociale dhe politikë sociale, 

- së paku tre vjet përvojë pune në profesion 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 

në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Përshkrimi i kohës së punës 
Shuma në të holla e neto pagesës: 25,608.00 denarë 
 
19. Bashkëpunëtor i ri për mbrojtje sociologjike (resurse 

njerëzore), Departamenti për vlerësim, Sektori për menaxhim 
me resurset njerëzore,  1  (një) realizues 

Kushtet e përgjithshme:   
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës së rritur,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

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

Kushtet e posaçme:  
- VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe 

të arritura së paku 180 kredi sipas SEKT ose shkallë VII/1 të 
mbaruar,  sociologji, punë sociale dhe politikë sociale  

- Me ose pa përvojë pune në profesion  
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
- njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura 

në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 
Orari i kohës së punës: 
- Ditët e punës: e hënë-e premte 
- Orët e punës: 40 
- Orari i punës prej ora 08:00 deri 16:00 
- Përshkrimi i kohës së punës 
Shuma në të holla e neto pagesës: 23,746.00 denarë 
Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe 

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

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

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

origjinale apo kopje të verifikuara në noter. 
Punësimi do të jetë për kohë të caktuar. 
Afati për paraqitjen e kandidatëve është 5 (pesë) ditë, nga 

dita e publikimit. 
Kushtet e përmendura në shpallje, kandidatët duhet t`i 

plotësojnë në momentin e paraqitjes. 
Personi për kontakt: Sllavica Popovska, 
Kontakt telefoni: 02/2449-007. 
Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për punësim me 

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

 (FLETËPARAQITJA MUND TË MERRET NGA UEB 
FAQJA www.mzi.mk ose nga arkivi i IPHM 
INFRASTRUKTURA SHKUP)  

 
 Kandidatët janë të obliguar që në tërësi t`i plotësojnë, 

precize me të dhëna të sakta dhe deklaratë të dhënë me 
përgjegjësi materiale dhe penale me të cilën kandidati 
vërteton se të dhënat nga fletëparaqitja  janë të sakta, 
ndërsa dëshmitë e dorëzuara në origjinal apo besnike ndaj 
origjinalit. 

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

Procedura për zgjedhje të kandidatit  do ta zbatojë 
Komisioni për selektim e formuar nga Drejtori i NP "HM 
Infrastruktura" – Shkup, e cila përbëhet nga kontrolli i të 
dhënave të vendosura në fletëparaqitje për punësim, kontroll i 
dëshmive të dorëzuara. Pas përfundimit të procedurës së 
përzgjedhjes së kandidatëve, për zgjedhjen e realizuar secili 
kandidat do të informohet me shkrim. 

Me kandidatët e përzgjedhur do të lidhet marrëveshje për 
punësim për kohë të caktuar, në kohëzgjatje prej 12 (muaj). 

 
Ndërmarrja publike Hekurudhat e Maqedonisë 

Infrastruktura – Shkup
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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K
ur e përmendim emrin e
Ismail Qemalit, menjëherë
referimet lidhen me 28 nën-
torin, Vlorën, flamurin, pa-

varësinë e Shqipërisë. Por rrallë herë,
apo vetëm studiuesit e dinë se cilat
kanë qenë qëndrimet e tij në politikë,
apo vizionet e tij politike për ta ndër-
tuar Shqipërinë e shqiptarët. Rrallë
herë ndodh, e aq më pak nga poli-
tikanë, që të ketë një rikthim, një rivi-
zitë tek figurat politike edhe si frymë-
zim, por edhe si rizbulim për politika
dhe qëndrime të cilat do të mund të ri-
dimensionoheshin tek e tashmja. 

Alexandria Ocasio-Cortez është
superstari i politikës amerikane. Kon-
gresmenia e re në moshë, nga Nju
Jorku, e cila është një nga figurat e reja
kryesore të Partisë Demokratike, ka
qëndrime shpesh që i portretizohen
gati si ekstremi i majtë. Por në një in-
tervistë televizive, pa hyrë në detaje,
duke e dëgjuar rreth propozimeve të
saja për buxhetin, tatimet etj. tha se
ato që thoshte ishin të bazuara edhe
në masa që kishin marrë edhe presi-
dentë dhe administrata të mëparsh-
me. Këtë pjesë doja të veçoja.

Pra sigurisht masat e administra-
tave të mëparshme kanë pasur kon-
tekstin e kohës, por ama parimet në
politikë shpesh duhet të mbeten të
njëjta.  Në këtë kontekst them se
frymëzim apo dhe rizbulim ndoshta
duhet të ketë edhe tek figurat histo-
rike tonat, që edhe kanë vënë bazën e
politikbërjes.

E përmenda Ismail Qemalin, se-
pse në 12 shkurt do të shënohet 100
vjetori i vdekjes së tij dhe për këtë ar-
sye Muzeu Historik Kombëtar në Ti-
ranë ka hapur një ekspozitë e cila disi
sjell edhe dimensione të tjera të një
prej figurave më të rëndësishme të hi-
storisë tonë moderne. 

Në një bisedë edhe me Drejtorin e
Muzeut Dorian Koçi, tentova të zbuloj
se cila është trashëgimia e tij politike,
çfarë vizioni politik kishte ai dhe sa
mund t’i mësojnë vlerat që ai përfaqë-
sonte politikanët e sotshëm. 

Por pse kjo do thoshit? Nëse
shikon skenën politike ajo është e pa-
qartë, krizë në reflektim, krizë në ar-
tikulim. Ka një banalitet dhe oratori
rrugësh dhe zhvlerësim dhe baltosje
totale të krejt skenës politike nga ri-
valët. Mungesë respekti nga të gjitha
anët dhe shumë pak, aspak, debate e
përplasje, përqendrime dhe ide se si
do ta ndërtonim atë kullën tonë, që
tashmë, është edhe ballkanike edhe
evropiane. Dhe... Ismail Qemali ka pa-
sur një vizion për të ngritur shqiptarët
e kohës duke përforcuar shtresën e
mesme. 

Një vizion aq i fuqishëm që vlen

edhe sot. Krejt kriza e vlerave dhe sho-
qërisë vjen sepse në shoqëritë tona
ose ka shumë të pasur ose shumë të
varfër. Ata që janë në mes thuajse nuk
ekzistojnë. Por, balancën shoqërore e
mban shtresa e mesme. 

Ismail Qemali, përmendte mësue-
sit dhe njerëzit e shkolluar të kohës, që
në periudhën e tij ishin pak. Sot kur
kemi administratë, mësues, mjek, ju-
ristë... më shumë se atëherë, do presu-
pozohej se shtresa e mesme do ishte
më e fortë. Por jo. Pagat e gjithë kësaj
klase janë aq minimale, sa pastaj vjen
lehtë dhe degradimi i tyre. Mos ekzi-
stenca e kësaj shtrese dhe ikja e saj. 

Por, a nuk do të ishte plotësisht pa-
triotik ndërtimi i politikave të tilla mbi
ato të Ismail Qemalit, por tashmë jo
vetëm tek flamuri (lexo folklori) që ka
peshën e vetë, por edhe tek përm-
bajtja e tij. Sigurisht që mundet. Por
për këtë duhet lexuar e studiuar. E ne
edhe atë klasë të mesme që kemi, e
kemi fallco, se as e lexuar e as e
edukuar siç duhet nuk është.

As mit nuk përbën më fakti, që kla-
sa jonë e mesme është e mbushur me
diploma fallco, të stampuara nga uni-
versitete po aq fallco, por që dëmin e
kanë aq të madh sa tejkalon Maqedo-
ninë dhe e gjitha kjo me vulë, partiake
e politike. E në një kontekst të tillë, si-
gurisht do bëhet pyetja po nga të dalë
kjo shtresë e mesme, e cila mund të
ishte varfër, por dijen ama do e kishte
si themel të sajën?

E kur jemi tek kjo pjesë, te dija e
leximi. Ismail Qemali, sipas Dorian
Koçit, që është dhe studiues, para pa-
varësisë ka qenë një nga eksponentët e
liberalizmit në parlamentin turk. 

Ka përfaqësuar fuqishëm frymën e
modernizmit dhe kjo e reflektuar edhe
në ligjet që i ka përgatitur. Gjithashtu ka
pasur vizionin për barazinë e kombësi-
ve në perandorinë osmane. Barazia
është thelbi i shumë ideve politike në
Evropë, por aq shumë lidhet fuqishëm
me Maqedoninë e kontekstin e saj. Do-
rian Koçi thotë se Ismail Qemali ka një
“makro kosmos” me vlera e ide politike
të cilat mund të kenë paralele edhe në
“mikro kosmosin” e Maqedonisë, dhe jo
vetëm, duke bazuar mbase politika të
tëra. Por normal, sërish nuk kemi dhe
nuk vinë ide të tilla. 

Nga ana tjetër edhe vetë ideja e
evropianizmit mund të gjendet tek ve-
primi i Ismail Qemalit. Ka qenë pjesë e
komisioneve evropiane të kohës dhe
gjithë frymëzimin e ka pasur tek brita-
nikët. Madje edhe modelin për parla-
mentarizmin turk, në kohën e peran-
dorisë, e ka marrë nga perandoria
britanike. Por asgjë dhe asnjë paralele e
tillë nuk hidhet e nuk thuhet nga klasa
jonë politike për të sqaruar, edukuar
por edhe frymëzuar njerëzit dhe bre-
zat që vinë.

Në këtë mënyrë, politikat ndër-
tohen dhe njëkohësisht do të ishte e
qartë se pse i gjithë konteksti politik sh-
qiptar është pro evropian. Pse janë

shkatërruese e zhgënjyese ca pufka po-
litike që referimet me perandorinë
osmane i kanë veç te sentimenti fetar, e
jo tek politikbërja qoftë edhe e vetë pe-
randorisë osmane, ku idetë liberale janë
përfaqësuar nga shqiptarët. 

Ismail Qemali ka punuar për kushte-
tutë liberale turke, por përveç nga stu-
diuesit, asgjë e tillë nuk merret si ush-
qim për klasën tonë politike. 

Rikthimi dhe rivizitat tek figurat krye-
sore politike shqiptare, do të duhej të
ishin prerogativ, sidomos për naivët e po-
litikës, për të kuptuar se cila është trashë-
gimia e politikbërjes që ata na kanë lënë.
Historiani dhe Drejtori i Muzeut Kombë-
tar Dorian Koçi këto do të veçonte nga
trashëgimia e Ismail Qemalit: E para, lai-
citeti i shtetit. Çdo rivendosje e një iden-
titeti fetar e kulturor, nga ajo siç është
tani është “atentat” ndaj Shqipërisë. E
dyta, prirja e natyrshme për të qenë në
Evropë. Të gjitha këto i ke të reflektuara
qartë tek veprimi politik i Ismail Qemalit. 

Ndërkohë mësimet që vlejnë ende
dhe që do të vlejnë edhe më tej, se janë
bazike, por për politikbërjen tonë, të ne-
vojshme sepse tregon se ku duhet mbë-
shtetur janë si vijon: 

Respektimi i tjetrit , orientimi pro
evropian dhe heqja dorë nga nacionaliz-
mat lokale. 

Reflektim të këndshëm të dashur,
me shpresë se do të gjeni frymëzim aty
ku duhet!

(Autori është kolumnist i rregullt 
i gazetës KOHA)

Rikthimi dhe
rivizitat tek
figurat kryesore
politike
shqiptare, do të
duhej të ishin
prerogativ,
sidomos për
naivët e
politikës, për të
kuptuar se cila
është
trashëgimia e
politikbërjes që
ata na kanë lënë

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Ismail Qemali i rivizituar Nga
Nazim RASHIDI



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

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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UNT, universiteti që u themelua me laps...

M
rekullia megjithatë
ndodhi. Të gjithë me
padurim pritëm
hapjen e Universitetit

të parë në gjuhën shqipe në krye-
qytet, ide dhe dëshirë e elitës inte-
lektuale, e vjetër më se 5 dekada. U
emërua sipas shqiptares më të
njohur të të gjitha kohërave, no-
belistes dhe humanistes, e njohur
mes nesh si Gonxhe Bojaxhiu dhe
e njohur për gjithë botën si Nëna
Terezë. I ideuar shumë vite më
parë, UNT-ja u themelua gjatë një
krize të skajshme politike, e paparë
që nga pavarësia e vendit. 

I gjendur mes situatës tejet të
vështirë politike, ky institucion
ende pa hapë dyert filloi të sabo-
tohet nga struktura të njohura për
themeluesit e këtij institucioni, për
shqiptarët, dhe veçanërisht për ata
që merren me çështjen e arsimit
sipërorë të shqiptarëve në R. Ma-
qedonisë. Fatkeqësisht, kësaj fu-
shate ju bashkëngjitën edhe disa
individë, pak ose fare të informuar
me problematikat e universitetit.
Siç thotë populli: “Në çdo të keqe,
ka një të mirë”! Ajo edhe ndodhi.
Siç shtoheshin sulmet rritej entu-
ziazmi, vullneti, por edhe përk-
rahja nga pjesa dërmuese e popul-
latës shqiptare, intelektualët dhe
rinia shqiptare. 

Në vrullin e këtij entuziazmi, u
ndërmorën të gjitha masat për ve-
prim të shpejtë, në funksion të
plotësimit të kushteve të nevojsh-
me ligjore për fillim me punë. Kjo
kërkonte angazhim të një numri
të nevojshëm të pedagogëve dhe
një administratë minimale, por ja
që rrethanat në të cilët filloj punën
universiteti përputheshin me tur-
bulencat më të mëdha politike që
kishte pas vendi në dhjet vitet e

fundit. Por, në këso rrethana siç
ndodhë gjithmonë ndër-shqip-
tarët erdhi në shprehje solidarite-
ti. Mungesa e administratës u
kompensua duke u huazuar nga
institucione por edhe vullnetarë e
ekspertë të pavarur, për çka neve
jemi shumë falemenderues. Për-
skaj këtyre rrethanave, stafi
udhëheqës, kishte një qëllim, uni-
versiteti, duhej filluar një ditë e më
parë me punë. Kjo jo sepse dikush
kishte agjendë private por se ishte
e qartë se duhej shfrytëzuar mo-
mentumi politik, në të kundërtën
rrezikohej kur të mos hapej.

Me këtë dinamikë, dhe në
rrethana tejet jo stabile politike
ishte e pritur të kishte edhe lëshi-
me teknike, edhe mangësi të vo-
gla për të cilët menaxhmenti ishte
i vetëdijshëm dhe këto shqetësi-
me vet i ka bërë publike. Por e
rëndësishme është se qëllimi
madhorë u realizua, ndodhi uni-
versiteti, ndodhi mrekullia. E
bukura e këtij projekti kombëtarë
është se, për dallim nga ai i the-
melimit të USHT-së në vitin 1994,
kësaj radhe nuk pati viktima, nuk
pati sulm dhe brutalitet policorë.
UNT-ja, në vitin 2015 u themelua
me laps, në tavolinë, një mrekulli e
paparë në historinë e realizimit të
drejtave kombëtare të shqiptarëve
në këtë vend. I vendosur në qendër
të Shkupit, dhe i rrethuar nga entu-
ziastë të papërmirësueshëm, Uni-
versiteti Nënë Tereza filloi të shk-
ruaj historinë. Gjithçka mungonte,
nga gjërat më elementare, si zyra,
banka, karrige.... por një gjë ishte
me bollëk, vullneti, angazhimi dhe
përkushtimi. Kjo që bëri që shpe-
shherë edhe duke bërë gjithçka,
jashtë detyrave dhe obligimeve
tona, të krijohen kushtet bazë për

të funksionuar, në mënyrë që të
pritnim studentët e parë që gëzoj
gëzoi shumë arsimdashës.

Filluam me 218 student në vi-
tin e pare të 2016-ës, vazhduam në
vitin 2017 me rritje prej më shumë
se dyfish, 492 studentë, që u regji-
struan në UNT. Rezultati na dha
motiv shtesë, dhe besim se jemi
në rrugën e duhur. Dëshmi më e
mirë për këtë ishte rritja e interesi-
mit për të studiuar tek ne me ç ra-
st në vitin e fundit u çregjistruanr-
regjistruan656 studentë, trefish
më shumë krahasuar me fillimin e
projektit. Sukses i ynë, vazhdoi me
realizimin e një sfidë jo të vogël, fil-
limin e studimeve të ciklit të dytë,
ku kemi studentët e parë në shtatë
drejtime mësimore. Sot, UNT-jaka
pesë fakultete, të gjitha deficitare,
36 programe studimi, me cikël të
dytë dhe me afro 1500 studentë,
100 profesorë e asistentë dhe mbi
50 administratorë, të niveleve të
ndryshme. Kur hapëm dyert tona,
nuk prisnim që të jetë lehtë dhe
punët e mëdha të bëhen shpejtë. E
dinim se as "Roma nuk është ndër-
tuar në një ditë", andej neve u
udhëhoqëm nga një thënie shqip-
tare, “Gurë mbi gurë bëhet murrë”,
moto e cila na bën të jemi në rrugë
të mbarë që kësaj t ia arrimë. Për-
gatitëm projektin ideorë dhe jemi
në procedurë që të kryejmë punët
administrative dhe dokumenta-
cionin, për fillimin e ndërtimit të
objektit në një sipërfaqe prej 50
mijë metrash katrorë, në kazermën
e Shkupit, një projekt modern që
do ta arsyeton më së miri emrin
dhe ekzistencën tonë si institucion
i arsimit të lartë. Në ndërkohë jemi
në aktivitete intensive për fillimin
e riparimit të objektit ekzistues në
të njëjtën parcelë, ku pritet të filloj

me punë universiteti në vitin e
ardhshëm akademik. 

Ne jemi të vetëdijshëm se këtu
ku kemi arritur, dhe aty ku më-
tojmë të shkojmë nuk do të kishim
sukses pa ndihmën, përkrahjen
dhe mirënjohjen e të gjithë dasha-
mirëve të arsimit shqip, drejtues të
ndryshëm politik dhe institucione
shtetërore, profesorë, intelektualë,
akademikë, gazetarë, deri te njerë-
zit e rëndomtë, studentë, nxënës... 

Falë motivimit të marrë nga Ju,
UNT, ka arritur të hap dyert e ba-
shkëpunimit me 22 universitete
nga vendi rajonit dhe shteteve të
Evropës. Kemi bashkëpunim inten-
sive intensive me universitetet nga
Shqipëria dhe Kosova, por kemi
vendosur ura bashkëpunimi edhe
me ata të Bosnjës dhe Hercego-
vinës, Kroacisë, si dhe me universi-
tetet nga Britania e Madhe,Austria,
Italia dhe Turqia. UNT gjithashtu
ka marrëveshje bashkëpunimi
edhe me 9 institucione të speciali-
zuara, dhe organizon konferenca
ndërkombëtareshkencore me Uni-
versitete shtetërore nga Austria,
Gjermani, Kosova..., ndërsa ndau
edhe titullin e parë Doctor Honoris
Causa, laureatit amerikan të çmi-
mit Nobel, me prejardhje shqip-
tare nga Gostivari, Ferid Murat.

N Nëse kjo ishte mrekullia, në
anën tjetër ndodhi çudia. U balla-
faquam me një fenomen të
panjohur për rrethanat shqiptare
në këtë vend. Njerëz, individë dhe
grupe interesi, të cilët ne besojmë
se nuk e kanë kuptuar misionin
dhe vizionin e UNT-së, u hodhën
në sulm përmes disa portaleve dhe
rrjeteve sociale. Për më tepër, për
akuzat e bëra asnjëherë nuk
ofruan prova dhe argumente por
vunë funksion ofendimin, fyerjen

dhe shpifjen. Po, edhe kjo ishte e
pritur, pasi siç thotë populli, “pas
kalit të mirë ngrihet pluhur”. Kur
dikush i humb argumentet ai e
ngrenë zërin, fyen e shanë, sa për
të bërë shamatë, me bindje se do ti
trazoj të tjerët. Në këtë rast, sh-
frytëzojmë mundësinë që ti infor-
mojmë të gjithë dashamirët, stu-
dentët e opinion e gjerë se
Universiteti Nënë Tereza dhe stafi
udhëheqës, është mbi gjithë këto
të pavërteta. Neve ofrojmë prova,
kurse para provave, të gjithë edhe
“zotëruat përkulen”, ndërsa e ne
përkulemi para një ideali të ka-
motshëm shqiptarë, arsim shqip,
në kryeqytetin e këtij vendi që e
kemi pranuar si tonin.

Ne do të vazhdojmë të pu-
nojmë më tej, të realizojmë punën
tonë. Do të kemi të hapura dyert
tona për çdo lloj shpjegimi dhe
informimi, për çdo kritikë, për seci-
lin qytetarë, institucion dhe me-
dia, sepse sulmet nuk na deku-
rajojnë, por na bëjnë më të fortë,
në rrugën e realizimit të amanetit
për të cilin jemi këtu. Do ta bëjmë
këtë sepse kemi miq të universite-
tit, arsimdashës, dhe ç’ është më e
rëndësishmja kemi studentë që na
besojnë ne, dhe jo thashethemeve
që dalin nga qarqe të ndryshme,
sa si pasojë e mos-informimit të
drejtë, sa të porositura, por kemi
frikë se disa janë të ndikuara edhe
nga qarqe që nuk ia duan të mirën
rinisë shqiptare. Ju falënderojmë
të gjithë Juve, të cilët keni kontri-
buar dhe vazhdoni të kontribuoni
në përforcimin e UNT-së tone të
përbashkët, në etablimin e tij,
rritjes së tij, sepse fundja, fëmijët
dhe nipërit e mbesa tonat, do të
trashëgojnë atë që ua lëmë neve
sot pas. 

(Rektorati i UNT-së)

Do të vazhdojmë të
punojmë më tej, të
realizojmë punën tonë. Do
të kemi të hapura dyert
tona për çdo lloj shpjegimi
dhe informimi, për çdo
kritikë, për secilin
qytetarë, institucion dhe
media, sepse sulmet nuk
na dekurajojnë, por na
bëjnë më të fortë, në
rrugën e realizimit të
amanetit për të cilin jemi
këtu... 
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Lideri i Vetëvendosjes, Albin
Kurti, ka filluar t’i paralajmërojë
qytetarët e Kosovës dhe të Shqipë-
risë që të përgatiten për një “Pran-
verë shqiptare”, duke aluduar në
organizimin e protestave masive
kundër idesë së presidentit Ha-
shim Thaçi për marrëveshjen fina-
le me Serbinë. Ai po synon përk-
rahje edhe nga Shqipëria

Ka disa ditë që kreu i Lëvizjes
Vetëvendosje, Albin Kurti, po para-
lajmëron organizimin e protestave
në Kosovë. Madje në njërën nga
seancat e fundit të Kuvendit ai ki-
shte deklaruar se Vetëvendosja do
të organizojë protesta masive
kundër presidentit të vendit Ha-
shim Thaçi nëse ai nuk heq dorë
nga ideja e tij për korrigjim të ku-
fijve.

Të njëjtin paralajmërim për
protesta Kurti e ka bërë edhe të
hënën në një bashkëbisedim me
studentët e Tiranës, madje ai është
shprehur se në gjendjen në të cilën

ndodhen Kosova e Shqipëria duhet
të përgatiten për një “Pranverë sh-
qiptare”, shkruan Zëri.

“Presidenti Thaçi dhe njerëzit e
tij po këmbëngulin me pazaret me

territor. Le ta dinë se nëse vendosin
të na sjellin para një akti ose fakti
të kryer me një marrëveshje që
prek territorin e Kosovës protestat
jo vetëm që do të përsëriten, por

nuk do të jenë shumë më madhë-
shtore”, ishte shprehur Kurti.

Në anën tjetër, Lidhja Demok-
ratike e Kosovës ende nuk e ka bërë
të qartë nëse do t’i përkrahë prote-
stat, për të cilat po paralajmëron
Vetëvendosja. Deputetja e kësaj
partie Lirije Kajtazi është shprehur
për “Zërin” se nuk kanë ndonjë
qëndrim konkret lidhur me këtë
çështje, por nëse marrin ftesë nga
LVV-ja do ta shqyrtojnë në kryesi të
partisë. 

“Ne nuk kemi qëndrim për pro-
testat e Vetëvendosjes. Nëse i
kërkohet LDK-së besoj se do të bi-
sedojmë në strukturë dhe do të da-
lim me qëndrim. Por unë pres
shumë shpejt ndryshime në
skenën politike, të cilat do të vijnë
nga kundërshtitë që do të jenë
brenda këtyre subjekteve, sepse si
duket nuk do të arrijnë t’i ngopin
apetitet e secilit partner dhe pres
që do të ketë ndryshime”, ka thënë
Kajtazi, shkruan Gazeta "Zëri".

Fushë Kosovë -
Hani i Elezit,
rehabilitohet
linja
hekurudhore
Të mërkurën u mbajt ceremo-
nia e aktit të nënshkrimit të
kontratës “Rehabilitimi i linjës
së 10-të hekurudhore, të seg-
mentit Fushë Kosovë - Hani i
Elezit në gjatësi prej 65 km”.
Kjo kontratë është nënshkruar
nga kryeshefi ekzekutiv i In-
frakos-it, Agron Thaçi, dhe
drejtorit gjeneral të GCF-së,
Eduardo Rossi.
Bazuar në rëndësinë jetike të
këtij projekti për rehabilitimin
dhe modernizimin e Infra-
strukturës së Hekurudhave të
Kosovës në këtë ngjarje të
rëndësishme të pranishëm
ishin shumë nga personalite-
tet e shquara të politikës duke
përfshirë kryeministrin e Ko-
sovës, kryeparlamentarin, mi-
nistri i Financave, ministri i In-
frastrukturës, ministri i
Zhvillimit Ekonomik, përfaqë-
sues të BERZH-it dhe Zyra e
Komisionit Evropian.
Ceremonia u mbajt në ndërte-
sën Qeverisë së Republikës së
Kosovës.

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, En-
ver Hasani, në RTV21, tregoi se me para të
cilit vend është ndërtuar liqeni i Ujmanit.

Sipas Hasanit, ekzistojnë fakte ku tre-
gojnë që ky liqen është ndërtuar me taksat
e Kosovës. “Është në gazetë zyrtare të Ko-
sovës të 78-shit, që është kredia mënyra
se si është ndërtuar Ujmani, përveç që ka
njerëz të gjallë. Krejt infrastrukturën ligjo-
re e ke të gatshme 100% është ndërtuar

me taksat e Kosovës”, ka deklaruar Hasani. 
Ai më tutje ka thënë që Kosova ka qenë

sovrane sa i përket sistemit të taksave dhe
ekziston marrëveshja që është botuar në
gazetën zyrtare.  

“Deri në detaje dihet sa para ka kush-
tuar… dhe mbi bazën e kësaj duhet të
lidhet një marrëveshje për shfrytëzimin e
ujërave, sepse 70% është në territor të Ko-
sovës”, ka thënë Hasani.

Të dhënat e Bankës së Shqipë-
risë, që raportohen në monedhën
përkatëse, bëjnë të ditur se depozi-
tat në euro në fund të vitit 2018 ar-
ritën në 4 miliardë euro, me një
rritje prej 10% me bazë vjetore, ose
rreth 370 milionë euro më shumë.
(kjo rritje është shumë më e lartë

sesa vlera raportimi në lekë i depo-
zitave në valutë, ku zgjerimi ishte
minimal prej 1% për shkak të efek-
tit që ka pasur zhvlerësimi i euros,
që ra nga 133 lekë në fillim të 2008-
s në 123 lekë në fund të saj). Ky
është niveli më i lartë i regjistruar
ndonjëherë i kursimeve në mo-
nedhën e përbashkët.

Shtimi i depozitave në euro në
2018-n ishte shumë më i lartë

krahasuar me vitin e mëparshëm,
kur ato u rritën me vetëm 68 mi-
lionë euro.

Në vitin 2018 rritja erdhi nga
depozitat pa afat të individëve dhe
nga kursimet e korporatave jo fi-
nanciare.

Rreth 77% e depozitave në
euro zotërohen nga individët, ku
më të preferuarat janë ato me afat
1 vjeçar (35% e totalit të individë-

ve). Megjithatë, në 2018-n, prefe-
rencë kanë qenë depozitat
rrjedhëse, të cilat kanë shënuar
edhe rritjen më të madhe, ndërsa
depozitat me afat 12 mujor kanë
qëndruar pothuajse të pandry-
shuara.

Të dhënat e tjera të Bankës së
Shqipërisë, të publikuara në lekë
për totalin e kursimeve, bëjnë të
ditur se depozitat në valutë në
fund të 2018-s, kursimet në mo-
nedhë të huaj arritën në 53.9% të
totalit, duke shënuar nivelin më të
lartë historik.

Banka e Shqipërisë në shkurt
të 2018-s nisi një fushatë për deeu-
roizimin e ekonomisë, që synonte
uljen e përdorimit të euros si në
kahun e kredisë ashtu dhe të depo-
zitave. Ndërsa në kahun e kredisë
funksionoi dhe pesha e huasë në
valutë u ul me 0.7 pikë përqindje,
nuk ndodhi e njëjta gjë me kahun
e kursimeve. Pesha e depozitave

në valutë u rrit me 1.2 pikë për-
qindje.

Ndryshe nga depozitat në va-
lutë, ato në lekë shënuan rënie në
2018-n, duke u tkurrur me rreth
4%, apo gati 17 miliardë lekë më
pak, si rrjedhojë e interesit të ulët
të individëve për të mbajtur kursi-
met në banka në një ambient me
norma të ulëta interesi. Një tjetër
faktor, sipas bankierëve, është ni-
veli i ulët i qarkullimit të lekut në
ekonomi.

Në total, depozitat në total, të
raportuara në lekë ishin 988 mi-
liardë lekë, me një tkurrje prej
3.2%, të ndikuar nga leku. Por, nëse
heqim efektin e nënçmimit të eu-
ros, shtimi i depozitave në valutë (+
370 milionë euro) ka kompensuar
rënien e atyre në lekë (-120 milionë
euro), duke bërë që stoku i depozi-
tave në total të rezultojë me rritje
prej rreth 250 milionë
euro./Monitor

Kursimet e shqiptarëve, 4 miliardë euro
Rreth 77% e depozitave
në euro zotërohen nga
individët, ku më të
preferuarat janë ato me
afat 1 vjeçar (35% e totalit
të individëve).
Megjithatë, në 2018-n,
preferencë kanë qenë
depozitat rrjedhëse, të
cilat kanë shënuar edhe
rritjen më të madhe,
ndërsa depozitat me afat
12 mujor kanë qëndruar
pothuajse të
pandryshuara.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Me para të kujt është ndërtuar liqeni i Ujmanit?

"Pranvera shqiptare"
e Albin Kurtit

Por Lidhja Demokratike
e Kosovës ende nuk e ka
bërë të qartë nëse do t’i
përkrahë protestat, për
të cilat po paralajmëron
Vetëvendosja 
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Në Gadishullin Arabik, ku ka lindur
islami, nuk sheh shpesh pelegrinë të kri-
shterë. Por kohët e fundit u dyndën te një
prej emirateve, Abu Dabi, për meshën e
parë të mbajtur nga Papa

Më shumë se 100 mijë veta mbushën
stadiumin Zajed, të zbukuruar me kry-
qe, për të festuar eukaristinë me Papën
Françesk. Hotelet ishin plot me pelegrinë
që këndonin hozana. Disa mbanin po-
stera me pëllumbin e krishterë të paqes,
të zbukuruar me ngjyrat e flamurit të
Emirateve të Bashkuara Arabe, shkruan
The Economist

“Papa është një simbol paqeje, tole-
rance, që promovon vëllazërinë”, tha
Muhamed Bin Zajed, pricni i kurorës dhe
udhëheqësi që mirëpret papën.

Një mikpritje e tillë është mbre-
sëlënëse për rajonin. Pak më në veri,
xhihadistët sirianë dhe irakianë kanë
çrrënjosur komunitetet e krishtera dhe
u kanë djegur kishat. Vendi fqinj, Arabia
Saudite, vazhdon të ndalojë edhe sot ki-
shat dhe pemët e Krishtlindjeve. “Në Ga-
dishullin Arabik nuk mund të bashkëje-
tojnë dy fe”, thonë myslimanët ekstremë,
të cilët citojnë një shprehje të Profetit.

Ndërsa princi Muhamed, ndryshe
nga ata, i ka kthyer Emiratet e Bashkua-
ra në një oaz me fe të ndryshme dhe me
dialog. Myftinjtë e mëdhenj dhe priftë-
rinjtë përqafohen për të bërë foto. Emira-
tet e Bashkuara Arabe i kanë ofruar një
strehë të sigurt të krishterëve që janë ar-

ratisur nga vendet e tjera arabe. Tani kanë
një katedrale të re, 16 kisha dhe rreth 700
kongregacione. Në vitin 2013, Emiratet e
Bashkuara u renditën të tretët në botë
për rritjen më të shpejtë të popullsisë së
krishterë. Si në shtëpi, ashtu dhe jashtë
vendit, princi po promovon një rrymë të
islamit që i nxit ndjekësit t’u binden
udhëheqësve të tyre. Del kundër islamiz-
mit politik – Vëllazërisë Myslimane – e
cila e përdor fenë si një forcë për  të sjel-
lë ndryshime politike dhe shoqërore. Kjo
sponsorizohet nga rivali i Emirateve të
Bashkuara në Gjirin Persik, Katari.

Papa Françesk duket se preferon më
shumë besimin e Princit Muhamed se
atë të Katarit. Në një intervistë të vitit
2016, ai dha paralajmërimin për ekspor-
timin e një modeli demokracie “tepër
perëndimor” në Lindjen e Mesme. Ndry-
she nga paraardhësi i tij, Benedikti XVI, i
cili i zemëroi myslimanët me një citim të
profetit Muhamed, (për shpërndarjen e
besimit me anë të shpatës), Papa Françe-
sk i është afruar myslimanëve që duken
tolerantë. Një e katërta e vizitave të tij
kanë qenë në vende me shumicë mysli-
mane, por rrallë ka folur kundër autok-
ratëve të tyre. 

Disa katolikë ngrenë pyetjen nëse
Papa e ka gabim apo jo që mban njërën
anë në mosmarrëveshjet midis mysli-
manëve. Të tjerë pyesin nëse është e
drejtë që një figurë që do të vendosë
paqe, të mitizojë vetëm një pjesë të një
rajoni në konflikt (Emiratet e Bashkuara

dhe jo Katarin). Në raste të tjera, ai i ka vi-
zituar të dy vendet në konflikt, si për
shembull vizita e tij në Izrael e Palestinë.

Në një rajon despotësh, princi Muha-
med është ai të cilit i tremben më shumë.
Edhe pse ka qenë tolerant me pakicat fe-
tare, ai i mban peng liritë politike për shu-
micën myslimane, sidomos Islamistët, të
cilën druan se mund ta rrëzojnë. Festat
janë të ndaluara. Kush bën pyetje, burgo-
set. Emigrantët, përfshirë të krishterët,
nuk marrin dot nënshtetësi.  Mbeten të
huaj, sado breza të kalojnë. “Po t’i intere-
sonte njerëzimi Papës, do të fliste për të
drejta njerëzore”, tha Muhamed Saqer al-
Zaabi, një islamist nga emiratet që jeton
i dëbuar në Londër.

Princi ka nisur një fushatë rajonale
kundër islamistëve, duke mbështetur në
vitin 2013 rrëzimin e presidentit islamist
në Egjipt, Muhamed Morsi. Ai ka
ndërhyrë gjithashtu në luftërat civile të
Libisë e Somalisë. Për rreth katër vite, ai
dhe Muhamed bin Salmani, princi i ku-
rorës së Arabisë Saudite, kanë bombar-
duar e kanë rrethuar Jemenin, pasi qe-
veria e vendit u përzu nga rebelët Huthi.
Lufta ka vrarë me dhjetëra mijëra, ka çuar
me miliona në prag të zisë së bukës, dhe
ka shkaktuar akuza të shumta për krime
lufte. “Është një situatë e tmerrshme, dhe
vizita e Papës i jep besueshmëri asaj qe-
verie”, thotë Kaled Abu el Fadël, nga Uni-
versiteti i Kalifornisë, në Los Anxhelos.
“Më shqetëson mesazh moral që po dër-
gon”, konkludon The Economist.

Franca do të bëjë propozi-
me në muajt e ardhshëm për të
përmirësuar rregullat e konkur-
rencës të Bashkimit Evropian,
tha një zyrtar i Ministrisë së Fi-
nancave të martën, përpara një
refuzimi të pritur të një bashki-
mi të Alstom dhe Siemens.

Qeveritë franceze dhe gjer-
mane, vendet më të fuqishme
anëtare të BE-së, kanë lobuar
shumë për zbatuesit e konkur-
rencës së Evropës, për të mira-
tuar bashkimin e bizneseve
hekurudhore të Alstom dhe
Siemens. Përpjekjet e tyre,
megjithatë, ka të ngjarë të kenë

qenë të kota, me që Komisioni
Evropian pritet gjerësisht të
vërë veton ndaj marrëveshjes
të mërkurën.

Ndër propozimet më ra-
dikale që shqyrtohet nga Fran-
ca është t’u japë ministrave të
BE një fjalim kur Komisioni

gjykon një rast konkurrence,
tha zyrtari i ministrisë. “Rregul-
lat duhet të rishikohen për të
lejuar që edhe nga Europa të
dalin kompani të mëdha”, tha
zyrtari në kushte anonimiteti.
“Aktualisht interesat e konsu-
matorëve kanë përparësi mbi

të gjitha interesat e tjera të
përgjithshme. Qëllimi është të
dimë nëse interesat e tjerë
gjithashtu mund të kenë për-
parësi”, shtoi ai. Franca dhe
Gjermania thonë se marrëve-
shja Alstom-Siemens për të
krijuar një kampion heku-
rudhor evropian është i nevoj-
shëm për të konkurruar më
mirë në Evropë dhe jashtë saj
me rivalët e mëdhenj kinezë,
por njerëzit e njohur me rastin
presin që Komisioni të vendosë
kundër, pasi do të zvogëlonte
zgjedhjen dhe konkurrencën
për klientët e BE-së.

Tsipras-Erdogan, 
dy orë bisedime,
asnjë marrëveshje
"Vizitë në fushë të minuar" kështu e
titullon gazeta e Athinës, Ta Nea
vizitën e kryeministrit Tsipras në
Turqi. "Një aventurë turke" shkruan
portali online In.Gr. 
Për më shumë se dy orë në pallatin presidencial
në Ankara, kryeministri Tsipras, që kryen një vi-
zitë dyditore në Turqi, dhe presidenti i vendit Re-
cep Tayyip Erdogan kanë biseduar shumicën e çë-
shtjeve për të cilat ndajnë mendime të kundërta,
e që shpeshherë acarojnë edhe më tepër
marrëdhëniet e trazuara midis dy vendeve fqinje.
Dy udhëheqësit kanë rënë dakord të mbajnë të
hapura linjat e komunikimit, duke zgjidhur pro-
blemet që përballojnë përmes dialogut.
“Duhet të kemi një dialog të sinqertë, të rëndësi-
shëm jo vetëm për të ardhmen e dy popujve tanë,
por edhe për rajonin në tërësi”, tha Tsipras.
Por, në konferencën e përbashkët për shtyp, Erdo-
gan ka kërkuar hapur deportimin e 8 ushtarakëve
turq, të arratisur në Greqi pas tentativës për gru-
sht shteti, një çështje për të cilën Athina dhe
Ankaraja janë konfrontuar në rang diplomatik.
“Në takimin tonë, ne deklaruam përsëri se prit-
shmëria jonë nga miqtë tanë grekë është ekstra-
dimi i puçistëve të FETO-s në vendin tonë. Në këtë
drejtim, ne presim më shumë bashkëpunim nga
fqinji ynë, Greqia”, tha Recep Tayyip Erdogan.
Përgjigjja e kryeministrit grek ka qenë se qeveria
e tij respekton në këtë aspekt vendimet e drejtë-
sisë. Gjithashtu, kur ka përmendur çështjen e mi-
noritetit mysliman në Trakë, presidenti turk i ka
quajtur pjesëtarët e tij homogjenë. Ndërsa nga
ana e tij, Tsipras ka hedhur në tryezë, duke
kërkuar zgjidhje, çështjen qipriote.
Të pyetur nga gazetarët, Erdogan dhe Tsipras
kanë theksuar se vërtet në këtë takim nuk kanë
nënshkruar ndonjë marrëveshje, por kanë rënë
dakord për uljen e tensioneve në Egje dhe për
masat që do të sjellin përsëri besimin midis dy
vendeve, sidomos për të rritur marrëdhëniet
tregtare dhe ekonomike.
Në agjendën e zotit Tsipras, që ka mbërritur në
kryeqyetin turk me avionin presidencial, është
edhe vizita e tij në Stamboll dhe në shkollën e
lartë teologjike të Halkit, duke u bërë kryemini-
stri i parë grek që e viziton atë.
"Vizitë në fushë të minuar" kështu e titullon gaze-
ta e Athinës, Ta Nea vizitën e kryeministrit Tsipras
në Turqi. "Një aventurë turke" shkruan portali on-
line In.Gr. Të martën kryeministri grek, Aleksis
Tsipras u takua me presidentin turk, Recep Tayyip
Erdogan në Ankara. Pas këtij takimi kryeministri
grek shkon në Stamboll për një bisedë më pa-
triarkun ortodoks, Bartolomeun I. Në dhjetor të
vitit 2017 ishte Erdogani në Athinë - si presidenti i
parë turk pas 65 vitesh që i dedikoi një vizitë
fqinjit. Shenja të qarta të afrimit?
Zëdhënësi i qeverisë greke, Dimitris Tzanakopou-
los beson tek kjo. "Të dyja palët do të punojnë në
mënyrë konstruktive, me qëllim që të gjejmë
zgjidhje për problemet tona bilaterale", tha ai në
një konferencë shtypi.

Franca propozon ndryshime në rregullat 
e konkurrencës brenda BE-së

Ujërat që trazon vizita e Papës 
te Emiratet e Bashkuara Arabe  

Disa katolikë ngrenë pyetjen nëse
Papa e ka gabim apo jo që mban
njërën anë në mosmarrëveshjet
midis myslimanëve. Të tjerë
pyesin nëse është e drejtë që një
figurë që do të vendosë paqe, të
mitizojë vetëm një pjesë të një
rajoni në konflikt (Emiratet e
Bashkuara dhe jo Katarin). Në
raste të tjera, ai i ka vizituar të dy
vendet në konflikt, si për shembull
vizita e tij në Izrael e Palestinë
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Pertefe Leka

Në Muzeun Historik kushtuar
Skënderbeut, duhet të vendoset
domosdoshmërish edhe letra
origjinale e Nolit, të cilën ia dër-
goi Dr. Agim Lekës, sipas kërke-
sës së tij. Ajo letër i shërbeu Dr.
Lekës për të argumentuar dhe
dokumentuar protestën drejtuar
redaktorit të Enciklopedisë së
madhe Britanike, për të kor-
rigjuar origjinën e Skënderbeut
– nga serbe në autentike shqipta-
re. I ndarë prej më shumë se 74 vi-
tesh nga vendlindja, nuk mungoi
të ngrinte zërin dhe të shkruante
në organet më të njohura të shty-
pit botëror – letra, artikuj, peti-
cione, në emër të shqiptarëve dhe
të drejtave të tyre. Po afron dita

përkujtimore e Skënderbeut dhe
nuk duhet harruar kontributi i Dr.
Lekës, me rëndësi kombëtare:
Protesta që i bëri asaj Enciklope-
die për të bërë ndryshimin nga
një gabim i shkruar, në fakt, hi-
storik.

Në letrën dërguar kryetarit të
Akademisë së Shkencave në Ti-
ranë, Prof. Aleks Buda (1988) së
bashku me tërë dokumentacio-
nin përkatës, i thekson ndër të tje-
ra, rëndësinë e ruajtjes së
letërkëmbimit të tij me Fan Nolin,
në kohën kur ai ishte në komu-
nikim të drejtpërdrejtë me te.
Ndër të tjera i shkruan Budës:
“Këtu brenda do të gjeni letrën
origjinale të Peshkop Nolit, të ci-
lit i isha drejtuar në kapacitetin e
tij si historian i Gjergj Kastriotit,
Skënderbej, dhe të cilën letër dhe
dokumentim e përdora për prote-
stën time Enciklopedisë në fjalë”.

Letra drejtuar editorit të En-
ciklopedisë Britanike është njof-
tim nga ana Dr. Lekës e një gabi-
mi të shkruar në të, lidhur me
prejardhjen e Skënderbeut, në të
cilën theksohet se si një legjendë
është dhënë si fakt historik. Kësh-
tu fillon një maratonë letrash me
Fan Nolin dhe Enciklopedinë Bri-
tanike që zgjati nga viti 1961-
1967, kohë në të cilën përfshihet
edhe vdekja e Nolit që mund të
shkaktonte ndonjë paqartësi.
Por, Dr. Leka e kishte në dorë le-
trën e F. Nolit ku thuhej në angli-
sht: “I dashur Dr. Leka: Falemin-
derit për letrën 11 gushtit.
Origjina e Skënderbeut dhe
legjenda për origjinën serbe janë
diskutuar në librin ‘Histori e
Skënderbeut’, fq.19-20. Po ju ba-
shkëngjis një kopje të këtyre dy
faqeve. Siç mund ta dini, ‘Histori
e Skënderbeut’ ka qenë diserta-

cioni im, për Ph. D. Degree në
Universitetin e Bostonit. Ajo
është botuar në vitin 1947 nga
‘Vatra’, 30 Huntington Ave, Bo-
ston 16 Massachusetts. Autori i
librit ku çështja diskutohet është
Fr. Athanase Gegaj, ‘L’Albanie et
l’Invasion Turque au XV-e Siècle’.
Ishte tezë doktorale, publikuar
nga Universiteti i Louvainit,
Belgjikë, më 1937. Gjithë çfarë
duhet të bëni është të tërhiqni
vëmendjen e editorëve të Encik-
lopedisë Britanike për këtë”.

Këmbëngulja e Dr. Lekës ishte
e pandërprerë derisa pritjes së
gjatë i erdhi përgjigjja nga He-
len, L. Carlock editorial Assistant
e Enciklopedisë Britanike, e cila i
shkruan se në janar të vitit 1967
do të rishkruhet artikulli i Skën-
derbeut, sipas autorit Tajar Zava-
lani dhe ku citohet edhe libri i No-
lit në bibliografi.

(Nga korrespondenti ynë i veçantë.)

Në shoqërinë e gazetarëve
hungarezë, të vetmit që ishin
lejuar ta vizitonin atë, unë u prita
nga kontesha Apponyi, e cila, ne-
sër, do të jetë mbretëresha e sh-
qiptarëve. Z. Libohova, Ministër i
Punëve të Jashtme, mori pjesë në
këtë takim.

Jashtë, para një turme fëmijësh
piktoreskë, qindra ushtarë po bë-
nin ushtrime, duke përgatitur kë-

shtu paradën e madhe ushtarake
që do t’i paraprijë ceremonisë së
martesës.

Përpara vilës simpatike ku ba-
non kontesha, ushtarë të tjerë qën-
dronin roje. Mbretëresha e ardh-
shme na priti në një sallon të
ndriçuar nga rrezet e diellit, me
muret ngjyrë bezhë, ku kolltuqet e
mbuluara nga një pëlhurë e errët
blu, ishin të stilit puro anglez.

Me një qasje të lehtë, flokët
platin, e qeshur dhe e freskët, pa-

varësisht lodhjes dhe tensionit të
ditëve të fundit – përgatitjet për
ceremoninë e dasmës, provat, vizi-
tat, leximi i një sasie të madhe kor-
rieri – kontesha shfaqet :

“— Unë jam e lumtur për sim-
patinë që më kanë manifestuar;
populli shqiptar, me të vërtetë, më
bën të ndihem mirë; por ajo që më
pëlqen më së shumti është të shoh
se sa i ngjan popullit hungarez. E
njoh historinë e tij shumë mirë…

Puna ime e re si mbretëreshë ?
Nuk më frikëson aspak, madje as
të gjitha detyrimet që ajo përfshin

dhe për të cilat tani jam e përgati-
tur mirë : dua të punoj për lumtu-
rinë e popullit që më mirëpriti me
kaq dashuri. 

Por veprimtaria e një mbretë-
reshë duhet të jetë veçanërisht
femërore : më së shumti dua të
kujdesem për gratë dhe fëmijët e
vendit tim të ri ; Me pak fjalë, dua
të jem për popullin shqiptar, ashtu
siç ishte mbretëresha Elizabet për
popullin hungarez.” — Aigner/E.M

Shqipëria hap arkivat
në mbështetje të
studimeve
albanologjike
Drejtoria e Përgjithshme e Arki-
vave të Shqipërisë dhe Instituti i
Historisë të hënën në Tiranë kanë
nënshkruar marrëveshje bashkë-
punimi, që mundëson nxitjen e
studimeve në fushën e albano-
logjisë. Me këtë marrëveshje, siç
është bërë e ditur nëpërmjet një
komunikate për media, Drejtoria
e Përgjithshme e Arkivave ka
marrë përsipër të furnizojë falas
me kopje dokumentesh Institutin
e Historisë. Ndërkaq Instituti do
të mundësojë hartimin dhe boti-
min e përmbledhjeve të doku-
menteve arkivore.
Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave,
Ardit Bido, citohet të ketë thënë
se ky bashkëpunim është një për-
fitim institucional, duke plotë-
suar njëri-tjetrin në burime
njerëzore dhe në burime arkivo-
re. ”Kjo marrëveshje realizon një
interes kombëtar për sa u përket
studimeve albanologjike dhe stu-
dimeve në fushën e përm-
bledhjeve të dokumenteve, duke
nxitur më tej studimin e historisë
sonë kombëtare”, citohet të ketë
thënë Bido.
Akademiku Beqir Meta është sh-
prehur i kënaqur nga ky bashkë-
punim, duke falënderuar Drejto-
rinë e Përgjithshme të Arkivave.
“Ky bashkëpunim do të shërbejë
për të inkurajuar dhe për të zhvil-
luar kërkimin shkencor të histori-
së sonë kombëtare”, ka thënë ai.
Kjo është marrëveshja e parë e
bashkëpunimit mes dy institucio-
neve.

Intervista ekskluzive e mbretëreshës
Geraldinë një ditë para martesës
“Paris-Midi” ka botuar, të martën e 26 prillit 1938, në ballinë, intervistën ekskluzive të
korrespondetit të saj me mbretëreshën e ardhshme të Shqipërisë, të cilën, Aurenc Bebja,
nëpërmjet Blogut “Dars (Klos), Mat – Albania”, e ka sjellë për publikun shqiptar :
“Unë dëshiroj të kujdesem mbi të gjitha për gratë dhe fëmijët e vendit tim të ri”… na rrëfen
kontesha Apponyi, Mbretëresha e ardhshme e Shqipërisë.

Letërkëmbim me Nolin për
origjinën e Skënderbeut 

Në letrën dërguar
kryetarit të Akademisë
së Shkencave në
Tiranë, Prof. Aleks
Buda (1988) së bashku
me tërë
dokumentacionin
përkatës, i thekson
ndër të tjera,
rëndësinë e ruajtjes së
letërkëmbimit të tij
me Fan Nolin, në
kohën kur ai ishte në
komunikim të
drejtpërdrejtë me te
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MINISTRIA E EKONOMISË  

Ministria e ekonomisë, Në pajtim me Programin për mbështetje të turizmit vendor për punëtorët me të ardhura të ulëta në Republikën e 
Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e RM nr. 15 të datës 23.01.2019), publikon: 

 
THIRRJE PUBLIKE  

Për paraqitje të interesit nga ana e objekteve hotelerike për akomodim për pranim të mysafirëve që do të marrin Vërtetim për pushim të 
punëtorëve me të ardhura të ulëta në vlerë prej 15.000,00 denarë  

 
1. “Në pajtim me Programin për mbështetje të turizmit vendor për punëtorët me të ardhura të vogla në Republikën e Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e 

RM nr. 15 të datës 23.01.2019), Ministria e ekonomisë shpallë thirrje publike për Paraqitje të interesit nga ana e objekteve hotelerike për 
akomodim për pranim të mysafirëve që do të marrin Vërtetim për pushim të punëtorëve me të ardhura të ulëta në vlerë prej 15.000,00 
denarë  
 
- Qëllimi themelor i kësaj mase është t’u mundësohet personave me të ardhura të ulëta të shfrytëzojnë pushim vjetor në qendrat turistike në 
Republikën e Maqedonisë, dhe njëkohësisht t’u mundësohet qendrave turistike në rritjen e kapacitetit të punës jashtë sezonit turistik.  
                 

2.  Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë të gjitha objektet e kategorizuara hotelerike për akomodim të vendosura në Qendrat 
turistike në Republikën e Maqedonisë. 
.  
 Me termin Qendra turistike, nënkuptohet vendi që tërheqë numër të madh të turistëve dhe turizmit që jep karakteristika të veçanta, ashtu që të 
ardhurat të realizuara në bazë të turizmit ka rol të rëndësishëm në funksionimin e saj. 
 
Si qendra turistike mund të konsiderohen edhe qytetet që posedojnë kapacitet të rëndësishëm të objekteve turistike ose rajone në kuadër të 
hapësirës ku ekzistojnë disa qendra turistike si dhe komplekse që ofrojnë përmbajtje të ndryshme rekreative dhe shoqërore në një lokacion. 
 
 

3. Nuk kanë të drejtë të marrin pjesë: Objektet e pakategorizuara hotelerike, objektet hotelerike që nuk janë në qendrat turistike ose janë në 
largësi më shumë se 1 kilometër nga qendrat turistike. 

 
Për paraqitje të interesimit objektet hotelerike për akomodim deri në Ministrinë e ekonomisë duhet të parashtrohen formular të plotësuar për kërkesë për paraqitje të 
interesit (formular i gatshëm)  
 
 Formulari i kërkesës për paraqitje të interesit për shfrytëzim të mjeteve për pushim të organizuar mund të merret në arkivin e Ministrisë së ekonomisë ose të sigurohet 
përmes internet faqes së ministrisë: www.economy.gov.mk . 
  Kërkesat me dokumentacion të kompletuar parashtrohet në Arkivin e Ministrisë së ekonomisë, personalisht ose përmes postës në adresën   
  rr. “Jurij Gagarin” 15, Shkup deri më 01.03.2019  

Për informata më të detajuara të drejtoheni në: 
·tel:(02) 3093 540; (02) 3093 536 dhe (02) 3093 543: e-mail: bekim.hadziu@economy.gov.mk 

MINISTRIA E EKONOMISË  

Ministria e ekonomisë, në bazë të Programit për zhvillim të turizmit për vitin 2019  
 Publikon: 

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE TË MANIFESTIMEVE, PROJEKTEVE DHE FORUMEVE TË BIZNESIT ME INTERES TË ZHVILLIMIT TË TURIZMIT PËR VITIN 2019 
 
1. Lënda e mbështetjes: Ndarje të mjeteve për mbulim të një pjese të shpenzimeve për organizim të Manifestimeve, Projekteve dhe Forumeve të biznesit me interes të zhvillimit të turizmit  
2. Shfrytëzuesit: Organizatorët e Manifestimeve, Projekteve dhe Forumeve të biznesit nga kategoritë në vijim: 
) njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe Qendrat për zhvillim të rajoneve planore  

b) organizatat turistike, odat dhe klasteret turistike  
c) shoqatat kulturore dhe sportive dhe asociacionet dhe shoqatat tjera  
ç) organizatat e qytetarëve dhe fondacionet  
d) institucionet publike.  
Parashtruesi i kërkesës mund të paraqitjet vetëm me një projekt. 
 
3. Qëllimi i mjeteve  
Mjetet mund të shfrytëzohen kryesisht për organizim të Manifestimeve, Projekteve dhe Forumeve të biznesit që kanë karakter turistik, zbavitës, kulturor ose sportiv ndërsa janë në interes të zhvillimit të turizmit në Republikën e Maqedonisë.  
Programi nuk përfshinë mbështetje të ngjarjeve tematike profesionale, konferencave dhe të ngjashme. 
Mjetet dedikohen për bashkëfinancim të shpenzimeve për furnizim të mjeteve dhe shërbimeve për organizim të drejtpërdrejtë të manifestimeve dhe forumeve me rëndësi ndërkombëtare, rajonale dhe nacionale dhe të cilat kontribuojnë për 
zhvillimin e ofertës turistike të destinacionit të caktuar. 
 
4. Mjetet mund të shfrytëzohen për: 
• huazim të pajisjeve (audo teknikë dhe teknikë vizuale, skenë etj.) dhe furnizim të materialet të punës/harxhues që kanë të bëjnë me organizim të manifestimit  
• huazim të hapësirës për mbajtje të manifestimit  
• shpenzimet për transport të organizatorëve dhe interpretuesve në lidhje me organizimin e manifestimit  
• shpenzime për akomodim dhe harxhimet rrugës për interpretuesit dhe bashkëpunëtorët e angazhuar sipas marrëveshjeve; 
• shpenzimet për promovim të manifestimit  
• shërbimet për sigurim të manifestimit  
• shpenzimet tjera përkatëse në lidhje me organizimin e drejtpërdrejtë të manifestimit. 
 
5. Shuma e mbështetjes  
Shuma më e madhe e mjeteve që mund të miratohet është: 
- deri 40% të shpenzimeve të pranueshme, derisa shuma maksimale e mbështetjes është 120.000,00 denarë për Projektet vlera e përgjithshme e të cilit është deri më 300.000,00 denarë  
- deri 30% të shpenzimeve të pranueshme, derisa shuma maksimale e mbështetjes është 180.000,00 denarë për Projektet vlera e përgjithshme e të cilit është mes 300.000,00 - 600,000,00 denarë 
- deri 20% të shpenzimeve të pranueshme, derisa shuma maksimale e mbështetjes është 300.000,00 denarë për Projektet vlera e përgjithshme e të cilit është më shumë se 600.000,00 denarë 
Shfrytëzuesi obligohet që mjetet tjera t’i sigurojë nga burime të tjera të financimit.  
Mjetet e miratuara në shumë prej 50% mund të paguhen pas nënshkrimit të Marrëveshjes. Mjetet tjera prej 50% paguhen pas realizimit të projektit, forumit ose manifestimit, pas dorëzimit të raportit financiar, dëshmi për shpenzimet e synuara të 
mjeteve të miratuara, si dhe dëshmi të shpenzimeve të mjeteve tjera të siguruara nga shfrytëzuesi dhe/ose donatorët tjerë.  
Propozimet parashtrohen me shkrim përmes postës ose përmes Arkivit të Ministrisë së ekonomisë, rr. Jurij Gagarin 15, 1000 Shkup, në zarf të mbyllur me shenjë: “Për Thirrje publike për mbështetje të Manifestimeve, Projekteve dhe Forumeve 
të biznesit me interes të zhvillimit të turizmit për vitin 2019”, më së voni deri më 15.03.2019.  
 
6. Dokumentet e nevojshme për paraqitje:  

 Formular (Kërkesë); 
 Formular ( 1); 
 Vendim për regjistrim (përveç se për Qendrat e biznesit në kuadër të komunave) origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Gjendja aktuale nga Regjistri qendror jo më të vjetër se 6 muaj (përveç se për Qendrat e biznesit në kuadër të komunave) origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Certifikatë nga DAP për tatimet dhe kontributet e paguara (përveç se për Qendrat e biznesit në kuadër të komunave) origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
 Deklaratë se deri në ditën e parashtrimit të Kërkesës për Projektin e njëjtë nuk janë shfrytëzuar mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, të vërtetuar në noter;  
 Deklaratë se pas realizimit të projektit deri te Ministria e ekonomisë do të parashtrohen raport dhe dëshmi financiare për shpenzimet e bëra gjatë realizimit të projektit, të vërtetuar në noter. 

 
7. Formulari 1 për paraqitje në thirrjen publike dhe Deklaratën, parashtruesit mund ta marrin nga arkivi ose ueb faqja e Ministrisë së ekonomisë  www.economy.gov.mk  
Komisioni i formuar nga Ministri do të shqyrtojë propozimet, do të bëjë vlerësimin e projekteve në bazë të kritereve të caktuara paraprakisht dhe do të përpilojë rang listë.  
Lista e fituesve të mjeteve për mbështetje të manifestimeve me interes të zhvillimit të turizmit do të publikohet në ueb faqen e Ministrisë së ekonomisë..  
Më detajisht për drejtimet dhe kriteret për ndarje të mjeteve mund të gjenden në ueb faqen e Ministrisë së ekonomisë: www.economy.gov.mk  
Kërkesat parashtrohen deri në Arkivin e Ministrisë së ekonomisë, rr. “Jurij Gagarin” 15, Shkup – më së voni deri më 15.03.2019. 

                                                                                             Për informacione më të hollësishme të drejtoheni në: 
·tel: (02) 3093 543; (02) 3093 536 dhe (02) 3093 540 e-mail: tourism@economy.gov.mk 
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Nga Xhemi HAJREDINI

Udhëtimet e formojnë njeriun.
Michel de Montegne ka thënë
“udhëtimet e formojnë rininë” dhe
mirë bëjnë të rinjtë të udhëtojnë e
të mësojnë, përpara se të vendosin
si dhe ku të rrojnë. Dua ta para-
frazoj poetin e madh, laureatin e
Mbrëmjeve strugane të poezisë,
Fatos Arapi, i cili ka thënë se jeta
është stacion përpjekjesh, sulme-
sh e kujtimesh, ndarjesh e takime-
sh…

Me padurim e prita një ftesë
për të udhëtuar shumë larg. Kisha
dëgjuar të thonë se disa ba-
shkatdhetarë, disa dekada më
parë, kishin ikur të punojnë dhe je-
tojnë në fund të botës, në Australi,
por nuk e dija nëse vërtet kishin
shkuar në fund të botës apo kishin
ikur nga fundi i botës. Po marr ro-
lin e një udhëpërshkruesi dhe po
rrëfej ku jemi të arrirë dhe ku të
fyer e të mërdhirë. Në Melburn,
kryeqytetin e Viktorisë (Australi),
me një anglishte çalë-çalë, le të
dalë ku të dalë. Do t’i takoj ata “të
fundit të botës” dhe do të flasim
gjuhën tonë, nëse nuk e kanë har-
ruar akoma. Vërtet duhej të kapër-
cesh gjithë botën për të mbërrirë
në qytetin-kopsht, në Melburn të
Australisë. Nga Struga në Melburn,
pothuaj 30 orë udhëtim, mbi 22
orë fluturim në një lartësi marra-
mendëse. Paskan të drejtë të moç-
mit. Sa larg që paskan vajtur ba-
shkatdhetarët tanë! Po përgatitej
një dasmë shqiptare. Miqësi mes
një familje strugane dhe një tjetre
ulqinake. Traditat pothuaj të pan-
dryshueshme përveç disa ngjyrave
angloskasone, shtuara nga çifti
simpatik. 

Këngë e valle pa këputur, si disa
net më parë ashtu edhe gjatë
mbrëmjes së dasmës. Kryefami-
lijari përshëndeti në gjuhën e
nënës, dhëndri në gjuhën e fund-
botës (anglisht). Ku t’i gjente fjalët
shqip dhëndri kur vendlindje ki-
shte Jaravilin (Yarraville), lagje apo
qytezë pranë Melburnit. Dasma
kaloi për mrekulli. Nusja me dhën-

drin të lumtur nga shfaqja që u zh-
villua për nder të tyre. Dasmorët
të gostitur e të kënaqur largohen
drejt shtëpive të tyre njëktëshe,
prej dërrasash. Nuk e di çfarë çmi-
mi kanë paguar këta emigrantë që
të jetojnë në Australi por di të
them që nuk u mungon faregjë. Të
barabartë mes 4-5 milionë qyte-
tarëve të Melburnit, të ardhur nga
të katër anët e botës. Një javë para-
dasmë, një javë pasdasmë dhe ja
erdhi Viti i ri 2019, 10 orë më parë
sesa nga “fundi i botës” tjetër (Ma-
qedonia Veriore). Melburni është i
njohur për shfaqje spektakolare
me fishekzjarrë shumëngjyrësh.
Shpërthime në të katër anët, gë-
zim gjithandej, urime, urime dhe
ja rikthim i jetës normale.

Hë more mik, si të duket jeta

këtu në “qosh të dynjasë”?! - më
pyeti miku i nderuar që më kishte
ftuar. 

Qenkurkeni pak si të varfër
more mik - i thashë duke qeshur.
Me këto avlli e shtëpi njëkatëshe e
me dërrasa dëshironi të mburreni
ju! Ne “Lulat e vocërr” matanë i
kemi shtëpitë më të mëdha dhe jo
me dërrasa - desha t’i them se ne
skuqim vezët me pordhë, por nuk
e banalizova deri në atë masë bi-
sedën e këndshme me këtë njeri
të mirë, atdhetar e me shumë mall
për vendlindjen. 

Buzëqeshëm të dy, te veranda
në Jaravil, duke u kuptuar se je-
tojmë në dy botë të ndryshme.
Nuk u thelluam shumë në bisedë
për të gjetur se cila anë ishte “fun-
di i botës” sepse edhe miku i cili

më shoqëron gjatë gjithë kohës ka
ikur i pjekur nga vendlindja dhe i
njeh shumë mirë rrethanat eko-
nomike dhe politike. Në njërën anë
të botës shqiptarë të mërguar të
cilëve nuk iu mungon puna dhe
paraja por njerëzit dhe të afërmit e
familjes. Ndërkaq në anën tjetër
(në vendlindje) të rinj pa punë e
pa ardhmëri... Ata ëndërrojnë për
Amerikën, Evropën dhe Australinë
pa llogaritur çmimin emocional,
profesional, shoqëror etj. 

Shumica e mërgimtarëve në
Australi janë nga zona e Prespës,
Manastirit dhe Strugës. Duke u
informuar për largimin e tyre nga
vendlindja mësova se skamja, pa-
mundësia për punësim, diskrimi-
nimi dhe politikat e gabuara kanë
qenë shkaqet kryesore. E tani ku

të shkojmë e ku të vëmë, te haj-
dutët e mëmëdheut, që përzunë
djemtë e mirë e të vjedhin sa më
mirë?! - ma tha troç një mërgimtar
i moshuar. Vendbanimet tona
kanë marrë fund, sidomos vend-
banimet e Manastirit dhe Prespës
- shtoi ai. Politikat e gabuara kanë
vrarë shpresën e shqiptarëve dhe
sigurisht që do të boshatiset vendi.
Ka shumë rrëfime të bukura në qy-
tetin modern dhe multikulturor të
Melburnit. Një mërgimtar që nuk
kishte arrirë t’i përfundojë studi-
met, për shkak të fukarallëkut,
ndjekjeve dhe përndjekjeve poli-
tike në atdheun e tij, sot ishte prind
i tre fëmijëve të shkolluar, dy inxhi-
nierë dhe një ekonomist. Tani i
kam të gjitha, përveç shoqërisë,
gjuhës së folur në rrugë. Kam mall
për të parë malet, kodrat, lumin
dhe liqenin. Jo që nuk kemi këtu
vende të bukura, sepse Melburni
është një harmoni e papërshkrue-
shme, një qytet me plot parqe e
gjelbërime, me lum, liqene e oqea-
ne por unë shkoj shumë rrallë për
t’u larë, më mungon uji i Drinit të
Zi dhe Liqeni i Ohrit. 

Unë kam dalë në pension, më
tha një mërgimtar. Kam harruar
kur jam larguar nga vendlindja. U
bë gjatë. Më merr malli për qytetin
e lindjes dhe përpiqem të vi sa më
shpesh. Po ne jemi shumë larg,
more mik. Sa të dalë edhe zonja
ime në pension dhe do të vijmë e
të rrimë më gjatë. Çka punon zonja
juaj, e pyeta. Është pastruese e disa
zyrave të një kompanie. Fiton pe-
sëdhjetë mijë dollarë për një vit.
Jo keq, i thashë, këtë pagesë nuk e
kanë as mjekët andej, nga ana
tjetër e botës. Refreni që dëgjojmë
përditë, sidomos nga të rinjtë,
është “të ikim një ditë e më parë”.
Mund të të them një gjë, more zot-
ni. Thuaju atyre që duan të lar-
gohen nga vendlindja se këtej
mund ta gjejnë kënaqësinë por
asnjëherë lumturinë. Këtë e themi
nga përvoja - tha një kurtbetçi nga
një fshat i Manastirit.

Udhëtimi në Melburnin e Au-
stralisë është një eksperiencë
unike. Nuk jam i aftë për të bërë
fotografi, ata që e zotërojnë këtë
shkathtësi në çdo cep të tij mund
të marrin pamje nga më të buku-
rat. Edhe pse ndodhej në stinën e
verës, qyteti gjithandej i lulëzuar
dhe gjelbëruar. 

Këtë qytet mund ta vizitosh në
këmbë, me biçikletë, me kaloshin
(pajton), me autobus turistik, me
anije, tramvaj dhe sigurisht edhe
me tren. Melburni është qytet me
një përzierje të veprave të artit. Ky
qytet artistik me vepra arti të vjetra
e të reja, ka plot manifestime kul-
turore, gara sportive dhe panumër
terrene sportive. Turenu i tenisit
“Australian Open 2019” ka shkak-

Në fund të botës!
Shqiptarët e mërguar
në Melburn dhe
rrethinë nuk janë
shumë të organizuar,
përveç një shoqate
fetare dhe një festivali
vjetor nuk kanë
ç’rrëfejnë më shumë.
Brezat e rinj nuk kanë
më interes për të
mësuar gjuhën shqipe
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tuar një gjallëri nga të katër anët.
Kuzhina e qytetit për çdo qytetar.
Fol moj gojë! Plazhe të panumër-
ta publike, buzë detit (oqeanit), që
administrohen nga shteti. Rrugë
të gjëra e të pastërta dhe komu-
nikacion i rregullt. Për ne “evro-
pianët” ishte pak e vështirë vozitja
e makinës ngase duhej të mbahej
krahu i majtë. Për ne ishte më mirë
e të ecje rrugicave të ngushta për
të shijuar “ëmbëlsirat” e fshehura.
Lagjja italiane ishte njëra nga ato
ëmbëlsira. Aty mund të shijoja për
herë të parë një espereso për të
qenë. E pata pak të vështirë të am-
bientohesha me kafiteritë dhe re-
storantet aziatike, por të mrekul-
lueshme që të gjitha.  

Në një qytet ku ka rini, argë-
tim, sport, librari, biblioteka, uni-
versitete dhe punë ka ardhmëri.
Mos harroni se Melburni ka edhe
një kazino të madhe në qendër të
qytetit. Kush do mund të provojë
fatin edhe aty! Nuk lodhesh së vi-
zituari këtë metropol të Australisë.
Është një përzierje, në të gjitha
pikëpamjet, amerikano-evropia-
ne. Shqiptarët i gjen gjithandej.
Një diçka e dhimbshme ishte të
shikoje një Këshavë shqiptare e
larguar nga vendlindja e mërguar
dhe vendosur në qytetin e Dande-
nongut, 30 km larg Melburnit. Si
ka ndodhur ky migrim i pothuaj
të gjithë banorëve të atij vendba-
nimi të Manastirit. Shkoni në Kë-
shavë, mësoni kushtet e jetesës,
arsimit dhe punësimit të shqip-
tarëve dhe pastaj flasim - më tha
një banor i Këshavës, i cili nuk
përmbahej nga akuzat kundrejt
pushteteve lokale dhe qendrore
në këtë anë. Që të shkruash hollë e
gjatë për “Këshavën e Australisë”,
për shqiptarët e larguar, për histo-
ritë e këtij komuniteti në Melburn,
Dandenong, Jaravil dhe gjithan-
dej në Australi, të duhen javë të
tëra dhe nga një reportazh mund
të dalë një roman i tërë me rrëfi-
me emocionale. Shqiptarët e mër-
guar në Melburn dhe rrethinë nuk
janë shumë të organizuar, përveç
një shoqate fetare dhe një festiva-
li vjetor nuk kanë ç’rrëfejnë më
shumë. Brezat e rinj nuk kanë më
interes për të mësuar gjuhën sh-
qipe. 

Për ta përmbyllur rrëfimin e
vizitës së qytetit-kopsht, pa për-
shkruar bukuritë të tjera që vizi-
tuam si ngjitja e 1000 shkallëve
dhe 12 apostujt si dy atraksione
të veçanta turistike, mund të
thuhet se Australia është një hi-
stori e bukur, Melburni ndërkaq
kryeqyteti kulturor i Australisë.
Këndvështrimet janë të ndrysh-
me. Nëpërmjet këtij reportazhi u
thanë pak gjëra për të kuptuar ku
jemi të arrirë e ku të mërdhirë,
nëse këtej apo matanë është fun-
di i botës. 

Si autor i këtyre rreshtave,
mund të them se nuk jam kthyer
ashtu siç u nisa… Le ta mbyllim
me një thënie të Omar Kajamit, i
cili ka thënë: “Jeta është një udhë-
tim dhe kush udhëton jeton dy
herë”. 

(Strugë/Melburn, janar 2019)

Nga Tedi PAPRAVAMI

Pas lajmit për një turne në Kosovë ku unë do
të marr pjesë, planifikoj të sjell prej andej
shumë çamçakëz dhe - më ngazëlluese akoma
- të blej një biçikletë si ajo që kam parë në faqet
e zhubrosura të një katalogu italian: e kuqe dhe
e shndritshme.

Bashkë me pesë muzikantë të rritur, paraqe-
sim një lloj recitali të përzier, ku ndërthuren
kanto, violonçel, violinë dhe piano. Pjesa e zezë
e turneut është perspektiva e udhëtimeve të
gjata me autobus, që më sëmurin gjithmonë.
Për të ma lehtësuar kalvarin babai më shoqëron
me motorin e tij afër kufirit maqedonas, ku
marr autobusin.

Megjithëse më përzihet, kurioziteti për të
parë kufirin, skaj mitik i përmendur aq shpesh
në shkollë, është i madh. Në sajë të vigjilencës
së kufitarëve tanë heroikë ai na mbron nga ar-
miqtë e shumtë që ëndërrojnë ta shkelnin atë
për të na pushtuar dhe shthurur. Simbolika
është aq e fortë sa qentë ujq të racës së njohur
gjermane që përdoren nga policitë e të gjithë
botës te ne quhen “qen kufiri” dhe janë shokët e
pandarë të kufitarëve tanë, me ndihmën e të
cilëve ata përkujdesen për sigurinë tonë. Veç
tyre, për t’i bërë ballë kërcënimit të çdokoh-
shëm të pushtuesve të panumërt, është ngritur
edhe një barrierë e elektrifikuar prej telash me
gjemba, pothuaj e pakapërcyeshme.

Sepse kërcënimi është i dyfishtë. Jo vetëm
shumë diversantë përpiqen të hyjnë në vendin
tonë me çdo kusht, por, çka është edhe më keq,
ca nga tanët përpiqen të ndahen nga ne për t’u
bashkuar me trupat e armiqve tanë të betuar.
Këta quhen “të arratisur”. Janë njerëz të degje-
neruar, të korruptuar nga Perëndimi, gjarpë-
rinj që flenë në gjirin e atdheut tonë të bukur, të
ushqyer me qumështin e tij të shenjtë, dhe që -
mosmirënjohësit! - ia shpërblejnë duke e kaf-

shuar pabesisht. Si armiqtë e huaj, edhe ata
meritojnë plumbin. Dhe për fat të mirë kufi-
tarët dhe qentë e tyre besnikë e kanë syrin pishë.
Të arratisurit dhe diversantët kapen gjithmonë
dhe asgjësohen. Ky është fati i tyre. I pashmang-
shëm. Dhe mirë t’iu bëhet. Nuk më paskan
gënjyer: gardhi i lartë prej telash me gjemba
duket sikur zgjatet pa fund në të dyja anët e
kullës së vrojtimit dhe barrierës që zë rrugën.
Një nga ushtarët tanë na sjell pasaportat e kuqe
fringo të reja, që na janë dorëzuar me këtë rast
disa ditë më parë. Në fakt ai nuk përkon saktë-
sisht me imazhin e kufitarit krenar me dylbi
dhe qenin e tij, për të cilin më kanë treguar në
shkollë: në një uniformë te zbërdhulët dhe tepër
të gjerë për trupin e tij, ai zvarrit këmbët me
nge. Por sidoqoftë, automatikun e ka.

Autobusi ynë merr rrugën përsëri, kësaj here
fare ngadalë. “No man’s land” thotë njëri nga
muzikantët. Më shpjegojnë se kjo zonë nuk i
përket as Shqipërisë e as Jugosllavisë. Ky “mo-
svend” duket goxha i madh dhe unë humbas në
hamendësime: nëse “i askujt” do të thotë “i të
dyve në të njëjtën kohë”, a ndodhemi tashmë ja-
shtë vendit tonë? Dhe çfarë kombësie kanë
gjarpërinjtë, ujqit dhe dhelprat që jetojnë aty?

Shpejt mbërrijmë te posta kufitare e huaj. Dal-
loj uniforma të panjohura, me ngjyra më të
errëta se të ushtarëve tanë, ndërkohë që fjalë në
një gjuhë të pakuptueshme më kumbojnë në
veshë.

Disa çaste më vonë përpiqem të zbuloj gjatë
rrugës shenja që tregojnë se nuk jemi më në Sh-
qipëri. Ato nuk vonojnë! Në muzgun që na
rrethon kalojmë afër një katundi ku një djalosh
anës rrugës mban veshur çizme të verdha: kurrë
në jetën time nuk kam parë të tilla! Ndërsa për
të me sa duket janë fare të zakonta duke gjykuar
nga mënyra si i ka përbaltur. Njëkohësisht me
lodhjen që më kaplon, nata nuk vonon, duke
përpirë peizazhet e panjohur, shtëpitë, njerëzit,
zakonet e tyre të pakapshme, këto mijëra shem-
buj të sipëranisë së tyre ndaj nesh që edhe në
mes të errësirës dalin befasisht në pah
nëpërmjet tabelave të sinjalizimeve rrugore që
me ngjyrat e tyre të ndezura, si dordolecë të
çmendur, çajnë tek-tuk terrin me një vezullim të
huaj. Të nesërmen, në Prishtinë, kuptoj se do të
më duhet të gjej një mënyrë mbrojtje prej
dyndjes me informacione të reja dhe magje-
psëse, për të shmangur mbingarkesën mendo-
re. Ndërtesa të larta, ashensorë, vetura të të
gjitha modeleve në numër të pakufizuar, televi-
zorë me ngjyra, mokete, fruta të panjohura si
ananase dhe banane, vitrina, xhinse, modele
flokësh, syze dielli, grimime, vëmendja ime
tërhiqet çdo çast. Koka më sillet rrotull dhe kam
përshtypjen marramendëse sikur kam bërë një
kapërcim në kohë - ndjesi e parehatshme
ndërkohë që duhet t’i bëj ballë pa u dukur
shumë i çoroditur. Në një bar shoqëruesit tanë
më ofrojnë një pije me gaz me ngjyrë kafe, në
shishe prej qelqi të trashë që duket si e brumo-
sur me dorë.

Mahnitem nga shija e saj karakteristike të
cilën më kot do të përpiqem t’ia përshkruaj Al-
banos kur të kthehem. Unike, përshtypja e
Koka-Kolës së parë do të ruhet në një cep të kuj-
tesës sime edhe më mirë se në shishen apo ka-
noçen e saj. Kurrë më në jetën time nuk do ta
ripërjetoj shijen e fërgëllimës avulluese të asaj
dite. Ndërkohë, përditë na shoqërojnë në kon-
certe, na dëgjojnë, na festojnë. Shqetësimi im
më i madh është përzierja e pashmangshme e
stomakut shkaktuar nga makina. Besoj me
gjithë mend se ky kalvar do të më shoqërojë
gjatë gjithë ditëve të jetës sime dhe ngushël-
lohem duke menduar që për fat të mirë jetoj në
një vend ku veturat private janë të ndaluara
dhe nuk do të jem i detyruar të ulem shpesh në

këto mjete të mallkuara. Megjithatë bëhem i
fortë: perspektiva e blerjes së biçikletës së kuqe
më bën të duroj gjithçka, madje edhe të vjellat
më të mundimshme. Ëndërroj, ëndërroj për të…
Për fat të keq në ëndrrat e mia kam harruar një
vogëlimë: çmimi i një biçiklete aq të mrekullue-
shme e tejkalon disa herë honorarin e pesë ose
gjashtë koncerteve, edhe pse ai është jashtë-
zakonisht i lartë deri sa të lejon të blesh me qin-
dra çamçakëzë. Zhgënjimi im është kaq i madh
sa shoqëruesit tanë e vënë re, duket sikur po
kërkojnë një ujdi, mund të ketë një zgjidhje
mbase, shpresa ringjallet. Një mëngjes, aero-
planë ushtarakë fluturojnë mbi qiellin e Prish-
tinës, fare pranë kokave tona, me një potere aq
turfulluese sa të hyn deri në palcë dhe të bën të
dridhesh si gjethe. Tanket patrullojnë poshtë
hotelit, grupe të rinjsh vrapojnë nxitimthi në
rrugë dhe gazi lotsjellës hyn deri në dhomat
tona. Po atë ditë na hipin me urgjencë në auto-
bus. Pasi kemi kaluar shumë postblloqe dhe u
kemi treguar pasaportat ushtarëve që na vë-
rejnë me përbuzje, drejtohemi me shpejtësi
drejt kufirit. Pa biçikletën e kuqe. Revolta e sh-
qiptarëve të Kosovës dhe shtypja serbe kanë
ndërprerë në mënyrë brutale turneun tonë dhe
suksesin që prindërit e mi shpresonin prej tij. Pa-
varësisht ekzaltimit tim ndaj zbulimit të moder-
nitetit përtej kufijve, ndihem i lehtësuar nga
përfundimi i kësaj përvoje që në fund të fundit
përngjante me një ëndërr të keqe. Pjergullat,
agrumet, ulliri i kopshtit tonë, më duken shumë
më ngushëllues. Aty njoh çdo trung, çdo cep
muri, çdo hije të pronës time e cila pjesëtohet në
krahina qartësisht të ndara nga njëra-tjetra në
mendjen time. Në një skaj ndodhet vendi ku
gjenden krimbat më të mëdhenj të tokës, pra-
pa atij ku fshihen breshkat e sjella nga gjuetia,
ngjitur me “wc-të e qenve” me jashtëqitjet e fo-
silizuara nën diell, përtej të cilit nis këndi i sur-
prizave, gjatë murit, ku shpesh më ndodh të
gjej, si të rënë nga qielli mbi gjethet e thara që
mbulojnë tokën, portofola me dokumente
identiteti, letra, fotografi ose kartolina. Unë i
kontrolloj imtësisht dhe kundroj fytyrat e
panjohura mbi fotografitë bardhë e zi. Hidhësia
dhe pikëllimi i fytyrave të tyre duken sikur re-
flektojnë enkas vjedhjen viktimë e së cilës kanë
rënë. Një ditë i çoj babait një dokument të çudit-
shëm, me ngjyrë të kuqe flakë, vendosur në një
këllëf të hollë lëkure me rrip të gjatë. Ai më
thotë që është një “Triskë Partie”. Nuk arrij ta
besoj, jam i trallisur që nuk m’i dogji duart. Më-
suesja në shkollë na ka shpjeguar se për një ko-
munist nuk ka në botë gjë më të çmuar se ky
dokument dhe për ta ruajtur atë duhet sakri-
fikuar edhe jeta. Shkelja që përbën fakti i thje-
shtë i të prekurit të tij më shkakton një marra-
mendje dehëse.

Nga ana tjetër, babai duket më tepër i argë-
tuar se sa i befasuar nga gjetja ime dhe më kë-
shillon t’i shkruaj një letër pronarit të saj, me një
stil prej djaloshi shembullor, ashtu si na më-
sojnë në shkollë, duke e nënshkruar “Rroftë Par-
tia! Fatos Tedi Papavrami”. E ndiej që ka një
nuancë ironie në fjalët e tij, por gjithsesi i bin-
dem. Disa ditë më pas i zoti do të vijë ta marrë
sendin e çmuar, me fytyrë të ndriçuar nga
mirënjohja. 

Ai më krijon përshtypjen e beftë sikur të
jem shndërruar në një nga fëmijët sypatrembur
dhe fisnikë me të cilët janë mbushur revistat që
unë vazhdoj të shfletoj - me dëshpërimin e
madh të babait - paralelisht me libra më të
denjë për vlerësimin e tij.

RRËFIMI I TEDI PAPAVRAMIT PËR JETËN NË KOMUNIZËM

Habia ime kur vizitova Kosovën
Ndërtesa të larta, ashensorë,
vetura të të gjitha modeleve në
numër të pakufizuar, televizorë
me ngjyra, mokete, fruta të
panjohura si ananase dhe
banane, vitrina, xhinse, modele
flokësh, syze dielli, grimime,
vëmendja ime tërhiqet çdo çast.
Koka më sillet rrotull dhe kam
përshtypjen marramendëse sikur
kam bërë një kapërcim në kohë -
ndjesi e parehatshme ndërkohë
që duhet t’i bëj ballë pa u dukur
shumë i çoroditur...
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LËNDA: PUBLIKIM I SHPALLJES PUBLIKE nr.1/2019 për plotësimin e vendeve të punës të ofruesve të shërbimeve publike përmes punësimit 
 
           Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/2014, 199/2014 dhe 27/2016) dhe nenit 37-i të Ligjit të Ndërmarrjeve publike, Drejtori i NP "Ohridski 
komunalec" - Ohër, publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE nr.1/2019 
 

Për pranim të: 
1. 1 (një) realizuesi për vendin e punës  "Vozitës i makinës ngarkuese - Kiper" shifra e vendit të 

punës KDR 03 05 V03 051, me së paku nivel të kualifikimeve 1 ose arsim fillor (kualifikim profesional 
për vendin e punës), patentë shoferi të kategorisë C, së paku një vit përvojë pune në sektor publik ose 
privat, për kohë të pacaktuar. 

2. 2 (dy) realizues për vendin e punës  "Punëtor i përgjithshëm komunal në Parqe dhe 
Gjelbërime", shifra e vendit të punës KDR 03 05 V02 001, me së paku nivel të kualifikimeve 1 ose 
arsim fillor (kualifikim profesional për vendin e punës), me ose pa përvojë pune në sektor publik ose 
privat, për kohë të pacaktuar. 

3. 5 (pesë) realizues për vendin e punës "Punëtor i përgjithshëm komunal në Fidanishte me 
Prodhimtari", shifra e vendit të punës KDR 03 05 V02 001, me së paku nivel të kualifikimeve 1 ose 
arsim fillor (kualifikim profesional për vendin e punës), me ose pa përvojë pune në sektor publik ose 
privat, për kohë të pacaktuar. 

4. 10 (dhjetë) realizues për vendin e punës "Pastrues", shifra e vendit të punës KDR 03 05 V02 
020, me së paku nivel të kualifikimeve 1 ose arsim fillor (kualifikim profesional për vendin e punës), me 
ose pa përvojë pune në sektor publik ose privat, për kohë të pacaktuar. 

5. 10 (dhjetë) realizues për vendin e punës "Punëtor i përgjithshëm komunal në Higjienën 
Shërbyese", shifra e vendit të punës KDR 03 05 V02 001, me së paku nivel të kualifikimeve 1 ose arsim 
fillor (kualifikim profesional për vendin e punës), me ose pa përvojë pune në sektor publik ose privat, për 
kohë të pacaktuar. 

6. 1 (një) realizues për vendin e punës "Punëtor i përgjithshëm komunal në Depo", shifra e 
vendit të punës KDR 03 05 V02 001, me së paku nivel të kualifikimeve 1 ose arsim fillor (kualifikim 
profesional për vendin e punës), me ose pa përvojë pune në sektor publik ose privat, për kohë të pacaktuar. 

7. 1 (një) realizuesi për vendin e punës "Drejtues i makinës ndërtimore" shifra e vendit të punës 
KDR 03 05 V01 003, me së paku nivel të kualifikimeve 1 ose arsim fillor (kualifikim profesional për 
vendin e punës), patentë shoferi të kategorisë C, certifikatë për drejtim të makinës ndërtimore, me një vit 
përvojë pune në sektor publik ose privat, për kohë të pacaktuar. 

Për vendin e punën me numër rendor 1 (një) "Vozitës i  makinës ngarkuese - kiper", orari javor i punës 
është nga e hëna deri të shtunën, ndërsa orari ditor i punës është nga ora 07,00 deri 14. Rroga neto fillestare 
është 14.535,00 denarë, plus shtesë për mund të kaluar për 0,5% për çdo vit stazh pune.  

Për vendin e punën me numër rendor 2 (dy) "Punëtor i përgjithshëm komunal në Parqe dhe 
Gjelbërime", orari javor i punës është nga e hëna deri të shtunën, ndërsa orari ditor i punës është nga ora 
07,00 deri 14,00. Rroga neto fillestare është 13.230,00 denarë, plus shtesë për mund të kaluar për 0,5% për 
çdo vit stazh pune. 

Për vendin e punën me numër rendor 3 (tre) "Punëtor i përgjithshëm komunal në Fidanishte me 
Prodhimtari", orari javor i punës është nga e hëna deri të shtunën, ndërsa orari ditor i punës është nga ora 
07,00 deri 14,00. Rroga neto fillestare është 13.230,00 denarë, plus shtesë për mund të kaluar për 0,5% për 
çdo vit stazh pune. 

Për vendin e punën me numër rendor 4 (katër) "Pastrues ", orari javor i punës është nga e hëna deri të 
shtunën, ndërsa orari ditor i punës është nga ora 05,00 deri 12,00. Rroga neto fillestare është 12.600,00 
denarë, plus shtesë për mund të kaluar për 0,5% për çdo vit stazh pune. 

Për vendin e punën me numër rendor 5 (pesë) " Punëtor i përgjithshëm komunal në Higjienën 
Shërbyese ", orari javor i punës është nga e hëna deri të premten, ndërsa orari ditor i punës është nga ora 
07,00 deri 14,00. Rroga neto fillestare është 12.600,00 denarë, plus shtesë për mund të kaluar për 0,5% për 
çdo vit stazh pune. 

Për vendin e punën me numër rendor 6 (gjashtë) " Punëtor i përgjithshëm komunal në Depo ", orari 
javor i punës është nga e hëna deri të premten, ndërsa orari ditor i punës është nga ora 07,00 deri 14,00. 
Rroga neto fillestare është 12.915,00 denarë, plus shtesë për mund të kaluar për 0,5% për çdo vit stazh 
pune. 

Për vendin e punën me numër rendor 7 (shtatë) " Drejtues i makinës  ndërtimore", orari javor i punës 
është nga e hëna deri të premten, ndërsa orari ditor i punës është nga ora 07,00 deri 14,00. Rroga neto 
fillestare është 13.860,00 denarë, plus shtesë për mund të kaluar për 0,5% për çdo vit stazh pune. 

 
Kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme në vijim: 
- të jetë shtetas të Republikës së Maqedonisë 
- në mënyrë aktive ta përdorë gjuhën maqedonase 
- të jetë i moshës së rritur 
- të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës 
- me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 
 
Kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e veçanta në vijim: 
- të ketë kualifikime profesionale përkatëse për vendin e punës 
- të ketë përvojë përkatëse të punës për vendin e punës 
- të posedojë kompetenca të veçanta të punës të nevojshme për vendin e punës 
 
Kandidatët e interesuar duhet t`i parashtrojnë dokumentet në vijim për përmbushjen e kushteve të 
nevojshme për vendin e punës , në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter: 
- certifikatë të shtetësisë 
- certifikatë të lindjes 
- dëshmi që me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
- diplomë për arsim përkatës të mbaruar 
- vërtetim për përvojën e punës nëse kërkohet 
- fletëparaqitje të plotësuar e cila është e publikuar në ueb faqen e NP Ohridski Komunalec. 
 
Procedura për selektim për punësim të ofruesve të shërbimeve publike në ndërmarrjen publike, përbëhet 
nga kontrollimi i të dhënave të parashtruara në fletëparaqitjen për punësim me kushtet e përcaktuara në 
shpalljen publike, kontrollimi i dëshmive të parashtruara dhe intervista. 
 
Shpallja zgjat 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor - 
në tri gazeta ditore prej të cilave një prej gazetave që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% të 
qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga ajo maqedonase. 
 
Kandidatët, fletëparaqitjet me të gjitha dokumentet e duhura duhet t`i parashtrojnë në adresën: 
NP Ohridski Komunalec Ohër, rr."Nov Rasadni" pn, personalisht ose përmes postës. 
Fletëparaqitjet e vonuara dhe jo të kompletuara nuk do të shqyrtohen. 

NP "Ohridski Komunalec" - Ohër 
Drejtor 

Grdanoski Ljupço

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

 

 
 

Shpallje publike për punësim 
 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune - Tekst i pastruar (Gz. Zyrtare e RM nr. 167/2015 dhe 27/16), nenit 
76 dhe 76-zh dhe 76-d të Ligjit të kulturës (Gz. Zyrtare e RM 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  23/13, 
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 dhe 11/18), nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gz. Zyrtare e RM prej 
27/2014, 199/2014 dhe 27/2016), Vendimit për publikim të shpalljes publike nr. 02-38/1 të datës 05.02.2019 dhe pajtimit të ministrisë 
së financave nr. 18-1403/2 të datës 01.02.2019, INQK "Jordan Haxhi K. Xhinot" Veles publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE PËR KOHË TË PACAKTUAR NËN NUMËR: 04-42/1 prej 05.02.2019 

 
INQK "Jordan Haxhi Konstantinov Xhinot" Veles, ka nevojë për punësim për kohë të pacaktuar edhe atë: 

  
1. Sufler - (1 realizues) Shifra KUL KUL 03 04 G03 010, të ketë së paku 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë VII/1 të 

mbaruar ose arsim të mesëm të mbaruar (40 orë në javë). Rroga neto fillestare: 17.016,00 denarë. 
- Përvoja e punës : deri 1 (një) vit. 

2. Punëtor tjetër për pranim të vizitorëve - (2 realizues) Shifra: KUL 04 01 B01 004, të ketë së paku - arsim të mesëm 
profesional/drejtimi gjimnaz, (40 orë në javë). Rroga neto fillestare: 14.015,00 denarë. 

3. Dekorues - (3 realizues) Shifra: KUL 04 01 A03 006, të ketë së paku arsim fillor (40 orë në javë). Rroga neto fillestare: 
17.016,00 denarë. 

4. Mjeshtër i ndriçimit - (1 realizues) Shifra: KUL 04 05 A01 002, të ketë të mbaruar së paku arsim të mesëm profesional 
trevjeçar, (40 orë në javë). Rroga neto fillestare: 18.015,00 denarë. 

5. Garderober - (1 realizues) Shifra: KUL 04 01 B01 001, të ketë të mbaruar së paku arsim të mesëm profesional trevjeçar ose 
drejtim gjimnazi, (40 orë në javë). Rroga neto fillestare: 16.015,00 denarë. 

6. Elektricist - (1 realizues) Shifra: KUL 04 01 A01 001, të ketë të mbaruar së paku arsim të mesëm profesional trevjeçar (40 
orë në javë). Rroga neto fillestare: 16.508,00 denarë. 

7. Elektronist - (1 realizues) Shifra KUL 04 01 A01 002, të ketë të mbaruar së paku arsim të mesëm profesional trevjeçar, (40 
orë në javë). Rroga neto fillestare: 17.508,00 denarë. 

8. Mjeshtër i tonit - (1 realizues), Shifra KUL 04 05 A01 004, të ketë të mbaruar së paku arsim të mesëm profesional trevjeçar, 
(40 orë në javë). Rroga neto fillestare: 18.015,00 denarë.   

Kandidati ndaj fletëparaqitjes duhet të parashtrojë dëshmi për përmbushjen e kushteve të përgjithshme për punësim edhe atë: 
- certifikatë të shtetësisë (jo më të vjetër se 6 muaj); 
- në mënyrë aktive ta përdorë gjuhën maqedonase; 
- të jetë i moshës së rritur; 
- vërtetim mjekësor (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më 
të vjetër se gjashtë muaj. 
Krahas dëshmive për kushtet e përgjithshme për punësim, kandidati duhet të parashtroj edhe dëshmi për përmbushjen e kushteve të 
veçanta për punësim, edhe atë:  
- diplomë/certifikatë për arsim të mbaruar, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
- biografi të shkurtë dhe 
- kopje të letërnjoftimit.  
 
Shpallja publike zgjat 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor.   
 
Fletëparaqitjet me dokumentet e duhura të parashtrohen në arkivin e Teatrit, ose në adresën: INQK "Jordan Haxhi Konstantinov 
Xhinot" Veles, rr. Petre Prliçko pn, Veles. 
Për zgjedhjen do të realizohen kandidatët e paraqitur. Zgjedhja do të bëhet në pajtim me dispozitat ligjore dhe aktet juridike të Teatrit. 
  
Kontakt telefoni : 043-231-750 

INQK "Jordan Haxhi Konstantinov Xhinot" 
u.d Drejtor 

Aleksandar Ivanovski  

Në bazë të nenit 14 paragrafi 1, nenit 22 paragrafi 1 pika 1 dhe 2 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare
e RM nr. 167/2015 dhe 27/2016) dhe nenit 3 paragrafi 4 i Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr.
27/2014, 199/2014, 27/2016 dhe 35/2018), Drejtori i NP “Ohridski Komunalec” Ohër publikon:

Shpallje publike 2/2019
Për plotësimin e vendeve të punës të Personelit ndihmës teknik

NP “Ohridski Komunalec” Ohër publikon shpallje për plotësim të vendeve të punës të personelit ndihmës teknik përmes
punësimit dhe atë:

1. 1 (një) realizues për vendin e punës Hidraulik, shifra e vendit të punës KDR 0401 A01 010me së paku nivel të
kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose arsim të mesëm katërvjeçar.

2. 1 (një) realizues për vendin e punës Lyerës, shifra e vendit të punës KDR 0401 A02 075me së paku nivel të
kualifikimeve III, 180 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose arsim të mesëm trevjeçar.

3. 1 (një) realizues për vendin e punës Autoelektricist, shifra e vendit të punës KDR 0401 A02 034me së paku nivel të
kualifikimeve III, 180 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose arsim të mesëm trevjeçar.

4. 2 (dy) realizues për vendin e punës Portier, shifra e vendit të punës KDR 0402 A03 001me së paku nivel të
kualifikimeve I ose arsim fillor.

5. 1 (një) realizues për vendin e punës Zdrukthëtar, shifra e vendit të punës KDR 0305 B02 014me së paku nivel të
kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose arsim të mesëm katërvjeçar.

Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme në vijim:
 Të jetë shtetas i RM
 Në mënyrë aktive të njohë gjuhën maqedonase
 Të jetë i moshës së rritur
 Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim për përmbushje të kushteve të nevojshme për vendin e punës në
origjinal ose kopje të vërtetuara në noter:

 Certifikatë të shtetësisë
 Certifikatë të lindjes
 Dëshmi se me vendim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës, ndalesë për kryerje

të profesionit, veprimtarisë ose detyrës
 Diplomë për arsimin e mbaruar përkatës
 Vërtetim për përvojën e punës nëse kërkohet
 Fletëparaqitje të plotësuar të publikuar në UEB faqen e NP “Ohridski Komunalec” Ohër

Procedura për përzgjedhje të të punësuarve të personelit ndihmës teknik në ndërmarrjen publike, përbëhet nga kontrollimi i
të dhënave të shënuara në fletëparaqitje për punësim me kushtet e caktuara në shpalljen publike dhe kontrollimin e
dëshmive të parashtruara.

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit të Shpalljes në shtypin ditor edhe atë në tre gazeta
ditore prej të cilave një prej gazetave që botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare
ndryshe nga gjuha maqedonase.

Zgjedhja e kandidatëve që do të lidhin marrëdhënie pune do të realizohet në afat prej 8 ditëve pas kalimit të afatit për
paraqitje në shpallje.

Kandidatët fletëparaqitjet me të gjitha dokumentet e nevojshme t’i parashtrojnë në adresën:
NP “Ohridski Komunalec” – Ohër, Nov Rasadnik pn Ohër, personalisht ose përmes postës.

Fletëparaqitjet e plotësuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të shqyrtohen.
NP “Ohridski Komunalec” – Ohër

Drejtor,
Lupço Grdanoski
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A shkakton zhurma tek njerë-
zit një zemërim irracional? Mund
të ketë një arsye pse! Një psikolog
klinik sqaron simptomat e misofo-
nisë (urrejtja ndaj tingujve) dhe si
mund të ndikojë në jetën e përdit-
shme. Për atë që mund të përshk-
ruhet si personi mesatar, zhurmat
dhe lëvizjet shkrihen së bashku në
sfond dhe shumë prej nesh nuk do
të vërejnë nëse dikush është duke e
përtypur ose duke përplasur
këmbën.

Ata me miso-foni, të cilët kanë
një ndjeshmëri ekstreme ndaj këty-
re tingujve, do të përjetojnë shqetë-
sim të madh. Ata nuk mund t'i injo-
rojnë këto zhurma, gjë që mund të
ketë efekte negative në jetën e tyre.

ÇFARË ËSHTË MISOFONIA? Mi-
sofonia është kur një zë i përdit-
shëm shkakton një reagim të fortë
emocional, zakonisht zemërim,
ankth ose neveri. Brenda milisekon-
dash, tingujt interpretohen gabi-
misht nga truri si një kërcënim dhe
aktivizon sistemin e alarmit të tru-
rit, amigdalën (një zonë në tru).
Këtu fillon reagimi "luftë-fluturim-
ngrirje", duke çliruar adrenalinë dhe
kortizon për ta përgatitur trupin për
të reaguar.

Megjithatë, në realitet nuk ka

kërcënim nga këto tinguj. Ne nuk e
kuptojmë plotësisht se sa fëmijë
dhe të rritur vuajnë me Misofonia,
por është më e zakonshme për
njerëzit me çrregullime obsesive të
forta (OCD), tringëllimë në veshë,
hyperacusis, autizëm dhe vështirë-
si të përpunimit shqisor. Pse ndodh
nuk është e qartë, por mund të ketë
shkaqe psikologjike dhe neuro-
logjike ose pjesë të një intolerance
më të gjerë ndaj stimujve ndijor.

CILAT JANË SIMPTOMET KRYE-
SORE TË MISOFONISË? Nuk ka
asnjë test zyrtar për Misofoninë, por
ulja e tolerancës për tingullin është
një simptomë e rëndësishme së ba-
shku me një reagim të fortë negativ
emocional. Shkaktarët e zakon-
shëm janë tingujt e përsëritur si
frymëmarrja dhe ngrënia, por
gjithashtu mund të jenë kafshët.
Këto tinguj mund të ndihen të pa-
durueshëm me një instinkt për të
ndaluar zhurmën ose për t'u lar-
guar. Njerëzit me Misofoni mund
të frenojnë dhe mbulojnë veshët e
tyre, të qajnë, të zemërohen ose të
provojnë një reagim paniku.

SI MUND TË NDIKOJË MISOFO-
NIA NË JETËN E PËRDITSHME? Mi-
sofonia mund të ketë një ndikim të
madh në marrëdhëniet dhe ndër-
veprimet shoqërore. Fëmijët mund
të kenë probleme me çështjet e
sjelljes në klasë ose dëshirojnë të
shmangin krejtësisht shkollën.
Ndërsa njerëzit nëpër kompani sh-
pesh mund të jetë sfidues me reagi-
me negative, duke ia adresuar fajin
personit që bën zhurmë. Keqkupti-
met dhe mungesa e aftësive të për-
ballimit mund të çojnë në lëndime,
fërkime dhe debate.

A MUND TË SHËROHET MI-
SOFONIA? Deri më sot, hulumtue-
sit nuk kanë gjetur një mënyrë të
provuar shkencërisht për të kup-
tuar përgjigjen e trurit. Megjithatë,
një studim i kohëve të fundit ka ten-
tuar të trajtojë misofoninë me një
terapi psikologjike të quajtur tera-
pia e sjelljes njohëse dhe tregoi për-
mirësim të simptomave për gati
gjysmën (42%) të 90 pacientëve.
Një qasje alternative, por e papro-
vuar, është nëpërmjet terapisë së
rikualifikimit të veshëve në lidhje

me tingujt nga një audiolog, i cili
mund të ri-programojë pjesën
përkatëse të trurit.

Organizata Botërore e Shëndetë-
sisë ka lëshuar sinjale të forta në
lidhje me rreziqet që i kanosen
njerëzimit. Në raportin për vitin
2019, theksohet se bota po përballet
me sfida të shumta shëndetësore,
që nga shpërthimet e sëmundjeve si
fruthi dhe difteria, raportet në rritje
të sëmundjeve rezistente ndaj anti-
biotikëve, normat në rritje të obezi-
tetit dhe pasivitetit fizik, deri tek
ndikimet e ndotjes së mjedisit dhe
ndryshimeve klimatike, si dhe kri-
zave të shumta humanitare. Në
2019, ndotja e ajrit konsiderohet nga
OBSH si rreziku më i madh mjedisor
për shëndetin.

Nëntë nga dhjetë vetë marrin
frymë nga ajri i ndotur çdo ditë.

Ndotësit mikroskopikë në ajër
mund të depërtojnë në sistemet e
frymëmarrjes dhe qarkullimit të
gjakut, duke dëmtuar mushkëritë,
zemrën dhe trurin, duke vrarë 7 mi-
lionë njerëz para kohe çdo vit nga
sëmundje si kanceri, ataku, zemra
dhe sëmundja e mushkërive. Shkaku

kryesor i ndotjes së ajrit (djegia e
lëndëve djegëse fosile) është gjitha-
shtu një kontribues i madh në ndry-
shimet klimatike, gjë që ndikon në
shëndetin e njerëzve. Midis 2030
dhe 2050, ndryshimet klimatike pri-
tet të shkaktojnë 250 000 vdekje më
shumë në vit, nga kequshqyerja, ma-

laria, diarreja dhe temperaturat në
rritje. Një tjetër rrezik sipas OBSH,
vjen edhe nga hezitimi ose refuzimi
për tu vaksinuar, që kërcënon të
kthejë pas përparimin e arritur në
trajtimin e sëmundjeve të paranda-
lueshme nga vaksina. Fruthi, për
shembull, ka një rritje prej 30% të ra-
steve në nivel global. Arsyet pse
njerëzit zgjedhin të mos vaksinohen
lidhen kryesisht me mungesën e be-
simit. Megjithatë, vaksinimi sipas
zyrtarëve të organizatës, është një
nga mënyrat me kosto më të efekt-
shme për të shmangur sëmundjet -
aktualisht parandalon 2-3 milionë
vdekje në vit, dhe 1.5 milion të tjera
mund të shmangen nëse mbulimi
global i vaksinave përmirësohet.

Të flesh edhe
pasi zilja e
zgjimit ka
rënë, është
shenjë
inteligjence
Zilja e zgjimit bie, një krah
ngrihet dhe gishti mbi bu-
tonin e saj për ta fikur, të
kthehesh nga ana tjetër,
është diçka që ndodh për
shumë vetë dhe përgjithë-
sisht ndiqet nga shumë te-
lashe prej vonesës.
E megjithatë, një studim i ri
mund të jetë në anën e gju-
mashëve. Duket në fakt se
të vazhdosh të flesh, është
shenjë e inteligjencës,
kreativitetit dhe çon në sh-
tim të lumturisë. “The Inde-
pendent” sjell një studim,
të kryer nga kërkueset Sa-
toshi Kanazawa dhe Kaja
Perina. Të dy studiueset
mbështesin idenë se orga-
nizmi ynë ka tendencë të
ndjekë ende ritmet e pa-
raardhësve tanë, të cilët
shkonin të flinin (dhe
rrjedhimisht zgjoheshin)
relativisht shpejt. Ritmet e
ditëve të sotme imponojnë
orare totalisht të ndrysh-
me, ndaj të zgjohesh në një
orë të caktuar, do ishte të
impostohej trupi në një
orar me të cilin nuk jemi
ambientuar. Përkundrazi,
të ndjekësh ritmet natyra-
le, do ndihmonte në zhvilli-
min e potencialeve dhe
është për këtë arsye që, në
përgjithësi, mendjet më
kreative janë ato mendje
që kanë vështirësi për t’u
zgjuar. Një tjetër studim,
kësaj radhe nga universiteti
i Southhampton, ka kryer
një hetim mbi zakonet e
gjumit të 1229 burrave dhe
grave.
Mesa duket “bufët” (ata që
nuk shkojnë të flenë para
orës 23.00 dhe nuk zgjohen
para orës 8.00), për shkak
të rrethanave social-ekono-
mike në të cilat jetojmë ,
pikërisht për shkak të ka-
rakteristikës së tyre të
krijimtarisë, gjejmë se kanë
një stil jete dhe rrogë më të
mirë se ata që shkojnë të
flenë më herët. Në thelb,
janë më të lumtur.

OBSH JEP ALARMIN

Nëntë nga dhjetë veta thithin ajër të ndotur
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Çfarë është misofonia? 
Shumë nga ju mund të vuani pa e ditur
Misofonia është kur një zë i
përditshëm shkakton një
reagim të fortë emocional,
zakonisht zemërim, ankth
ose neveri. Brenda
milisekondash, tingujt
interpretohen gabimisht
nga truri si një kërcënim
dhe aktivizon sistemin e
alarmit të trurit, amigdalën
(një zonë në tru)

KËSHILLA KRYESORE
PËR MENAXHIMIN E
MISOFONISË  
Shkaqet: Identifikoni shkaktarët
tuaj dhe i "zbusni" ato me kufje
duke dëgjuar muzikë, zhurmë të
bardhë ose duke përdorur tapa
për të mbyllur veshët. Duhet të
theksohet se përdorimi i
"mbrojtësit kundër zhurmës"
mund të rrisë ndjeshmërinë e
shëndoshë, kështu që duhet të
jetë vetëm një masë afat-
shkurtër. Emocionet:
Përqendrohuni tek frymëmarrja
juaj dhe vini re ndryshimet në
trupin tuaj. Nuk është faji i
personit tjetër dhe ata nuk po
përpiqen t'ju mërzisin. Mos
harroni se kjo ndjenjë do të kalojë
dhe ju do të ndiheni më të qetë
më shpejt. Puna: Shpjegoni se
punoni më mirë në një mjedis të
qetë, pa distancë. Eksploro duke
punuar nga shtëpia aty ku është e
mundur. Marrëdhëniet: Lejoni
njerëzit të dinë se çfarë tingulli ju
shqetëson, dhe se mund të keni
nevojë të merrni masa për ta
përballuar. Keni një plan daljeje
dhe gjeni një mënyrë për të
justifikuar veten. Përdorni grupe
mbështetëse për t'ju ndihmuar të
ndiheni më pak të izoluar dhe të
mësoni strategji nga të tjerët.
Parandalimi: Rrisni aftësinë tuaj
për të përballuar duke
menaxhuar stresin, duke i dhënë
prioritet gjumit, duke ushtruar
dhe duke ngrënë mirë. Provoni të
keni kujdes ose meditim për të
ndihmuar në qetësimin e sistemit
tuaj nervor. (BBC) 
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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 – 37/2019 
     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „Institucionin publik komunal për fëmijë Çerdhen e Fëmijëve Sonce - 

Novo Sello “për vendet e punës në vijim:  
 

1. DEZ0102V02002 Bashkëpunëtor i lartë - kontabilist, Njësia për nëpunës administrativ 
profesional 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer shkallën VII/1, 
Shkencat Ekonomike  

-   së paku 2 (dy) vjet përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 21.026,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të 
përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e 
larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në 
shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të 
ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të 
fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.  

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

 

 
 

Në bazë të nenit 76-a, 76-b, 77-a paragrafi 1 dhe 2, nenit 77-b, 77-v, 77-g dhe 77-d të Ligjit të kulturës, 
ndërsa në lidhje me Vendimin për publikim të shpalljes publike nr 02-38/2 të datës 05.02.2019, Rregullores për 
formën dhe përmbajtjen e shpalljes publike për të punësuarit në sektorin publik (Gz. Zyrtare 34/15) dhe Pëlqimit të 
Ministrisë së financave nr. 18-1403/2 të datës 01.02.2019, publikohet: 
 

SHPALLJE PUBLIKE PËR PUNËSIM PËR KOHË TË CAKTUAR 
NR. 04-41/1 nga data 05.02.2019 

 
1. INQK "Jordan Haxhi Konstantinov Xhinot" Veles, ka nevojë për punësim të tre realizuesve për vendin 

e punës në vijim: 
Aktor grupi i tretë - tre (3) persona me shifrën KUL 03 04 A05 011, kategoria A - artistë, niveli A5 për 
kohë të caktuar prej 5 viteve, me orar të plotë të punës (40 orë pune në javë), neto pagesa pa mund të 
kaluar do të jetë 23.148,00 denarë. 

 
2. Kandidati duhet t`i plotësojë kushtet e përgjithshme në vijim: 

-   të jetë i moshës së rritur,  
-   të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës 
-   me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës. 

• Krahas kushteve të përgjithshme për plotësimin e vendit të punës aktor - Grupi i tretë, kandidati duhet t`i 
plotësojë edhe kushtet e veçanta në vijim si: 

- Lloji i arsimit: arsim të lartë ose së paku 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar artet 
dramatike, drejtimi aktor ose arsim të mesëm të artit; 

- Përvoja e punës: deri 1 (një) vit përvojë në profesion; 
 
          3.  Fletëparaqitja për punësim duhet të përmbajë:  
-  të dhëna për kandidatin (emri dhe mbiemri, numri amë, data dhe vendlindja, adresa dhe vendbanimi, e-mail 
adresa e kandidatit, kontakt telefoni) 
- letër të shkurtë motivimi; 
- biografi të shkurtë; 
- deklaratë për përmbushjen e kushteve të përgjithshme për vendin e punës me theksim PO/JO për çdo kusht 
veçmas;  
- deklaratë për përmbushjen e kushteve të veçanta për vendin e punës me theksim PO/JO për çdo kusht veçmas;  
• Kandidatët ndaj fletëparaqitjes duhet të parashtrojnë edhe: 
- certifikatë për shtetësi (jo më të vjetër se 6 muaj) 
- dëshmi për përvojën e punës në profesion 
- vërtetim që nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se 
6 muaj) 
- vërtetim mjekësor për gjendjen e përgjithshme shëndetësore të kandidatit (jo më të vjetër se 6 muaj) 
- dokumente tjera të theksuara në pikën 3 nga kjo Shpallje; 
Shpallja publike zgjat 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Procedura për selektim për punësim përbëhet nga selektimi administrativ për kontrollim të besueshmërisë së 
dhënave të parashtruara dhe dëshmitë e parashtruara në shpalljen publike dhe audicion.  
Kandidatët të cilët me sukses e kanë kaluar procedurën e besueshmërisë së dëshmive kanë të drejtë të vazhdojnë në 
audicion. 
Fletëparaqitjet me dokumentet e duhura të parashtrohen në arkivin e Qendrës për kulturë ose në adresën: INQK 
"Jordan Haxhi Konstantinov Xhinot" Veles, rr. Petre Prliçko pn Veles. 
Dokumentet e pa kompletuara dhe të vonuara nuk do të shqyrtohen. 
Kontakt telefoni: 043-231-750 

INQK "Jordan Haxhi Konstantinov Xhinot" 
u.d Drejtor 

Aleksandar Ivanovski  
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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 fletparaqitjes 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 – 40/2019 
     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „ISHP Klinika Universitare e Sëmundjeve Infektive dhe Gjendjes Ferbile - 

Shkup “për vendet e punës në vijim:  
 

1. ZDR0102B02003 Udhëheqës i sektorit për punë materiale financiare dhe kontabilitet 1 realizues(ë) 

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

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

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

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

Rroga neto: 27.800,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2019 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartëpërmendura 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 fletparaqitjen 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 inçizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.  

  Në pajtim me nenin 22, pika 1, alineja 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM 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) dhe në pajtim me nenin 82 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/16 dhe 67/17), si dhe pëlqimit të marrë nga MASH me nr. 12-
11098/5 të datës 20.11.2018, Drejtori i SHFK “Strasho Pinxhur” – Josifovë, publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për kohë të caktuar të punës për vitin shkollor 2018/19 

 
KUADRI MËSIMOR PËR MËSIM NË GJUHËN MAQEDONASE: 

1. Një mësimdhënës të gjuhës maqedonase me 12 orë mësimore, 
2. Një mësimdhënës të etikës me 1 orë mësimore 
3. Një mësimdhënës të etikës së religjioneve me 4 orë mësimore 
4. Një mësimdhënës të gjuhës angleze me 6 orë mësimore  
5. Një mësimdhënës të gjeografisë me 12 orë mësimore 
6. Një mësimdhënës të shkencave natyrore me 8 orë mësimore 
7. Një mësimdhënës të mësimit klasor me 20 orë mësimore (zëvendësim për drejtorin) 
8. Një mësimdhënës të inovacioneve me 2 orë mësimore. 

KUADRI MËSIMOR PËR MËSIMIN NË GJUHËN TURKE: 
1. Një mësimdhënës të mësimit klasor me 20 orë mësimore 
2. Një mësimdhënës të gjuhës angleze me 6 orë mësimore 
3. Një mësimdhënës të shkencave natyrore me 2 orë mësimore 
Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune dhe Ligjin për 

arsim fillor, si dhe kushtet e parapara me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës. 
Neto pagesa mujore bazë e kuadrit mësimor është 21.661,00 denarë. 
Orari i punës së mësimdhënësve fillon prej ora 7.30, ndërsa përfundon në ora 13.30. 
Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpalljen publike së bashku me lutjen duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim: 
 1. Diplomë ose certifikatë për arsimin e mbaruar  
 2. Certifikatë të shtetësisë së RM  
    3. Certifikatë për provim profesional të dhënë nëse e ka 
    4. Certifikatë që nuk është i dënuar nga Gjykata themelore 
    5. Vërtetim nga Gjykata themelore që nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës. 
Dokumentet e nevojshme për paraqitje të shpalljes të dorëzohen në formë origjinale ose kopje të vërtetuar në noter. 
Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme të dorëzohen deri në SHFK “Strasho Pinxhur” rr. Strasho Pinxhur 21/A, 

kontakt 034/386-181. 
 Shpallja publike zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
 Dokumentacioni i pakompletuar nuk do të merret parasysh. 

         Drejtor 
                         Antonio Dilberov  

Në  bazë  të  nenit  21  dhe 22  të Ligjit për  të  punësuarit  në  sektorin publik ("Gazeta zyrtare e 
RM" nr.27/2014) ,  neni 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune   ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 145/2014 - 
teksti i spastruar ) dhe neni 82 i Ligjit për  arsim fillor ("Gazeta zyrtare e RM" nr.103/08 , 33/2010 , 
116/2010 , 156/2010 , 18/2011 , 42/2011 , 51/2011 , 6/2012 , 100/2012 , 24/2013 , 41/2014 , 116/2014 , 
135/2014 , 10/2015 , 98/2015 , 145/2015 , 30/2016 , 127/2016 dhe 67/2017), me Pëlqim të MASH nr. 12-
899/1  të dt. 23. 01. 2019,  drejtor  i ShFK "Nuri Mazari" Dollogozhdë publikon : 
 

SHPALLJE   PUBLIKE 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës , në kohë  të  caktuar deri  më dt. 31. 08. 2019  
financim i vjetër  për vitin shkollor  2018/2019  me  mësim në gjuhën  shqipe 

 
1. Një  arsimtar për  Gjuhë  angleze me fond  të plot orësh për  zëvendësimin  e arsimtares e cila  

shfrytëzon pushim mjekësor për shtatëzani , lindje  dhe amësi  deri  në kthimin  e  saj në punë . 
2. Një  arsimtar për  Gjuhë  frënge me fond  të plot orësh për  zëvendësimin  e arsimtares e cila  

shfrytëzon pushim mjekësor për shtatëzani , lindje  dhe amësi  deri  në kthimin  e  saj në punë . 
3. Një  arsimtar  për Gjuhë  gjermane me fond  jo  të plot orësh për  12 orë  mësimore me kohë  të  

caktuar . 
4. Një arsimtar për Shkenca  natyrore me fond  të plot orësh dhe  me kohë të caktuar. 
5. Një  arsimtar për Arsimim fizik dhe  shëndetësor me  fond  të plot orësh dhe  me kohë të caktuar. 
6. Një  arsimtar për  Histori  me fond  jo  të plotë orësh  për 10  orë mësimore me kohë  të caktuar. 
7. Një arsimtar  për Etikë me fond  jo  të plotë  orësh  për 5 orë mësimore. 
8. Një  arsimtar për  Njohja  me religjionin me  fond  jo të plotë orësh për  8 orë  mësimore . 

 
       Kushtet : Kandidatët  duhet  ti plotësojnë  kushtet  e përgjithshme të  parapara  me Ligjin për  
marrëdhënie  pune  , Ligjit  për  të  punësuarit   në sektorin  publik, si  dhe kushtet   e veçanta   nga  neni  80  
të Ligjit për  arsim  fillor . 
 Orari i punës  për arsimtarët , ndërrimi i parë nga ora 7.00 deri 13.00 , ndërrimi i dytë  nga ora  12.30 
deri  18.30 nga  e hëna deri  të  premten . 
 Rroga  bazë mujore  për  arsimtarët  21.668,00 denarë.  

Kandidatët e interesuar së bashku me kërkesën duhet t’i kompletojnë këto dokumente : 
-diplomë për shkollimin e kryer  
-certifikatë të shtetësisë  
-certifikatën për  provimin e dhënë profesional 
-certifikata e mjekut (pas pranimit) . 
Të interesuarit dokumentet duhet t’i dërgojnë te sekretari i shkollës . Dokumentet 

e pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim  . Shpallja do të jetë e hapur 5 ditë nga dita e shpalljes në 
shtypin ditor dhe  Agjencinë për  punësim. 

                                                                    SHFK "Nuri  Mazari" Dollogozhdë 
                                                                                        Drejtor, 

                                                                                  Argëtim  Seferi 

 Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 paragrafi 2 dhe 3, nenit 23 ndërsa në lidhje me nenin 14 
paragrafi 2 i Ligjit për marrëdhënie pune teksti i pastruar (Gazeta zyrtare e RM nr. 145/2014), ndryshimet e tij 
ligjore *Gz. Zyrtare nr. 120/2018, nenit 82 paragrafi 1, 3 dhe 4 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 dhe 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14 dhe 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/2016, 127/16 dhe 67/17) dhe në lidhje me pëlqimet e marra nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
nr. 12-899/2 të datës 23.01.2019, u.d Drejtori i SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë publikon  
 

SHPALLJE 
Për vendet e lira të punës për vitin shkollor 2018/2019  

 
1. Një mësimdhënës të gjuhës angleze me orar të plotë të punës si zëvendësim të mësimdhënësit që 

mungon deri në kthimin e tij 
2.  Një mësimdhënës të historisë me 16 orë mësimore, orari i punës për kohë të caktuar deri më 31.08.2018  
3. Një mësimdhënës të gjuhës maqedonase me 8 orë mësimore, orari i punës për kohë të caktuar deri më 

31.08.2018  
4. Një mësimdhënës të kimisë me 12 orë mësimore për kohë të caktuar deri më 31.08.2018  
5. Një mësimdhënës të shkencave natyrore me 8 orë mësimore për kohë të caktuar deri më 31.08.2018  
6. Një mësimdhënës të biologjisë me 6 orë mësimore për kohë të caktuar deri më 31.08.2018  
7. Një mësimdhënës të matematikës me orar të plotë të punës për kohë të caktuar deri më 31.08.2018  
8. Një mësimdhënës të matematikës-fizikës me orar të plotë të punës për kohë të caktuar deri më 31.08.2018  
9. Një mësimdhënës të arsimit teknik me 8 orë mësimore për kohë të caktuar deri më 31.08.2018  
10. Një mësimdhënës të mësimit klasor me orar të plotë të punës  dhe kohë të caktuar si zëvendësim të 

mësimdhënësit që mungon deri në kthimin e tij 
11. Një sociolog me orar të plotë të punës dhe kohë të caktuar deri më 31.08.2018. 

 
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj duhet të përmbushin edhe kushtet e 

parapara me nenin 42, 77 dhe 80 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/14, 1 16/14 dhe 135/14, 
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 dhe 67/17)   

Orari i punës së mësimdhënësve është me dy ndërrime, ndërrimi i parë është prej ora 7:00 deri në ora 
13,00, ndërrimi i dytë është prej ora 12:30 deri në ora 18,30 . 

Orari i punës për sociologun është nga ora 07,00 deri 15,00. 
Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte. 

Pagesa bazë e mësimdhënësve dhe sociologut është 21.669 denarë. 
Së bashku me lutjen kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: diplomë përkatëse dhe 

certifikatë të shtetësisë. 
Shpallja zgjatë 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit. 

Zgjedhja do të realizohet më së voni në afat prej 45 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes. 
Dokumentet parashtrohen në adresën SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë, rr. “Dimçe Kovaçeski” nr. 64 – 

Strugë.    
SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë   

U.D Drejtor  
                                                                                       Natasha Pintoska Beqaroska  

      Në bazë të nenit 14 paragrafi 1 dhe nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e RM, nr. 
167/15- tekst i pastruar) nenit 142 të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 
23/13,12/14,44/14,144/14,10/15,25/15,150/15,192/15, 27/16, 163/17 dhe 11/18) dhe Pajtueshmërisë nr. 18-932/2 nga 
31.01.2019, nga Ministria e financave dhe nenit 12, nenit 16 paragrafi 1 dhe 2, nga Rregullorja për sistematizimin e 
vendeve të punës në ÇPPFK  "Rada Poceva" - Kavadar,  Drejtori i Institucionit publikon:  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
PËR PUNËSIM PËR KOHË TË PACAKTUAR TË PUNËS 

                                                 
1. Një (1) person për vendin e punës edukator i fëmijëve të moshës mbi dy vjeçare deri në moshën gjashtë vjeçare 

– ofrues shërbimesh nga niveli i parë V për kohë të pacaktuar, 
Përveç kushteve të përgjithshme për punësim në institucionin për fëmijë të parapara në nenin 142 të Ligjit për 
mbrojtjen e fëmijëve (tekst i konsoliduar dhjetor 2018),  
Kushtet e përgjithshme që vlejnë për çdo kandidat janë: 

 Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, (jo më të vjetër se 6 muaj) 
 Vërtetim se nuk ka të shqiptuara masën e ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë apo 

detyrës 
 Vërtetim  se nuk të shqiptuar dënim me akt gjyqësor të plotfuqishëm për dhunë familjare, marrjen e 

fëmijës të mitur, mos kujdesie apo maltretim të fëmijës së mitur apo abuzim seksual, për vepër 
penale kundër lirive gjinore, pavarësisht të masës së sanksionuar si dhe vepër në pajtim me ligjin 
për sjellje diskriminuese  

Kandidatë për vendin e punës edukator i fëmijëve të moshës mbi dy vjeçare deri në moshën gjashtë 
vjeçare duhet t’i plotësojnë kushtet e veçanta në vijim: 

- PSP - Profesor i diplomuar për edukim parashkollor, edukator i diplomuar për fëmijë të moshës 
parashkollore dhe pedagog i diplomuar për edukim parashkollor - me 240 kredi të arritura sipas SETK 
ose të mbaruar arsim sipëror shkalla VII/1 ose arsim të lartë përkatës të mbaruar për edukator Arsimi 
(Pedagogji) 

- licenca valide për edukator,  
- me dhe pa përvojë pune, 

            Marrëdhënia e punës është për kohë të pacaktuar. 
 Orari ditor i punës  është prej orës 07:30-15.30  prej të cilëve 6 orë pune më fëmijë  ndërsa koha tjetër e 
punës parashihet për aktivitete tjera. 
          Paga mujore neto për vendin e punës është  19.100,00 denarë 
    Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë punë nga dita e publikimit .Dokumentet e arritura duhet të jenë në origjinal ose kopje 
të vërtetuara më noter, dhe të mos jenë më të vjetra se gjashtë muaj. Dokumentet e pakompletuara nuk do të 
shqyrtohen. 
 Kandidatë e interesuar për informata plotësuese mund t’i marrin në numrin e telefonit 043/412-097, ndërsa 
aplikimet duhet t’i dorëzojnë në arkivin e ÇPPFK "Rada Poceva" - Kavadar, rruga "Braqa Gjinovi" nr.11 , (çerdhja 
qendrore). 

ÇPPFK "Rada Poceva" 
                                                                                                         Drejtor, 

                                                                                                       Cana Dobrinova 

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

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

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   

Urgjentisht shitet shtëpi në rr. Pere Toshev nr. 30 - Xhon Kenedi,
Shkup  me sipërfaqe prej 140 m2 oborr dhe 116m2 objekt banimi.

Kontakt telefoni 072/643 093
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E EKONOMISË 

Në pajtim me Programën për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi  për vitin 2019 (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 16/2019), Ministria e Ekonomisë shpall:  
 

THIRRJE PUBLIKE 
Për kofinansim të projekteve të odave të zejtarëve për zhvillim dhe promovim të zejtarisë në Republikën e Maqedonisë 

 
1.Lëndë e thirrjes publike  është kofinansimi 75%  i shpenzimeve për realizimin e projekteve të odave të 
zejtarëve të cilat i referohen zhvillimit  dhe promovimit të zejtarisë në Republikën e Maqedonisë. Përkrahja 
financiare u referohet këtyre llojeve të projekte:  

- Avasim dhe shtytje të produktivitetit dhe konkurencës tek kryerësit e veprimtarisë zejtare, ( organizim 
të trajnimeve për veprimtari individuale zejtare, shtytje të zejeve kreative dhe të ngjajshme); 
- Avasim të ueb platformës “ Regjistri i zejtarëve “ nëpërmjet të cilës të gjithë kryerësit e veprimtarisë 
zejtare do ta promovojnë biznesin e tyre; 
- Përforcim dhe ngritje të vetëdijes për përfitimet nga legalizimi i biznesit zejtar ( analiza e rregullativës 
ligjore në pjesën për përfitimet dhe shpezimet për regjistrim të biznesit zejtar dhe botim të broshurës). 

Në pajtim me Programën për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi  për vitin 2019 pjesa II, A-Përkrahje 
dhe  zhvillim të ndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme dhe zejtarisë, masa 1. Masat për zhvillim dhe 
përkrahje të sipërmarrësisë dhe zejtarisë në Republikën e maqedonisë nënmasa 1.1 Kofinansim të 
projekteve të odave të zejtarëve për zhvillim dhe promovim të zejtarisë në Republikën e Maqedonisë 
(,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 16/2019) janë paraparë mjete në vlerë prej 1.500.000 
denarë. 
Shuma maksimale për kofinancim të shpenzimeve për projekte është 300.000 denarë. 
2. Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë Odat e zejtarëve të regjistruara në pajtim me 
Ligjin për zejtari (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 215/2015),  dhe të cilët kanë fituar 
autorizim publik nga Ministria e Ekonomisë. 
3.  Dokumentet e nevojshme për paraqitje:  

 Formulari ,,Kërkesë – PZK 2019”; (mund të merret nga arkiva ose web faqja e Ministrisë së 
Ekonomisë  www.economy.gov.mk ); 

 Formulari ,,Proekt – PZK 2019”; (mund të merret nga arkiva ose web faqja e Ministrisë së 
Ekonomisë  www.economy.gov.mk ); 

 Formulari ,, Deklaratë  PZK 2019”,  e vërtetuar te noteri  (mund të merret nga arkiva ose web 
faqja e Ministrisë së Ekonomisë  www.economy.gov.mk ); 

 Vendim për regjistrim; 
 Statut të odës zejtare; 
 Gjendja rrjedhëse nga Regjistri Qendror,  jo më e vjetër se 3 (tre) muaj ; 
 Vërtetim për tatime dhe  kontribute të paguara nga  Drejtoria e të Hyrave Publike, jo më i vjetër 

se 3 (tre) muaj; 
Kriteret për vlerësim të projekteve: 

1. Projekti – 50 pikë 
1.1. Sa do të kontribon qëllimi i përgjithshëm i projektit për realizimin e prioriteteve të dhëna, 
sa e qartë dhe sa në mënyrë të  përshtatshme është përcaktuar; 

10 

1.2. Sa zgjidhje cilësore dhe inovative ofrohen në projekt; 5 
1.3 Sa është siguruar përfshirja e institucioneve dhe organizatave të tjera për realizimin e 
projektit; 

5 

1.4. Sa është i qartë dhe i arritshëm plani për zbatimin e projektit; 10 
1.5. Nëse plani financiar i propozuar është real (përshkrimi i shpenzimeve sipas kategorive dhe 
pozicioneve korrespondon me çmimet e tregut); 

10 

1.6. Sa është pjesëmarrja e aplikantit në projekt. 10 

1. Struktura organizative dhe burimet - 40 pikë 
2.1. A ka aplikuesi burimet e nevojshme njerëzore për zbatimin e projektit (punonjësit, 
vullnetarët aktivë, persona të angazhuar me kohë të pjesshme); 

10 

2.2. Ekspertët të cilët marrin pjesë  në zbatimin e projektit (CV e personave të cilët do të 
angazhohen në zbatimin e projektit). 

30 

2. Lista referuese e  projekteve - 10 pikë 
3.1. Lista referuese e projekteve  10 

5. Mënyra  dhe afati i dorëzimit të  kërkesës 
Kërkesa me dokumentacionin e e nevojshëm dorëzohen  në origjinal ose kopje në pliko të mbyllur deri te 
Arkiva e Ministrisë së Ekonomisë, rr. „Jurij Gagarin” nr. 15, Shkup, çdo ditë pune nga ora 9:00 - 15:00. 
Në plikon duhet të qëndrojë: 
Deri te Ministria e Ekonomisë  
Për Thirrjen publike për kofinansim të projekteve të odave të zejtarëve për zhvillim dhe promovim 
të zejtarisë në Republikën e Maqedonisë, me shenjë „MOS E HAP“. 
Nëse dokumentacioni dorëzohet kopje, besueshmërinë e secilës faqe, aplikuesi i kërkesës e vërteton me 
nënshkrim dhe vulë të tij.  
Një aplikues mund të aplikojë vetëm me një projekt për këtë thirrje publike. 
Shënim: Kërkesat pas skadimit të afatit të paraparë nuk do të jenë lëndë e shqyrtimit nga Komisioni, 
respektivisht të njëjtat do të refuzohen si jo të plota. Shtojcat e dorëzuara nuk kthehen. 
Kërkesat për kofinansim të projekteve i shqyrton Komisioni i formuar nga Ministri i Ekonomisë. 
Komisioni i mban të drejtën  në rast se ka nevojë, të kërkojë dokumente plotësuese. 
Afati i fundit për aplikim për këtë Thirrje publike është deri më 31.05.2019. 
Aplikacionet të cilat do të arrijnë pas mbarimit të afatit për aplikim nuk do të shqyrtohen. 
Shpenzime të cilat nuk do të jenë lëndë e përkrahjes: 

- Shpenzimet për reprezentacion ( drekë, koktej ); 
- Fatura për shërbimet komunale ( rrymë, ujë, nxehje ) 
- Telefon dhe internet 

Aplikantët pjesëmarrës në thirrjen publike do të njoftohen për rezultatet në këtë thirrje publike. Kërkesat të 
cilat do ti miratojë Komisioni, do të lidhin kontratë për realizimin e projektit me Ministrinë e Ekonomisë. 
Thirrja publike është shpallur në ueb faqen e Ministrisë së ekonomisë www.economy.gov.mk  
Përveç dokumenteve të lartpërmendura, aplikuesi duhet të dorëzojë edhe fletëpagesa për taksa 
administrative në bazë të Ligjit për taksat administrative edhe atë: 
 
Fletpagesë në vlerë prej 50,00 denarë    
Qëllimi i pagesës: Pagesë për taksa administrative ,   
Emërtimi dhe selia e pranuesit: Llogaria trezore ,  
Banka e pranuesit: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë ,  
Llogaria Trezore:100000000063095,   
Llogaria: 840 ___ (në varësi të komunës) 03161,   
Kodin e të ardhurave dhe programi: 722313 00. 
 

                    tel: (02) 3093 431; (02) 3093 501  (02) 3093 445     www.economy.gov.mk 

 

 
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 – 39/2019 
     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Qeverinë e Republikës së Maqedonisë – Sekretariati gjeneral “për vendet e 

punës në vijim:  
 

1. UPR0101V01000 Këshilltar për përkrahje operative të ZKQRM për çështje ekonomike, 
nëpunëse të stafit të tij dhe të punësuarve në sektor, Njësia për përkrahje profesionale - operative të 
Zëvendës kryetarit të Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike dhe për koordinim me resoret 
ekonomike, Sektori për politikë ekonomike, reforma strukturore dhe investime 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës VII/1, Shkencat 
ekonomike, Punë sociale dhe politikë sociale, Turizëm dhe hotelieri  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 25.023,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2019 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të përdoruesit të 
krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e larguar nga 
faqja e internetit e Agjencisë. 
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në shpalljen 
publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të ardhshme të procedurës 
për selektim të nëpunësit administrativ. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të fazës së 1 
– rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.  

        Në bazë të nenit 14 paragrafi 1, nenit 22 paragrafi 1 i Ligjit për marrëdhënie 
pune (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 167/2015-tekst i pastruar) 
dhe neni 142 paragrafi 1 i Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM 
nr.23/2013), U.D Drejtori i IPKÇF "Nasha Idnina" Prilep, publikon:  
 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
për punësim për kohë të pacaktuar  

 
-Përkëdhelës- katër (4) persona për kohë të pacaktuar  
 
Kushtet e veçanta të nevojshme: 
 
- PMP – arsim i mesëm katërvjeçar 
- pa përvojë pune 
- licencë valide për përkëdhelës 
 
  Orari i punës është 40 orë në javë, të cilat ndahen në 35 orë për të punuar me 
fëmijët dhe pjesa tjetër e kohës për aktivitete të tjera nga e hëna deri të premten; 
orari i punës përcaktohet gradualisht në kuadër të orarit të punës nga ora 9:30 
deri 16:30. 
Rroga neto fillestare 15.450,00 denarë. 
 
Përveç kushteve të posaçme të deklaruara, kandidatët duhet gjithashtu të 
plotësojnë kushtet e përgjithshme ligjore. 
 
Me lutjen kandidatët duhet të dorëzojnë: 
 
  - Diplomë (Certifikatë), Dëftesë për përfundimin e arsimit përkatës (origjinal ose 
transkript i vërtetuar); 
  - Certifikata e shtetësisë së RM (jo më e vjetër se gjashtë muaj); 
  - Certifikata e lindjes 
  - vërtetim që nuk është shqiptuar dënim ose kundërvajtje për ndalimin e 
kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre. 
 - Vërtetim që nuk është dënuar me vendim të formës së prerë me dënim për një 
krim të dhunës në familje, heqjes së një të mituri, moskujdes apo abuzimi i një të 
mituri apo të ngjashëm, për çështje penale të grupit të veprave penale kundër 
lirisë gjinore. 
     Shpallja zgjat tre (3) ditë pune nga dita e publikimit të saj. 
     Zgjedhja bëhet brenda dyzet e pesë (45) ditësh pas skadimit të afatit të 
aplikimit. 
     Dokumentacioni i plotë duhet të dorëzohet në adresën: IPKÇF "Nasha Idnina 
" Prilep, rr. "Bidimazh" p.n - Prilep 
   Dokumentet e pa kompletuara dhe të vonuara nuk do të merren parasysh. 
 

                                                                           IPKÇF "Nasha Idnina" 
 PRILEP  
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Koha, e enjte, 7 shkurt 2019 

Nga Xheladin MURATI

Dhuna tek fëmijët është një dukuri gjerë-
sisht e shtruar dhe e trajtuar në teori dhe në
praktikë. Në fakt në shumë trajnime për pa-
randalimin e dhunës janë dhënë kahe për
tejkalimin e situatave. Dhe e tërë kjo bëhet
nëpërmes punëtorive me përmbajtje më të
gjerë, konceptualisht të komponuar si pro-
blem të inkluzionit, tolerancës dhe respekti-
mit. Gjithsesi këtu bëhet fjalë edhe për ko-
munikimin si faktor për mënjanimin e
dhunës dhe agresivitetit mes fëmijëve.
Megjithatë, më poshtë do të shtrojmë disa
probleme me interes për arsimtarët dhe
prindërit për parandalimin e dhunës tek fë-
mijët.

I. Premisat. Për të trajtuar problemin në
fjalë kemi shtruar premisat vijuese:

1. Dhuna te fëmijët është problem psiko-
pedagogjik dhe social e cila mund të paraqi-
tet te çdo fëmijë, pa dallim të moshës.

2. Dhuna si fenomen seriozisht e çrre-
gullon sjelljen e fëmijës, dhe nëse nuk pa-
randalohet dhe kontrollohet ka pasoja për
jetën normale.

3. Disa nxënës lehtë kalojnë në forma të
sjelljes agresive e regresive dhe reagimet e
tyre janë nga pozita e varshmërisë.

4. Dhuna te fëmijët nuk kufizohet vetëm
me abuzimin fizik.

II. Qasjet dhe aspektet. Fenomeni i
dhunës së fëmijëve në shkollë, veçanërisht
mes moshatarëve është reale dhe normale
mbase ajo paraqitet për arsye të ndryshme.

Dhuna që në moshë të hershme të fëmijës
mund të jetë e trashëguar nga prindërit.
Mirëpo, jo gjithmonë kjo gjë është gjene-
tike. 

1. Ç’është sjellje e dhunshme? Sjellja e
dhunshme është sjellje agresive mes fëmijë-
ve, nxënësve kryesisht të të njëjtës moshë.
Kjo manifestohet shpesh te mosha shkol-
lore e nxënësve. Manifestimi i saj fillimisht
në bazë ka agresivitetin verbal dhe agresivi-
tetin fizik. Faktikisht kjo si synim e ka maltre-
timin e tjetrit apo të tjerëve që në fakt ka dy
palë: të maltretuarin dhe ata që maltretojnë.
Në këtë kontekst, fituesi i vërtetë i dhunës
është vet dhuna, dhuna si mundësi dhe si
parim ngacmimi.

Burimi i dhunës dhe konfliktit janë armi-
qësitë, grindjet, shpërthimet e zemërimit,
pakënaqësitë,, xhelozia e tepruar, humbja e
kontrollit të emocioneve, rrahjet, maltreti-
met, keqkuptimet, keqëtrajtimet fizike, mo-
sdurimi, jotoleranca e të tjera. Sjellja e dhun-
shme nuk është me afat, mund të përsëritet
kohë pas kohe, por e rëndësishme është se
fëmijët e të dyja palëve në zhvillimin e tyre
do të kenë probleme serioze të adaptimit
funksional.

2. Cilat janë format e paraqitjes së
dhunës? Ka forma të ndryshme, por kryesi-
sht ato janë:

- Manifestimi verbal si përqeshja, për-
dorja e fjalëve dhe emrave ofendues, kërcë-
nim me fjalë, të bërtiturit, sharjet poshtërue-
se etj.

- Manifestimi psikik - emocional si kërcë-
nim me shikim, grimasa, komente të papël-
qyeshme dhe ofenduese, nënçmim etj.
Plagët e dhunës emocionale janë të paduk-
shme dhe shpesh kalojnë pa u vënë re nga të

tjerët.
- Manifestime fizike si shtyrje, rrahje,

shkatërrimi i sendeve personale, rebelim e të
ngjashme.

- Manifestime sociale si gënjeshtrime,
mashtrime, lansimi i zërave të turpshëm,
barsoleta të pahijshme, sjellje jo adekuate,
kritika të vazhdueshme etj.

- Manifestimi teknologjik si dërgimi i po-
rosive kërcënuese dhe ofenduese përmes in-
ternetit, rrjeteve sociale, fotografi, komente,
sharje.

Teknologjia shënon një dimension të ri të
dhunës ndaj fëmijëve dhe jo vetëm tyre.

3. Kush janë viktimat e dhunës? Secili fë-
mijë mund të gjendet në situate dhune, por
disa prej tyre sipas ligjit të gjasës mund
shumë here të gjenden në situate të tilla. Kjo
ndodh në të shumtën e rasteve në ambiente
shkollore apo ambiente ku fëmijët kalojnë
një kohë të tyre me moshatar apo grupmo-
sha për qëllime loje. Me çka karakterizohen
fëmijët te tillë? Përgjithësisht mund të flasim
për disa tipare që atë e bëjnë të dallohet nga
të tjerët si për shembull, janë nxënës me suk-
ses të dobët, nuk mësojnë, largohen nga
shkolla pa qëllim, bredhje lartë-poshtë, kanë
shprehi negative, reflektojnë kafene e çajto-
re e të ngjashme. Por, në shumë raste fëmijët
që paraqiten si dhunues janë edhe nxënës të
shkëlqyeshëm, manifestojnë arrogance,
kryelartësi etj.

4. A ka dallim në manifestimin e dhunës
mes meshkujve dhe femrave? Në studime
të cilat e fokusojnë këtë fenomen ka të dhë-
na të shumta, por sipas disa të dhënave do-
minojnë meshkujt. Nga përvoja mund të
konstatoj se tek femrat dominon dhuna ver-
bale dhe emocionale, ndërkaq dhuna fizike
shprehimisht është më e përhapur tek me-
shkujt.

5. Cila janë shkaqet e dhunës? Mund të
numërohen më shumë shkaqe për para-
qitjen e dhunës mes fëmijëve, nxënësve, mo-
shatarëve, por si shkaqe më të përgjithsh-
me mund të numërojmë: xhelozinë, nevoja
për kujdes apo mungesa e kujdesit, hidhëri-
mi, hidhërimi momental, dëshira për kon-
troll të të tjerëve, forca ndaj të tjerëve.

6. Cilat janë shenjat që flasin për dhunën
e përjetuar? Shenjat e agresivitetit dhe
dhunës tek fëmijët lehtë dhe në kohë mund
të duken. Ka një numër të madh të shenjave
që i veçojnë përjetuesit e dhunës. Këtu do të
veçoj disa nga këto: depresioni, vetmia dhe
anksisoziteti, mungesë e vetëbesimit,
dhimbje koke, plogështi, rënia e suksesit në
shkollë, ikja nga shtëpia dhe ikje nga shkol-
la, izolim nga shoqëria, humbja e shokëve,
shkatërrimi i sendeve personale, thyerje e të
ngjashme.

Në fakt, te fëmijët e përfshirë në procese
dhune duken qartë turpi, frika, mungesa nga
shkolla, mësojnë më pak dhe me vështirësi,
shprehin çekuilibrim emocional, nuk janë të
gatshëm për shoqërim, vetëizolohen e të
ngjashme.

7. Pasojat nga dhuna. Pasojat e dhunës e
cilësdo formë qoftë janë të mëdha dhe të
dëmshme në jetën e fëmijës dhe formimin e
personalitetit të tij. Dhuna paraqitet si faktor
që lenë pasoja në disa drejtime si për shem-
bull, e pengon socializimin e fëmijës, e çrre-
gullon zhvillimin emotiv përkatësisht e bën
jetën e fëmijës emocionalisht të pa qëndrue-
shme dhe e ngadalëson zhvillimin intelek-
tual. Njëherit reflekton në stabilitetin bio-
psikosocial të fëmijës.

8. Çfarë duhet të dinë prindërit dhe më-
suesit për dhunën te fëmijët? Meqë shumë
fëmijë përballen me fenomenin e dhunës
dhe kjo i përshkruhet mungesës së
edukatës. Megjithkëtë, prindërit dhe më-
suesit janë më të vlefshmit për parandali-
min e saj. Nuk është e mjaftueshme vetëm
tu flitet fëmijëve si duhet të sillen në shoqë-
ri, në rrugë, në shkollë e të ngjashme. Më e
rëndësishme është të jesh shembull i mirë,
sepse fëmijët më së miri mësojnë duke i
parë prindërit dhe edukatorët e tyre. Prindë-
rit duhet të kujdesen dhe të aftësohen për-
mes trajnimeve se si të angazhohen në pa-
randalimin e dhunës. Pra duhet preventive
e mirëfilltë. Në veprimin pedagogjik kjo
nënkupton dy gjëra të rëndësishme: pre-
ventiva ndahet në dy pjesë: pjesa kauzale,
pra zbulimin e shkaqeve të dhunës, dhe pje-
sa e dytë është ajo simptomatike që nënkup-
ton ndikimin në pasojat e dhunës. Në fakt,
që të dy pjesët janë efikase nëse integrohen
në një kahe të veprimit.

9. Masa për parandalimin e dhunës tek
fëmijët. Preventiva apo çrrënjosja e
dhunës tek fëmijët sa është komplekse po
aq është edhe e vështirë, proces i gjatë.
Fillimisht duhet të pajtohemi me faktin
se dhuna tek fëmijët në shkollë është e
pranishme. Prandaj për të evituar këtë
duhet të ngrihet vetëdija. Gjithashtu është
me rëndësi që arsimtarët ta përcjellin këtë
fenomen dhe të aftësohen për të zbuluar
rastet dhe parandaluar atë. Kjo veçanëri-
sht është e rëndësishme në zbulimin dhe
trajtimin e dhunës fizike dhe asaj emocio-
nale. Masat kryesore që duhet ndërmarrë
janë mënjanimi i situatave që nxisin
dhunë, kontrollimi i sjelljes së fëmijëve,
reagimeve të tij dhe dhënia e drejtimeve,
këshillave dhe përkrahje përmirësimit të
sjelljes. Për të parandaluar dhunën dhe
agresivitetin mes nxënësve në shkollë
duhet një bashkëpunim serioz mes shkol-
lës dhe familjes, mes prindërve dhe arsim-
tarëve, me pjesëmarrjen aktive të shërbi-
mit pedagogjik.

III. Përfundim. Dhuna tek fëmijët është
dukuri e shpeshtë në shkolla dhe ambiente
të tjera kolektive. Shumë fëmijë me dashje
ose pa dashje përballen më këtë fenomen
dhe nga momenti që vërehen sjellje dhe
shenja të dhunës duhet ndërmarrë masa
konkrete për evitimin e saj. 

Është shpresë e vazhdueshme këmbën-
gulëse, që mëton të na shpjerë në evitimin e
shkaqeve që sjellin deri në dhunë, besojmë
se forcat e edukimit, do të mbizotërojnë
duke kontribuar në ndërtimin e raporteve të
mira, të tolerueshme, të raporteve që afrojnë
e jo që nxisin situate konfliktuoze e dhune.

Dhuna tek fëmijët, shkaqet dhe parandalimi
Dhuna tek fëmijët është dukuri e
shpeshtë në shkolla dhe
ambiente të tjera kolektive.
Shumë fëmijë me dashje ose pa
dashje përballen më këtë
fenomen dhe nga momenti që
vërehen sjellje dhe shenja të
dhunës duhet ndërmarrë masa
konkrete për evitimin e saj

KËSHILLA

        Në bazë të nenit 22, 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 145/14 tekst i 
pastruar) dhe Ligjit për arsim fillor dhe pëlqimit të marrë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, 
Shkolla fillore komunale “Sv. Kliment Ohridski” f. Drasllajca-Strugë, publikon: 
 

SHPALLJE 
Për vendet e lira të punës për kohë të caktuar 

 
1. Një mësimdhënës për mësimin klasor f. Moroishta deri në kthimin e mësimdhënësit – 

drejtorit. 
2. Një mësimdhënës të matematikës me 20 orë mësimore, deri në kthimin e mësimdhënëses nga 

pushimi i lindjes.  
3. Një mësimdhënës të gjuhës angleze me 20 orë mësimore në javë për f.Drasllajca deri më 

31.08.2019 
4. Një mësimdhënës të arsimit fizik dhe shëndetësor - lëndë zgjedhore sport me 11 orë mësimore 

për f.Drasllajca deri më 31.08.2019 
5. Një mësimdhënës të arsimit figurativ me 8 orë mësimore në javë për f.Drasllajca deri më 

31.08.2019 
6. Një mësimdhënës të arsimit muzikor, kor dhe orkestër, me 14 orë mësimore në javë për 

f.Drasllajca deri më 31.08.2019 
Kandidatët nga pika 1-6 duhet të përmbushin kushtet nga Ligji për arsim fillor dhe LMP. Orari i 

punës është prej ora 7 deri në ora 15. Pagesa 21.669 den. për pikat 1,2,3 ; për pikën 4 është 18.596 
den; për pikën 5 është 8.565 den; për pikën 6 është 15.148 den. 

Dokumentet: lutje, diplomë për arsim të mbaruar, certifikatë të shtetësisë.  
Shpallja zgjatë 3 (tre) ditë nga dita e publikimit. Zgjedhja do të realizohet në afat prej 45 ditëve 

nga data e kalimit të afatit. 
Dokumentet parashtrohen në adresën: SHFK “Sv.K. Ohridski” f. Drasllajca - Strugë. 

       SHFK “Sv. K. Ohridski” 

Publicitet
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Republika e Maqedonisë 
Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij"  

në Shkup  
Fakulteti i mjekësisë   

Në bazë të nenit 172 nga Ligji për arsim sipëror ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 82/2018), nenet 26, 27 dhe 28 të Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedurës për zgjedhje në kriteret dhe 
procedurën për zgjedhje në kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe 
Metodij" në Shkup (Fleta universitare nr. 411/2018) dhe Vendimet e Këshillit mësimor-shkencor të fakultetit numër: 02-754/60 të datës 20.02.2018,  02-3159/55 të datës 03.07.2018 dhe nr.02-
505/2 të datës 06.02.2019, Dekani i Fakultetit të mjekësisë në përbërje të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, publikon 

 
KONKURS 

për zgjedhje të personave në të gjithë titujt mësimor-shkencor, shkencor, titullar dhe bashkëpunues 
 
I.  Publikohet konkurs për zgjedhje të: 
 - 7 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor shkencor të 
lëndëve nga sferat mësimore-shkencore: 

 gjinekologji dhe akusheri (30205); 
 gjinekologji dhe akusheri me kujdesie  (30505). 

- 2 persona në të gjithë titujt shkencor të lëndëve nga sferat 
shkencore: 

 infektologji (30208); 
 sëmundje tropikale dhe karantine (30224). 

- 1 mësimdhënës në të gjithë titujt mësimor-shkencor të lëndëve 
nga sfera mësimore-shkencore:  

 imunologji  (30112);   
- 1 person në të gjithë titujt shkencor të lëndëve nga sfera 
shkencore:  

 transfuziologji (30225); 
- 1 person në të gjithë titujt shkencor të lëndëve nga sferat 
shkencore: 

 higjienë (30500); 
 ekologji shëndetësore (30811); 

- 2 persona në të gjithë titujt shkencor të lëndëve nga sfera 
shkencore: 

 neurologji (30213); 
- 1 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor shkencor të lëndëve 
nga sferat mësimore-shkencore: 

 mjekësi interne (30225); 
 kardiologji (30209); 

- 1 person në të gjithë titujt shkencor të lëndëve nga sferat 
shkencore: 
             mjekësi interne (30225); 

 kardiologji (30209); 
- 1 person në titullin titullar të lëndëve nga sferat  mësimore-
shkencore: 

 mjekësi interne (30225); 
 kardiologji (30209); 

- 1 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor shkencor të lëndëve 
nga sferat mësimore-shkencore: 

 mjekësi interne (30225); 
 hepato-gastroenterologji (30207); 

- 2 persona në të gjithë titujt shkencor të lëndëve nga sferat 
shkencore: 

 mjekësi interne (30225); 
 hepato-gastroenterologji (30207); 

- 1 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor shkencor të lëndëve 
nga sferat mësimore-shkencore: 

 mjekësi interne (30225); 
 endokrinologji dhe sëmundje të metabolizmit (30202); 

- 1 person në të gjithë titujt shkencor të lëndëve nga sferat 
shkencore: 

 mjekësi interne (30225); 
 endokrinologji dhe sëmundje të metabolizmit (30202); 

- 2 persona në titullin titullar të lëndëve nga sferat  mësimore-
shkencore: 

 mjekësi interne (30225); 
 endokrinologji dhe sëmundje të metabolizmit (30202); 

- 3 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor shkencor të lëndëve 
nga sferat mësimore-shkencore: 

 mjekësi interne (30225); 
 nefrologji (30212); 

- 1 person në të gjithë titujt shkencor të lëndëve nga sferat 
shkencore: 

 mjekësi interne (30225); 
 nefrologji (30212); 

- 6 persona në titullin titullar të lëndëve nga sferat  mësimore-
shkencore: 

 mjekësi interne (30225); 
 nefrologji (30212); 

- 1 person në titullin titullar të lëndëve nga sferat  mësimore-
shkencore: 

 mjekësi interne (30225); 
 hematologji (30206); 

- 1 mësimdhënës në të gjithë titujt mësimor shkencor të lëndëve 
nga sferat mësimore-shkencore: 

 higjiena mentale (30900); 
 psikosomatikë (30901); 
 psikiatria e fëmijëve (30902); 
 psikopatologjia (30903); 
 psikoterapia (30905); 

 psikoanaliza (30906); 
 psikofarmakoterapia (30907); 
 psikologjia mjekësore (30508); 
 sociologjia mjekësore (30509); 

- 1 mësimdhënës në të gjithë titujt mësimor-shkencor të lëndëve 
profesionale për studimet e logopedisë, nga sfera mësimore-
shkencore:  

 logopedi (30511); 
- 1 asistent për lëndën gjinekologji dhe akusheri;  
- 1 asistent për lëndën higjienë; 
- 4 asistentë për lëndën patologji; 
- 3 asistentë për lëndën mjekësi interne; 
- 1 asistent për lëndën biokimi dhe biokimi klinike;  
- 2 asistentë për lëndën sëmundjet infektive. 
II.  Kandidatët që do të paraqiten në Konkursin duhet t`i 
plotësojnë kushtet e përgjithshme nga Ligji për arsim sipëror 
("Gazeta zyrtare e RM" nr. 82/2018), si dhe kushtet e veçanta të 
përcaktuar me Rregulloren për kushtet e veçanta dhe procedurën 
për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-
profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të 
Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Fleta universitare 
nr. 411/2018). 

Kandidatët të cilët do të konkurrojnë duhet të 
parashtrojnë: fletëparaqitje, biografi të shkurtë,  deklaratë për 
përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme për 
vendin e punës, dokumente me të cilat do të dëshmohet 
përmbushja e kushteve dhe certifikatë të shtetësisë.  

Kandidati i zgjedhur do të lidhë marrëdhënie pune në 
pajtim me vendimin për zgjedhje në titullin përkatës mësimor-
shkencor, ndërsa në bazë të dispozitave të Ligjit për arsim sipëror.  

Orari i punës së mësimdhënësit është përcaktuar në 
pajtim me aktet e Fakultetit.  

Fletëparaqitjet me dokumentacion të kompletuar 
dorëzohet në afat prej 8 ditëve duke konsideruar nga dita e 
publikimit të Konkursit në shtypin ditor, në arkivin e Fakultetit në 
rr. 50-ta Divizija nr. 6, Shkup.                                                                         

 
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup 

Fakulteti i mjekësisë - Shkup

  
 
 

REPUBLIKA E MAQEDINISË 
MINISTRIA E EKONOMISË 

 
Në pajtim me Programin për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2019 („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 16/2019), Ministria e Ekonomisë shpall: 
 

Thirrje publike 
Për subvencionim direkt të ndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme dhe zejtarëve 

 
Lëndë e thirrjes publike është subvencionimi i ndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme dhe 
zejtarëve nëpërmjet subvencionimit  të 60% të shpenzimeve të dëshmuara në pajtim me 
kushtet për subvencionim për nënmasat në vijim: 
 

I. Përkrahje financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në vlerë të 
përgjithshme prej 21.000.000,00 denarë. (Kushtet dhe dokumentet e nevojshme për 
aplikim mund t’i gjeni në ueb faqen e Ministrisë së e Ekonomisë); 

II. Përkrahje financiare për sipërmarrësi të grave në vlerë të përgjithshme prej 
2.500.000,00 denarë. (Kushtet dhe dokumentet e nevojshme për aplikim mund t’i 
gjeni në ueb faqen e Ministrisë së e Ekonomisë); 

III. Subvencionim të shpenzimeve të zejtarëve në vlerë të përgjithshme prej 4.000.000 
denarë. (Kushtet dhe dokumentet e nevojshme për aplikim mund t’i gjeni në web 
faqen e Ministrisë së e Ekonomisë); 

 
Një aplikues mund të shfrytëzojë subvencion vetëm për një nga nënmasat e 
lartpërmendura. 
 
Kërkesat me dokumentacionin e bashkangjitur dorëzohen në zarf të mbyllur deri te Arkiva e 
Ministrisë së Ekonomisë, rr. „Jurij Gagarin” nr. 15, Shkup, çdo ditë pune nga ora 9:00 - 
15:00. 
 
Në zarfin duhet të qëndrojë: 
Deri te Ministria e Ekonomisë  
Për Thirrjen publike për subvencionim direkt të ndërmarrjeve mikro, të vogla, të 
mesme dhe zejtarëve, me shenjë „ MOS E HAP “. 
 
Gjatë dorëzimit të aplikacionit çdo aplikant ka të drejtë të kërkojë vërtetim nga Arkiva për 
numrin rendor, datën dhe orën e dorëzimit të aplikacionit. 
 

Në rast se kërkesa dorëzohet nëpërmjet postës, si datë e dorëzimit të kërkesës do të llogaritet 
data kur kërkesa të arrijë dhe të regjistrohet në Arkivin e Ministrisë së Ekonomisë. 
 
Shqyrtimi dhe zgjedhja e aplikantëve të cilët i plotësojnë kushtet e caktuara në Thirrjen 
publike do të bëhet bazë të parimit „I PARI VJEN, I PARI SHËRBEHET”, përkatësisht 
sipas dorëzimit dhe arritjes së aplikacioneve në Arkivin e Ministrisë së Ekonomisë për 
nënmasën konkrete për të cilën aplikon.  
 
Në rast se mjetet nga ndonjëra prej nënmasave të lartpërmendura shpenzohen deri sa zgjat 
thirrja publike, Ministria e Ekonomisë do të shpallë njoftim se  mjetet në dispozicion janë 
harxhuar, në ueb faqen www.economy.gov.mk dhe në  www.konkurentnost.mk. 
 
Kërkesat për subvencionim i shqyrton Komisioni i formuar nga Ministri i Ekonomisë. 
Në rast se Kërkesa për subvencionim është jokomplete, përkatësisht mungon ndonjë nga 
dokumentet e nevojshme të përmendura në  Kushtet dhe dokumentet e nevojshme për 
aplikim për nënmasën  konkrete, Komisioni do të kërkojë me shkrim nga aplikuesi që ta 
plotëson  Kërkesën  me dokumentet të cilat mungojnë, në afat të caktuar. 
 
Me qëllim të zbatimit së principit „I pari vjen i pari shërbehet”, për Kërkesat me 
dokumentacion jokomplet, si datë e dorëzimit të Kërkesës do të llogaritet data dhe ora e 
plotësimit të fundit të Kërkesës nëpërmjet arkivit të Republikës së Maqedonisë, përkatësisht 
data kur Kërkesa për subvencionim do të jetë plotësisht e kompletuar. 
 
Komisioni e mban të drejtën para vendosjes për ndarje të mjeteve të inspektojë ndërmarrjen 
e cila aplikon me qëllim që të përcaktojë nëse shpenzimet e dëshmuara për blerje të pajisjeve 
dhe veglave korrespondojnë me gjendjen faktike.  
 
Afati i fundit për aplikim për këtë Thirrje publike është deri më 31.05.2019. 
 
Aplikacionet të cilat do të arrijnë pas mbarimit të afatit për aplikim nuk do të shqyrtohen. 
 

tel: (02) 3093 445; 3093 431; 3093 508; 3093 501; 3093 423                      
www.economy.gov.mk
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       Në bazë të nenit 156 deri 161 të Ligjit për sigurim shëndetësor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 43/12,145/12,87/13,39/14,10/15,154/15,192/15,17/16,37/16 dhe 20/19), Pëlqimi për punësim nga Ministria e financave e 
RM  nr. 18-1816/2 nga 04.02.2019, Vendimi për publikim të shpalljes publike Nr. 04-257/2 nga 06.02.2019, U.D Drejtori i IPSH Spitali i përgjithshëm - Kumanovë më datë 07.02.2019 publikon                                          

SHPALLJE PUBLIKE 
për punësimin e punëtorëve shëndetësore për kohë të caktuar për periudhën deri më 31.12.2019 

 
1. IPSH Spitali i përgjithshëm - Kumanovë, publikon shpallje 

publike për punësimin e punëtorëve shëndetësore për kohë të caktuar 
në pozitat në vijim: 

 - Doktorë të medicinës  _____10  (dhjetë) realizues;   
 - Akushere e diplomuar                                  1  (një) realizues;  
 - Motër medicinale                                         8  (tetë) realizues 
 - Teknik farmaceutik _____________ 3  (tre)  realizues 
                                          
 Kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara 

me Ligjin për sigurim shëndetësore: 
- Të jetë shtetas i RM 
- Të jetë i moshës së rritur; 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore 
- Të mos i jetë shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për 

realizim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
3. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 

Kandidatët për Doktor të medicinës  duhet t`i plotësojnë edhe 
kushtet e posaçme në vijim:  

- Të ketë të mbaruar arsim të lartë (VII/1) apo 240 kredi sipas SETK 
- Fakulteti Mjekësisë, 

- Të dhënë provimin profesional 
- Licencë për punë, 
- Vërtetim për njohjen e një gjuhe të huaj botërore (angleze, 

gjermane ose frënge), 
- Me dhe pa përvojë pune 
 Orari javor i punës është 40 orë. Pagesa neto bazë për Doktor të 

medicinës është 27.093 denarë. 
4. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 

Kandidatët për akushere e diplomuar  duhet t`i plotësojnë edhe 
kushtet e posaçme në vijim:  

- Të ketë të mbaruar arsim të lartë (VI/1) apo 180 kredi sipas SETK-
Fakulteti Mjekësisë - akushere e diplomuar 

- Të dhënë provimin profesional 
- Vërtetim për njohjen e një gjuhe të huaj botërore (angleze, 

gjermane ose frënge), 
- Me dhe pa përvojë pune 
 Orari i plotë i punës në ndërrime është 40 orë në javë. Pagesa neto 

bazë për akusheren e diplomuar është 22.480 denarë. 
5. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 

Kandidatët për motër medicinale  duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e 
posaçme në vijim:  

- arsim të mesëm medicinal  - motër medicinale (shkalla PMP-IV)  
- Të dhënë provimin profesional 
- Me dhe pa përvojë pune 
Orari i plotë i punës në ndërrime është 40 orë në javë. Pagesa neto 

bazë për motër medicinale është 17.159 denarë. 

6. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 
Kandidatët për teknik farmaceutik  duhet t`i plotësojnë edhe kushtet 
e posaçme në vijim:  

- arsim të mesëm medicinal  - teknik farmaceutik (shkalla PMP-IV)  
- Të dhënë provimin profesional 
- Me dhe pa përvojë pune 
Orari i plotë i punës në ndërrime është 40 orë në javë. Pagesa neto 

bazë për teknik farmaceutik është 17.159 denarë.                                                                                                                                                        
7. Si shtojcë me fletëparaqitjen kandidatët për Doktor të medicinës  

janë të obliguar t`i dorëzojnë dokumentet në vijim: 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Diplomë dhe vërtetim për fakultet të mbaruar të mjekësisë me 

sukses mesatar, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Nostrifikim të diplomës për kandidatët të cilët kanë kryer jashtë 

vendit dhe ekuivalencë të notave, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter 

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

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

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

- Licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë për njohjen e gjuhës së huaj (angleze, frënge dhe 

gjermane). 
8. Si shtojcë me fletëparaqitjen kandidatët për akushere e 

diplomuar  janë të obliguar t`i dorëzojnë dokumentet në vijim: 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Diplomë me sukses mesatar ose vërtetim për arsim të mbaruar me 

nota, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Nostrifikim të diplomës për kandidatët të cilët kanë kryer jashtë 

vendit dhe ekuivalencë të notave, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter 

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

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

- certifikatë për provim profesional të dhënë, 

- Certifikatë për njohjen e gjuhës së huaj (angleze, frënge dhe 
gjermane), origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 

9. Si shtojcë me fletëparaqitjen kandidatët Motër medicinale janë 
të obliguar t`i dorëzojnë dokumentet në vijim: 

- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Diplomë dhe dëftesa për arsim të mbaruar nga të gjitha vitet - 

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

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

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

10. Si shtojcë me fletëparaqitjen kandidatët teknik farmaceutik  
janë të obliguar t`i dorëzojnë dokumentet në vijim: 

- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Diplomë dhe dëftesa për arsim të mbaruar nga të gjitha vitet - 

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

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

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

11. Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve është 5 (pesë) ditë pune nga 
dita e publikimit. 

12. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i pakompletuar 
nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit nga ana e komisionit për selektim të 
kandidatëve. 

13. Fletëparaqitja me dokumentacionin e përgjithshëm dhe telefoni për 
kontakt, të dorëzohet në IPSH Spitali i përgjithshëm “Kumanovë” rr.”11 
Oktomvri” pn Kumanovë me postë apo në arkivin e IPSH Spitali i 
përgjithshëm Kumanovë, me shenjë për Shpallje publike për punësim. 

                                                                                                                  
 

IPSH Spitali i përgjithshëm - Kumanovë 
U.D Drejtor, 

D-r Snezhana Zaharieva

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për marrëdhënie pune, Pëlqimit për punësim nga Ministria e financave nr. 18-1816/2 të datës 04.02.2019, Vendimit për publikim të shpalljes publike nr. 04-257/1 të datës 
06.02.2019, U.D Drejtori i IPSH Spitali i përgjithshëm “Kumanovë” – Kumanovë më datë 07.02.2019, publikon  
                                                                                                                   

SHPALLJE PUBLIKE  
Për punësim të punëtorëve për kohë të caktuar deri më 31.12.2019 

 
1. IPSH Spitali i përgjithshëm “Kumanovë” – Kumanovë publikon 

shpallje publike për punësim të punëtorëve për kohë të caktuar për vendet 
e punës në vijim: 

- Llogaritar -likuidues______  _                     1 (një) realizues; 
- Inkasant në pranim                   ___                    2 (dy) realizues; 
- Punëtor për mirëmbajtje të kompjuterëve___________________        

1 (një) realizues;    
- Punëtor për mirëmbajtje të instalacionit termoelektrik 

____________1 (një) realizues;    
- Infermier                                                         __          2 (dy) realizues                                                                
- Mirëmbajtës të higjienës                          __         8 (katër) realizues.   
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 për plotfuqishme për kryerje të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
  3. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 

Kandidatët për Llogaritar-likuidues duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e 
posaçme në vijim:  

- arsim të mesëm të mbaruar (PMP - shkalla IV - Ekonomik, Gjimnaz 
ose Teknik) 

- me dhe pa përvojë të punës. 
Orari javor i punës është 40 orë, nga ora 07-15. Rroga neto fillestare 

është 15.997 denarë. 
4. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 

Kandidatët për Inkasant në pranim duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e 
posaçme në vijim:  

- arsim të mesëm të mbaruar (PMP - shkalla IV) 
- me dhe pa përvojë të punës. 
Orari javor i punës është 40 orë, nga ora 07-15. Rroga neto fillestare 

është 15.858 denarë. 
5. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 

Kandidatët për Punëtor për mirëmbajtjen e kompjuterëve duhet t`i 
plotësojnë edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- arsim të mesëm të mbaruar (PMP - shkalla IV) 
- me dhe pa përvojë të punës. 
Orari javor i punës është 40 orë, nga ora 07-15. Rroga neto fillestare 

është 17.159 denarë 
6. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 

Kandidatët për Punëtor për mirëmbajtjen instalacionit termoelektrik 
duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- arsim të mesëm teknik të mbaruar (PMP - shkalla IV) 
- me dhe pa përvojë të punës. 
Orari javor i punës është 40 orë, nga ora 07-15. Rroga neto fillestare 

është 17.159 denarë 
7. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme nga pika 2 

Kandidatët për Infermier duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e posaçme në 
vijim:  

- arsim të mesëm të mbaruar (PMP - shkalla IV) dhe kurs për infermier 
të dhënë 

- me dhe pa përvojë të punës. 
Orari i plotë i punës në ndërrime është 40 orë. Rroga neto fillestare 

është 13.717 denarë 
8. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 

kandidatët për Mirëmbajtës të higjienës duhet të përmbushin kushte e 
posaçme në vijim: 

- arsim fillor të mbaruar 
Orari javor i punës- punë me ndërrime është 40 orë, prej ora 06-14. 

Pagesa fillestare për mirëmbajtës të higjienës është 12.137 denarë 
9. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Llogaritar-likuidues 

obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
       - fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë-dëftesë për arsim të mbaruar, në 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 i 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 

 10. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Inkasant në pranim 
obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 

       - fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë - dëftesë për arsim të mbaruar, në 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 i 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 

 11. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Punëtor për mirëmbajtje 
të kompjuterëve  obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 

     - fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë për arsim të mbaruar, në 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 i 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 

  12. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Punëtor për 
mirëmbajtje të instalacionit termoelektrik  obligohen të parashtrojnë 
dokumentet në vijim: 

- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë për arsim të mbaruar, në 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 i 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 

  13. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Infermier obligohen 
të parashtrojnë dokumentet në vijim: 

- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
-Kurs për infermier në 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 i 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 

14. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Mirëmbajtës të 
higjienës obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 

- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
-diplomë – dëftesa për arsim të mbaruar në 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 i 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 

15. Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve është 5 (pesë) ditë pune nga dita e 
publikimit. 

16. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i pakompletuar nuk 
do të jetë lëndë e shqyrtimit nga ana e komisionit për selektim të kandidatëve. 

17. Fletëparaqitja me dokumentacionin e përgjithshëm dhe telefoni për 
kontakt, të dorëzohet në IPSH Spitali i përgjithshëm “Kumanovë” rr.”11 
Oktomvri” pn Kumanovë me postë apo në arkivin e IPSH Spitali i 
përgjithshëm Kumanovë, me shenjë për Shpallje publike për punësim. 

IPSH Spitali i përgjithshëm - Kumanovë 
U.D Drejtor, 

D-r Snezhana Zaharieva
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E EKONOMISË 

 
Në pajtim me Programin për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi  për vitin 2019 (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 16/2019), Ministria e Ekonomisë shpall:  
 

THIRRJE PUBLIKE 
Kofinansim të projekteve për zhvillim dhe përkrahje të NVM dhe promocion të sipërmarrësisë në Republikën e Maqedonisë 

 
1. LËNDË E THIRRJES PUBLIKE 
  
Kofinansim të projekteve të fondacioneve dhe shoqatave 
qytetare për zhvillim dhe përkrahje të NVM dhe promocion të 
sipërmarrësisë në Republikën e Maqedonisë në vlerë të 
përgjithshme prej 4.500.000,00 denarë. 
 
Në pajtim me Programin për konkurrencë, inovacion dhe 
sipërmarrësi  për vitin 2019 pjesa II, A-Përkrahje dhe  zhvillim 
të ndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme dhe zejtarisë për:  
Masën 1.2. Kofinansim të projekteve për zhvillim dhe përkrahje 
të NVM dhe promocion të sipërmarrësisë në Republikën e 
Maqedonisë, janë paraparë mjete në vlerë prej 4.500.000 
denarë. 
 
Përkrahja financiare i referohet kofinansimit të 75% nga 
shpenzimet për realizimin e aktiviteteve të projekteve lidhur me 
ndonjë nga prioritetet e përmendura më poshtë, por jo më 
shumë se 450.000,00 denarë për projekt: 

 Krijim të mjedisit të favorshëm afarist dhe përforcim të 
infrastrukturës për përkrahje të zhvillimit të NVM dhe 
sipërmarrësisë; 

 Avancim të produktivitetit dhe konkurrencës në NVM; 
 Përkrahje dhe zhvillim të sipërmarrësisë së grave dhe 
 Ngritje të kapaciteteve të NVM për qasje më të lehtë deri te 

kapitali. 

2. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE 
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjitha fondacionet dhe 
shoqatat aktive, të formuara për qëllim të zhvillimit, përkrahjes 
dhe promocionit të sipërmarrësisë dhe konkurrencës të NVM-
ve, të cilat janë të regjistruara  në bazë të Ligjit për shoqata dhe 
fondacione (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
52/2010, 135/2011 dhe 55/2016), odat ekonomike dhe 
organizata të punëdhënësve, të cilat janë aktive më së paku një 

vit para shpalljes së thirrjes publike               ( regjistrim ne 
Regjistrin qendror në RM ) dhe të cilët kanë më së paku 1 ( një 
) të punësuar me orar  të plotë të pacaktuar. 
 
Në këtë thirrje publike nuk kanë të drejtë për pjesëmarrje: 
- Shoqata dhe fondacione të cilat janë formuar për qëllime për 
të cilat Ministria e ekonomisë siguron mjete financiare nga 
Buxheti i RM edhe atë: shoqatat e klasterëv (klasterë), shoqata 
dhe fondacione për mbrojtje të konsumatorëve dhe shoqata dhe 
fondacione për përkrahje dhe zhvillim të turizmit; 

- Aplikantët ndaj të cilëve  Ministria e Ekonomisë udhëheqë 
procedurë për kthimin e mjeteve për këtë qëllim në bazë të 
thirrjeve publike të shpallura në vitet e mëparshme. 

3.  DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR PARAQITJE  
 
 Formulari "Kërkesë – KP MSP 2019" (mund të merret nga 

arkiva ose ueb faqja e Ministrisë së Ekonomisë 
www.economy.gov.mk);  
 Formulari "Projekt – KP MSP 2019" (mund të merret nga 

arkiva ose ueb faqja e Ministrisë së Ekonomisë 
www.economy.gov.mk); 
 Formulari  "Deklaratë – KP MSP 2019", e vërtetuar te 

noteri (mund të merret nga arkiva ose ueb faqja e Ministrisë së 
Ekonomisë www.economy.gov.mk 
  Listë  momentale e të punësuarve në ndërmarrje, e lëshuar 

nga Agjencia për punësim i Republikës së Maqedonisë, jo më e 
vjetër se 2 (dy) muaj; 
 Statut i aplikantit 
 Gjendja rrjedhëse nga Regjistri Qendror,  jo më e vjetër se 2 

(dy) muaj; 

 Vërtetim për tatime dhe  kontribute të paguara nga  
Drejtoria e të Hyrave Publike, jo më i vjetër se 2 (dy) muaj; 
 
4. MËNYRA E DORËZIMIT TË KËRKESAVE 
 
Dokumentacioni i lartpërmendur plotësisht i kompletuar 
dorëzohet në origjinal ose kopje. 
Nëse dokumentacioni dorëzohet kopje, besueshmërinë e secilës 
faqe, aplikuesi i kërkesës e vërteton me nënshkrim dhe vulë të 
tij.  
Një aplikues mund të aplikojë vetëm me një projekt për këtë 
thirrje publike.  
Kërkesat me dokumentacionin e bashkangjitur dorëzohen në 
zarf të mbyllur deri te Arkiva e Ministrisë së Ekonomisë, rr. 
„Jurij Gagarin” nr. 15, Shkup, çdo ditë pune nga ora 9:00 - 
15:00, deri më 14.03.2019. 
 
Në zarf duhet të qëndrojë: 
Deri te Ministria e Ekonomisë  
Për “Thirrjen publike për kofinansim të projekteve për zhvillim 
dhe përkrahje të NVM dhe promocion të sipërmarrësisë në 
Republikën e Maqedonisë” , me shenjë "MOS E HAP". 
 
Kërkesat për kofinansim të projekteve i shqyrton Komisioni i 
formuar nga Ministri i Ekonomisë. 
 
Udhëzime të hollësishme  për përgatitje të aplikacionit dhe 
kriteret për evaluim të projekteve  mund ti gjeni në ueb faqen e 
Ministrisë së ekonomisë (link deri te Udhëzimet për  aplikim 
dhe kriteret për evaluim) www.economy.gov.mk 

tel: (02) 3093 445; (02) 3093 508  (02) 3093 501     
www.economy.gov.mk 

Thirrje për parashtrim të ofertave 

Republika e Maqedonisë 
 

Projekti për përmirësimin e shërbimeve komunale – MSIP 
 

MSIP 2-NCB-006-19 
 
1.     Këtë Thirrje për Oferta e përcjellë Shpallja e përgjithshme për furnizime për këtë Projekt të publikuar në 
edicionin e UN Development Business, me nr. WB3498-08/16, të datës 04 gusht 2016 (edicioni i shtypur) dhe të 
publikuar në mënyrë elektronike më datë 04 gusht 2016. 
 
2.    Republika e Maqedonisë ka fituar kredi nga Banka ndërkombëtare për përmirësim dhe zhvillim (IBRD)  për 
zbatim të Projektit të Dytë për përmirësim të shërbimeve komunale (MSIP 2) dhe ka për qëllim një pjesë të mjeteve 
të marra të kësaj kredie ti shfrytëzojë për pagesë me kontratë për rekonstruktim të rrugëve në qytetin e Resnjës, 
komuna Resnjë.  
 
3.    Komuna e Resnjës fton ofertuesit e përshtatshëm dhe të kualifikuar të japin oferta të shtypura për punët 
ndërtimore që përfshijnë rekonstruktim të rrugëve në qytetin e Resnjës, komuna Resnjë.  
 
4.    Procesi i ofertimit do të realizohet përmes procedurave për ankand publik nacional siç është specifikuar në 
Udhëzimin e Bankës botërore: Furnizim me mjetet e marra nga IBRD Huat dhe IDA Kreditë, prej muajit janar të 
vitit 2011 dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit nga vendet e volitshme siç është definuar në dokumentacionin 
tenderues. 
 
5.   Ofertuesit e volitshëm të interesuar mund të marrin informata plotësuese në adresën e theksuar më poshtë prej 
ora 08:30 deri në ora 16:30: 
Adresa: Sheshi Car Samoil nr.20  
Qyteti: Resnje  
Numri postal: 7310 
Shteti: Republika e Maqedonisë  
Telefoni: 047551769 
Faks:  047551908 
Adresa elektronike: pavle.jovanovski@resen.gov.mk 
 
6. Dokumentacionin e kompletuar tenderues në gjuhën maqedonase, mund ta blejnë ofertuesit e interesuar përmes 
parashtrimit të aplikacionit me shkrim në adresën e dhënë më poshtë dhe pas pagesës së taksës së pakthyeshme prej 
3.000,00 MKD.  
a) Për pagesë në denarë: 
Banka: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë  
Numri i llogarisë: 100000000063095 
Llogaria shfrytëzuese buxhetore: 760014075463010 
Kontoja e të hyrave: 724125 
Programi: 00 
 
Dokumentacioni tenderues do të dorëzohet përmes postës elektronike ose mund të merret drejtpërdrejti në 
Komunën e Resnjës. 
 
7. Ofertat duhet të dorëzohen në adresën e dhënë më poshtë deri në ora 12:00, 06.03.2019 Parashtrimi i ofertave 
në mënyrë elektronike nuk është i lejuar. Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të hapen në mënyrë fizike në 
prani të përfaqësuesve të ofertuesve të cilët do të vendosin të mos marrin pjesë personalisht në adresën e dhënë më 
poshtë në ora 12:00, 06.03.2019. 
 
8.       Të gjitha ofertat duhet të shoqërohen me Garanci bankare prej 600.000,00 MKD.  
 
9.       Adresa: Resnje  
          Qyteti: Resnje      
          Numri postal: 7310 
          Arkivi 
         Shteti: Republika e Maqedonisë  
 

 
QYTETI I SHKUPIT 
KRYETARI I QYTETIT TË SHKUPIT 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1, pika 9, të Ligjit për vetëqeverisje lokale (Gazeta zyrtare e RM nr. 05/02), dhe në lidhje 
me nenin 29 paragrafi 3 të Ligjit për kulturë (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 31/98; 49/03; 82/05; 24/07; 
116/10; 47/11; 51/11; 136/12; 23/13; 187/13; 44/14; 61/15; 154/15, 39/16 dhe 11/18) Kryetari i Qytetit të Shkupit publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për zgjedhjen e drejtorit të Institucionit Publik 
„Qendra kulturore rinore“ – Shkup  

1. Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
- në momentin e zgjedhjes me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënimi ose sanksioni 

kundërvajtës për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- të ketë fituar më së paku 240 kredi sipas EKTS ose të ketë përfunduar shkallën VII/1të arsimit të lartë të 

përcaktuar me statutin e institucionit;  
- ka minimum pesë vjet stazh pune në fushën e kulturës ose pesë vjet eksperiencë pune në punë ose projekte në 

fushën e kulturës në bazë të kontratave për punë;  
- ka një nga certifikatat e mëposhtme të njohura ndërkombëtarisht ose vërtetime për njohjen aktive të gjuhës 

angleze jo më të vjetër se pesë vjet:   
TOEFEL IBT – më së paku 74 pikë,  
IELTS (IELTS) - më së paku 6 pikë,  
ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - më së paku nivel B2 (B2),   
FCE (FCE) (Cambridge English: First) – të përfunduar  
BULATS (BULATS) - më së paku 60 pikë ose  
APTIS (APTIS) - më së paku nivel B2 (B2) 
 

2. Kandidatët janë të obliguar që përveç dëshmive për plotësimin e kushteve të lartpërmendura të deponojnë edhe 
dokumentet e mëposhtme: 
- Fletëparaqitje me biografi të shkurtër 
- Dëshmi për stazh pune  
- Propozim-Program për punën dhe zhvillimin e institucionit  
3.  Dokumentacionin e nevojshëm kandidatët janë të obliguar ta deponojnë në origjinal ose kopje të vërtetuar te noteri.  
4.  Afati për deponimin e dokumentacionit të nevojshëm është 10 ditë nga dita e publikimit të shpalljes publike në shtypin 
ditor. 
5. Dokumentacioni i dorëzuar me vonesë, i pakompletuar dhe i parregullt nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit. Fletëparaqitjet 
e shpalljes publike deponohen në adresën e mëposhtme:  

 Institucioni publik  “Qendra kulturore rinore” – Këshilli drejtues  
(për konkursin) 

Adresa e institucionit: kej „Dimitar Vlahov“ nr.15 
1000 Shkup. R. e Maqedonisë                         

Qyteti i Shkupit 
                                                                               Kryetari i Qytetit të Shkupit 

                                                                                  Petre Shilegov 

 

Njoftim

Të nderuar, Ju njoftojmë që shpallja publike nr.04/77 e datës 04.09.2019 për

punësim të 4 realizuesve në INP Burgu Ohër të tërhiqet për arsye të mos

disponimit me mjete financiare.

Me respekt

06.02.2019

INP Burgu Ohër

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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SHKUP 
Numër,04-229/2 
05.02.2019  

 
Në bazë të nenit 14 paragrafi 2, nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e R. 

Maqedonisë” nr 167/2015- teksti i pastruar, 27/2016 dhe 120/2018) dhe nenit 5, 6 dhe 7 nga Marrëveshja kolektive e 
Regjistrit qendror të RM numër 01-866/1 të datës 01.06.2018 dhe nenit 24 paragrafi 1 pika 2 e Statutit të Regjistrit 
qendror të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë” nr 45/2007 dhe 208/2015), ndërsa në lidhje me 
Vendimin për punësim për kohë të caktuar numër 04-229/1  të datës 04.02.2019, Regjistri qendror i Republikës së 
Maqedonisë shpall: 

SHPALLJE PUBLIKE 
 
Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë ka nevojë për të themeluar marrëdhënie pune për kohë të caktuar 

për periudhën jo më shumë se 12 muaj, me 3 (tre) realizues, për vendet e punës në vijim me kushte të veçanta edhe atë: 

- 1 (një) realizues me PMP të mbaruar - Gjimnaz ose Arsim të mesëm profesional me ose pa përvojë të punës në 
profesion, në vendin e punës Arkivues IV, në PPK Tetovë dhe rrogë fillestare 24.045,00;  

- 1 (një) realizues me PMP të mbaruar - Gjimnaz ose Arsim të mesëm profesional me ose pa përvojë të punës në 
profesion, në vendin e punës Referent për regjistrim, në PPK Shtip dhe rrogë fillestare 24.045,00 denarë;   

- 1 (një) realizues me PLP të mbaruar, Inxhinieri kimike ose Shkenca organizative dhe menaxhim - menaxhment, 
me së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar dhe së paku një vit përvojë pune në profesion, në 
vendin e punë Bashkëpunëtor profesional II PPK Shkup dhe rrogë fillestare 33.833,00 denarë.  

 
Kandidati i cili do të paraqitet në Shpalljen publike, duhet t`i plotësojë kushtet e përgjithshme në vijim:  

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- në mënyrë aktive të njohë gjuhën maqedonase; 
- të jetë i moshës së rritur; 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe 
- me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënimi ndalesa për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës.  
- Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës, me orar javor të rregullt të punës prej 40 orëve (5 pesë ditë 
pune në javë) 
- Orari ditor i punës  zgjatë 8 orë dhe fillon prej orës 8,00 dhe përfundon në ora 16,00. 
 

Bashkë me fletëparaqitjen kandidatët duhet t`i dorëzojnë edhe dokumentet në vijim (kopje): 
- Lutje me biografi të shkurtër (CV); 
- Certifikatë shtetësie; 
- Kopje të letërnjoftimit; 
- Dëshmi për aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës (Certifikatë mjekësore); 
- Dëshmi që me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënimi ndalesa për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës;  
- Certifikatë (Diplomë) për arsimin e mbaruar; 
- Vërtetim për njohje aktive të programeve kompjuterike për punë zyre; 
- Vërtetim për njohje aktive të një prej tre gjuhëve botërore që përdoren më së shpeshti të Unionit evropian (anglisht, 
frëngjisht, gjermanisht); 
- Dëshmi për përvojën e punës së nevojshme (dëshmohet me Vërtetim nga APRM apo Fond për SPIM) dhe institucionit 
në të cilën ka punuar kandidati. 

Kandidatët e interesuar, lutjen së bashku me dëshmitë për plotësim të kushteve sipas kësaj shpallje mund t`i 
dorëzojnë në afat prej 3 (tre) ditëve të punës nga dita e publikimit të shpalljes, drejtpërdrejtë në arkivin e Regjistrit 
qendror të Republikës së Maqedonisë, bul. Kuzman Josifovski Pitu nr. 1 ose përmes postës. Telefoni për kontakt 3 288 
147, personi për kontakt Katerina Filipovski. 

Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë zgjedhjen do ta kryen në afat prej 45 (dyzetepesë) ditë pune pas 
kalimit të afatit për paraqitje, ndërsa nëse ka më shumë se 200 të paraqitur zgjedhja do të bëhet në pajtim me afatet e 
caktuara ligjore. 

Lutjet e dorëzuara të pakompletuara dhe pas afatit nuk do të merren parasysh. 
Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë, Shkup 

 Institucioni publik Qendra ndërkomunale  
 për punë sociale - Kavadar 

      Në bazë të nenit 110-e të Ligjit për Mbrojtje sociale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 79/09, 36/11, 
51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 
30/16, 163/17 dhe 51/18) ndërsa në lidhje me nenin 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18) dhe Rregullores për elementet e domosdoshme të shpalljes 
publike për plotësimin e vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe paraqitjes për punësim, si dhe forma, 
përmbajtja dhe mënyra e udhëheqjes së regjistrit të personave që kanë paraqitur të dhëna jo të vërteta gjatë punësimit në 
sektorin publik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 34/15), IP Qendra ndërkomunale për punë sociale 
Kavadar publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim të një (1) realizuesi për kohë të pacaktuar në IP Qendra ndërkomunale për punë sociale Kavadar  

 
 IP Qendra ndërkomunale për punë sociale Kavadar, publikon shpallje për punësim të një (1) realizuesi për kohë 
të pacaktuar në pozitat në vijim: 

 
1. S 0303 06001 – Punëtor i diplomuar social – Nëpunës profesional të nivelit të gjashtë, një (1) realizues, 

në Shërbimin për të drejta në ndihmë të hollave. 
Kushtet e veçanta 

- Për nivelin 6 të arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar (Punë sociale dhe 
politikë sociale) pa përvojë pune ose së paku një vit përvojë pune në sferën e mbrojtjes sociale; 

- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë. 
 Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme në vijim të përcaktuara në Rregulloren për sistematizim 
të vendeve të punës në IP Qendra ndërkomunale për punë sociale Kavadar: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë  
- Në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase; 
- Të jetë i moshës së rritur; 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe 
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë 

dhe detyrës 
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët përmbushin kushtet për 

konkurrim. Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë dëshmitë për përmbushje të kushteve, në formë 
origjinale ose kopje të vërtetuar në noter. 

Kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- Certifikatë të shtetësisë jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj; 
- Certifikatë të mjekut për aftësinë e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës; 
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
- Dëshmi – Diplomë për shkallën e arsimit të mbaruar; 
- Dëshmi për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
- Biografi të shkurtë; 
- Letër motivimi. 

Orari i kohës së punës, orët e punës në javë: 40 orë, prej të hënës deri të premten, nga ora 08:30 deri 16:30. 
Shuma e neto rrogës fillestare është 23.197 denarë. 
Me kandidatin e zgjedhur do të lidhet marrëveshje për punësim për kohë të pacaktuar. 
Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga 

dita e ardhshme e ditës së publikimit të shpalljes (duke mos konsideruar vetë ditën e publikimit). Kushtet e theksuara në 
shpallje, kandidatët duhet t’i përmbushin në momentin e paraqitjes. 

Fletëparaqitja për shpallje mund të merret nga arkivi i Institucionit publik qendra ndërkomunale për punë sociale 
Kavadar. 

Kandidatët obligohen që fletëparaqitjen ta parashtrojnë në tërësi, në mënyrë precize dhe me të dhëna të sakta. 
Kandidatët e paraqitur në shpalljen publike pas përfundimit të të njëjtës do të informohen për kohën dhe vendin për 

kontrollimin e besueshmërisë së dëshmive dhe realizimin e intervistës përmes formës me shkrim në afat prej 7 (shtatë) 
ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes. 

Fletëparaqitjen së bashku me dokumentet e nevojshme kandidatët duhet ta parashtrojnë në arkivin e Institucionit 
publik qendra ndërkomunale për punë sociale Kavadar ose përmes postës në adresën në vijim: rr. “JNA” numër 11  
Kavadar (me shenjë për shpallje publike) 

Kontakt telefoni: 043/414-102, 043/414-456. 
Fletëparaqitjet dhe dokumentacionet e parashtruara pas afatit nuk do të shqyrtohen. 

IP Qendra ndërkomunale 
 për punë sociale Kavadar 

Drejtor Vesna Damjanoska  
 

 
                       KOMUAN E KARPOSHIT  
                     SEKTORI PËR VEPRIMTARI ME INTERES PUBLIK            
                     Departamenti për arsim  
 
 
 
Në bazë të nenit 22, paragrafi 1 pika 8 e Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 5/2002), ndërsa në lidhje me Programin për aktivitetet e Komunës së Karposhit nga sfera e 
arsimit për vitin 2019 kreu II Aktivitetet projektuese, pika 8. Mbështetje të projekteve nga sfera e arsimit 
Realizues Komuna e Karposhit (Fleta zyrtare e Komunës së Karposhit nr. 13/2018), ndërsa në lidhje me 
Vendimit për dhënie të pëlqimit për publikim të shpalljes për ndarje të mbështetjes financiare të projekteve nga 
sfera e arsimit për subjektet fizike dhe juridike për vitin 2019 nr. 09-573/5 e datës 30.01.2019 (“Fleta zyrtare e 
Komunës së Karposhit” nr. 2/2019) , Komuna e Karposhit publikon  

SHPALLJE  
Për mbështetje financiare të projekteve nga sfera e arsimit për subjektet fizike 

 dhe juridike për vitin 2019  
 

I. Të drejtë për paraqitje  
Në shpalljen publike mund të paraqiten të gjitha subjektet fizike banorë të Komunës së Karposhit dhe 

subjektet juridike të regjistruara për veprimtari që përfshijnë veprimtarinë e arsimit në të gjitha sferat, ndërsa të 
cilët me programet dhe aktivitetet e tyre kontribuojnë në zhvillimin e arsimit në komunë dhe më gjerë.  

Subjektet fizike dhe juridike obligohen në kërkesë të theksojnë shkaqet, arsyet, rezultatet e pritshme dhe 
qëllimin se për çka i kërkojnë mjetet. 

 
II. Dokumentet e nevojshme dhe kushtet për pjesëmarrje  

Subjektet fizike: 
1. Letërnjoftim në kopje, 
2. Projekt i përpunuar dhe  
3. Plani financiar i projektit. 

Subjektet juridike: 
1. Projekti i përpunuar, 
2. Plani financiar i projektit  
3. Gjendja aktuale e dhënë nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë, jo më të vjetër se 6 (gjashtë) 

muaj. 
 

III. Kriteret për ndarje të mbështetjes financiare  
1. Projekti të jetë me interes të posaçëm për qytetarët – banorët ë Komunës së Karposhit; 
2. Projekti të parasheh përfshirje të fëmijëve dhe mësimdhënësve të shkollave fillore të Komunës së 

Karposhit  
3. Përshkrim i shkurtër i aktiviteteve nga viti paraprak. 

 
IV. Shuma e mbështetjes financiare dhe rangimi  

Varësisht nga dokumentet e parashtruara, Komuna e Karposhit shumën e mbështetjes financiare do ta 
ndajë në kuadër të mundësive të saj.  

  
V. Mënyra e paraqitjes  

Dokumentet mund të parashtrohen përmes postës në rr. Radika nr. 9 – Shkup ose në Arkivin e Komunës 
së Karposhit, baraka nr. 2 me shenjë “Mos hap” dhe me shenjë “Për financim të projekteve nga sfera e arsimit 
për subjektet fizike dhe juridike për vitin 2019”.  
VI. Afati për parashtrimit të dokumenteve  
Shpallja nuk është e kufizuar në aspekt kohor dhe vlen deri në harxhimin e mjeteve financiare, por projektet të 
realizohen më së voni deri më 31.12.2019. 
Pagesa e mjeteve do të bëhet pas përfundimit të procesit zgjedhor.  
Dokumentet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen. 

KOMUNA E KARPOSHIT  

 
                       KOMUNA E KARPOSHIT  
                       SEKTORI PËR VEPRIMTARI ME INTERES PUBLIK  
                       Departamenti për mbrojtje fëmijërore, sociale dhe shëndetësore  
 
 
 
Në bazë të nenit 22, paragrafi 1 pika 7 dhe 9 e Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 5/2002), ndërsa në lidhje me Programin për aktivitetet e Komunës së Karposhit nga sfera e mbrojtjes 
fëmijërore, sociale dhe shëndetësore për vitin 2019, kreu II Aktivitetet projektuese, pika 6. Mbështetje e projekteve për 
mbrojtjes fëmijërore, sociale dhe shëndetësore (“Fleta zyrtare e Komunës së Karposhit nr. 13/2018), si dhe në bazë të 
Vendimit për dhënie të pëlqimit për publikim të shpalljes për dhënie të mjeteve financiare të projekteve nga sfera e 
mbrojtjes fëmijërore, sociale dhe shëndetësore për subjektet fizike dhe juridike për vitin 2019 nr. 09-573/9 të datës 
30.01.2019 (“Fleta zyrtare e Komunës së Karposhit” nr. 2/2019), Komuna e Karposhit publikon   

 
SHPALLJE 

Për mbështetje financiare të projekteve nga sfera e mbrojtjes fëmijërore, sociale dhe shëndetësore për subjektet 
fizike dhe juridike për vitin 2019   

 
I. Të drejtë për paraqitje 
Në shpalljen publike mund të paraqiten të gjitha subjektet e interesuara fizike, banorë të Komunës së Karposhit dhe 

subjektet juridike të regjistruar për veprimtari që përfshijnë veprimtarinë e mbrojtjes fëmijërore, sociale dhe shëndetësore 
në të gjitha sferat, ndërsa të cilat në programet, projektet dhe aktivitetet e tyre kontribuojnë në zhvillimin e mbrojtjes 
fëmijërore, sociale dhe shëndetësore në komunë dhe më gjerë.  

Subjektet fizike dhe juridike obligohen që në kërkesë të theksojnë shkaqet, qëllimet, rezultatet e pritshme dhe synimin 
për çka kërkohen mjetet. 

II. Dokumentet dhe kushtet e nevojshme për pjesëmarrje  
Subjektet fizike: 

1. Kopje të letërnjoftimit, 
2. Projekt të përpiluar dhe  
3. Plani financiar i projektit  

      Subjektet juridike  
1. Projekt të përpiluar, 
2. Plani financiar i projektit, 

III. Gjendja aktuale e dhënë nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë, jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj  
Kriteret për ndarje të mbështetjes financiare:  
1. Projekti të jetë me interes të posaçëm për qytetarët – banorë të Komunës së Karposhit  
2. Përmes projektit të arrihet përmirësim i veprimtarisë përkujdesëse-edukative në institucionet 

parashkollore të Komunës së Karposhit  
3. Përmes projektit të jepet mbështetje dhe përfshirje të fëmijëve me pengesa në shkollat fillore  
4. Përmes të projektit të përmirësohet kualiteti i jetës dhe ulja e vetmisë tek personat e moshuar  
5. Përmes projektit të mundësohet përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara të  qytetarëve nga Komuna 

e Karposhit  
6. Përshkrimi i shkurtë i aktiviteteve nga grupi paraprak, 

IV. Shuma e mbështetjes financiare dhe rangimi  
Varësisht nga dokumentet e propozuara, Komuna e Karposhit shumën e mjeteve financiare do ta ndajë në kuadër të 

mundësive të saja.  
V. Mënyra e paraqitjes  
Dokumentet mund të parashtrohen përmes postës në rr. “Radika” nr. 9 – Shkup ose në Arkivin e Komunës së 

Karposhit, baraka nr. 2, me shenjë “Mos hap” dhe me shenjë “Për mbështetjen financiare të projekteve nga sfera e 
mbrojtjes fëmijërore, sociale dhe shëndetësore për subjektet fizike dhe juridike për vitin 2019”.  

VI. Afati për parashtrimin e dokumenteve  
Shpallja nuk është e kufizuar në aspektin kohor dhe vlen deri në shpenzimin e mjeteve financiare, por projektet të 

jenë të realizuara më së voni deri më 31.12.2019. 
Pagesa e mjeteve do të realizohet pas përfundimit të procesit zgjedhor. 
Dokumentet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen. 

                                                                                                                                         Komuna e Karposhit  
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Me kalimin e Edon Zhegrovës
te Baseli është rritur "kolonia" e
përfaqësueses së Kosovës në fut-
bollin zviceran. Kosova për
përzgjedhës e ka zviceranin Ber-
nard Challandes, ndërsa në Super-
ligën zvicerane luajnë shumë loj-
tarë të Kosovës. Te Zuerichu janë
disa prej lojtarëve kryesorë të Ko-
sovës si Hekuran Kryeziu e Benja-
min Kololli e po ashtu edhe Mir-
lind Kryeziu. Shkëlqim Demhasaj
luan për Luzernin, njëjtë si Idriz
Voca, kurse Arbenit Xhemajli është
te Xamaxi. Te Baseli nuk ka repre-
zentues të Kosovës, por Zhegrovën
përshtatjen më të lehtë do t'ia
bëjnë Taulant Xhaka që luan për
Shqipërinë dhe Albian Ajeti që
luan për Zvicrën. Zhegrova 19-
vjeçar të hënën është huazuar te
Baseli nga Genku belg. Huazimi
është i vlefshëm për një vit e gjy-
smë, ndërsa Baseli e ka edhe opsio-

nin për të blerë Zhegrovën në
verën e vitit 2020. Zhegrova ka pa-

sur pak hapësirë te Genku dhe sh-
preson të luajë rregullisht te Base-

li, që është prej klubeve më të suk-
sesshme në Zvicër. Ka qenë futbol-
listi kosovar i Zurichut e ka lavdë-
ruar bashkëlojtarin e tij tek
Përfaqësuesja e Kosovës, i cili së
fundmi u transferua në Basel.
Hekuran Kryeziu ka dhënë fjalë të
mëdha për Edon Zhegrovën. Fut-
bollisti i Zurichut thotë se përforci-
mi i ri i Baselit ka potencial të
madh. Së fundmi, Zhegrova u lar-
gua nga Genku për t’u huazuar për
18 muaj tek klubi i madh zviceran,
i cili e ka opsionin e blerjes defini-
tive. “Unë e njoh atë qe një vit e
gjysmë nga ekipi kombëtar. dhe,
jam mjaft i nderuar që ai luan për
Kosovën dhe që tash është në Ba-
sel, ku erdhi nga Belgjika”, ka thënë
Kryeziu. Sipas tij, për një futbollist
që lind dhe rritet në Kosovë është
mjaft e vështirë të depërtojë në
futbollin evropian. “Vetëm talentët
më të mëdhenj mund ta bëjnë
këtë”, u shpreh tutje mesfushori
kosovar.

Shkup, 6 shkurt - Federata e Fut-
bollit të Maqedonisë bashkohet
me fushatën e Agjencisë për Rini
dhe Sport në procesin e ballafaqi-
mit dhe parandalimit të të gjitha
fenomeneve të paraqitjes së ve-
primeve të dhunshme dhe të
gjuhës së urrejtjes në ndeshjet
sportive. Futbolli është një prej
ambasadorëve më të mëdhenj në
vendin tonë, promovues i lojës fer-
play, i përfshirjes sociale dhe sho-
qërore, promovues të shëndetit
dhe edukimit. Pikërisht për këtë
arsye futbolli kërkon të jemi
përgjegjës. FFM si shoqatë me
përgjegjësi shoqërore përmes
mbështetjes së fushatës konfir-
mon se angazhohet për ngritjen e
ndërgjegjësimit në luftën kundër

paraqitjes së gjithë dukurive të ve-
primit të dhunshëm dhe të gjuhës
së urrejtjes në ndeshjet sportive.
“Përcaktimin që bartim në drej-
tim të asaj që besojmë, nuk

guxojmë ta kthejmë në zjarr. Një
shkëndijë e dhunës është edhe një
shkëndijë më tepër! Dhuna
prodhon dhunë. Ndale atë, mos e
fryj të nxisës zjarr!”.

Gazeta angleze:
Dështaku
Mustafi, në
listën e
lojtarëve që
duhet të shiten
E përditshmja angleze, Tele-
graph, raporton se durimi i Ar-
senalit me qendërmbrojtësin
Shkodran Mustafi ka shteruar
dhe tani trajneri Unai Emery e
ka futur atë në listën e lojtarëve
që nuk i dëshiron në skuadër.
Shqiptari me pasaportë gjerma-
ne nuk ka arritur ta dëshmojë
veten që kur u transferua nga
Valencia, në vitin 2016, për rreth
40 milionë euro dhe tani pritet
të futet në listën e lojtarëve që
do të shiten gjatë afatit të ardh-
shëm kalimtar. Emery është i
gatshëm ta largojë qendërm-
brojtësin nga skuadra e tij dhe e
kupton se klubi do ta pranojë
edhe një shumë më të ulët pa-
rash për transferimin e 26-
vjeçarit në ndonjë klub tjetër.
Pasi që u transferua në Arsenal
për një shumë mjaft të lartë pa-
rash, shumë kjo që e bëri Mu-
stafin mbrojtësin e tretë më të
shtrenjtë në botë, ai nuk ka arri-
tur ta dëshmojë veten dhe sh-
peshherë është konsideruar si
ndër lojtarët më të dobët në Ar-
senal.  Paraqitjet jo edhe aq të
mira të Mustafit gjatë karrierës
së tij në Arsenal kanë ardhur
edhe për shkak të lëndimeve të
shumta që i ka pasur mbrojtësi,
megjithatë ai është kritikuar
edhe kur ka qenë në gjendje të
mirë fizike. “Shkodran Mustafi
nuk ka qenë kurrë mjaftueshëm
i mirë, që nga dita kur hyri nga
dera dhe për këtë arsye Arsenali
pranon aq shumë gola”, ka
thënë ish-qendërmbrojtësi i Li-
verpoolit, tani analist në Sky
Sports, Jamie Carragher.

Bilardisti shqiptar, Eklent Kaçi,
i konfirmuar si një nga talentet e
sportit të bilardos në të gjithë
botën, ka marrë konfirmim e sukse-
sit të radhës. Pas mbylljes së vitit
2018 dhe përfundimit të të gjitha
garave në Evropë, ai kryeson rang li-
stën e 12 bilardistëve më të mirë të
kontinentin tonë. Ai ka lënë pas
emra të njohur të sportit të bilardos
në Evropë, duke u vlerësuar nga

“Eurotur”, si bilardisti më i mirë për
vitin 2018, me 2650 pikë në total. Ky
është një tjetër sukses i 20-vjeçarit
nga Lezha, që është duke mahnitur
botën me talentin e tij në Bilardo.
Eklent Kaçi është konfirmuar ta-
shmë si sportist i suksesshëm, pasi
ka fituar disa kampionate dhe ture
ndërkombëtar të bilardos në disa
disiplina, të zhvilluara në vende të
ndryshme të botës.

Trajneri i
Volfsburgut “ngre në
qiell” Rexhbeçajn
Mesfushori shqiptar Elvis Rexh-
beçaj ka fituar tashmë një vend
titullari te skuadra e Volfsburgut.
Futbollisti prizrenas ka qenë prej
më shumë se dy vitesh pjesë e
skuadrës së parë, por në fillim
nuk e pati të lehtë të përballonte
konkurrencën në një ekip të nive-
lit të “ujqërve”. Së fundmi, talenti
21-vjeçar ka marrë elozhet e traj-
nerit Bruno Labadia, që e ka cilë-
suar atë si një shembull për të
gjithë të rinjtë e akademisë. Si-
pas Labadias, Rexhebeçaj ka tre-
guar se falë punës mund të arri-
sh atë çka dëshiron. “Rexhbeçaj
është pjesë kryesore e skuadrës
prej më shumë se një viti. Kam
dëgjuar se në fillim shumë vetë
nuk e konsideronin atë si një ta-
lent të elitës, por tani mund ta
shikoni se çfarë zhvillimi të
madh ka treguar ai në lojën e tij.
Nuk është aspak  e lehtë të fitosh
një vend në formacion. Ka
shumë lojtarë që nuk e shfrytë-
zojnë siç duhet talentin e tyre.
Këtu qëndron gjithë çështja.
Duhet të punosh me talentin që
ke. Rexhbeçaj e ka bërë këtë gjë
dhe është një shembull për të
gjithë lojtarët e akademisë së
Volfsburgut”, përfundoi tekniku
gjerman.

Bilardisti shqiptarë, më i mirë
i Evropës për vitin 2018

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

FFM: Dhuna prodhon dhunë, 
ndale, mos e nxit

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

Zhegrova gjen përkrahjen
e shqiptarëve në Zvicër

“Unë e njoh atë qe një
vit e gjysmë nga ekipi
kombëtar. dhe, jam
mjaft i nderuar që ai
luan për Kosovën dhe
që tash është në Basel,
ku erdhi nga Belgjika”,
ka thënë Kryeziu
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Në bazë të nenit 230 paragrafi 2 nga Ligji mbi letrat me vlerë (Gazeta zyrtare e RM së numër 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 dhe 83/2018), KLV ja e RM së publikon përmbledhje të Raportit vjetor me mendim të auditorit të autorizuar për të punuarit në vitin 2017 që është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më 31
janar 2019. Kjo përmbledhje i referohet të punuarit së KLV së, udhëhequr nga përbërje e Komisionit, mandati pesëvjeçar i së cilës skadoi më 13.02.2018

PËRMBLEDHJE E RAPORTIT VJETOR TË KOMISIONIT TË LETRAVE ME VLERË TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR VITIN 2017

Në vitin 2017, në përqendrimin e Komisionit të
letrave me vlerë të RM së ishte përforcimi i funksionit të
mbikëqyrjes, mbrojtja e investuesve dhe promovimi i tregut
të qëndrueshëm, transparent dhe funksional të letrave me
vlerë të Republikës së Maqedonisë. Për këtë qëllim, u
ndërmorën iniciativa dhe të realizuara projekte të tëra, që
nënkuptonin krijimin e një infrastrukture të tregut, në
përputhje me kërkesat e investuesve potencial dhe
pjesëmarrësve të autorizuar të tregut, përputhshmëri
legjislative me parimet dhe standardet evropiane,
transparencë dhe zbatim të praktikave të administrimit të
mirë korporativ nga ana e kompanive maqedonase dhe
pjesëmarrësve të autorizuar të tregut, bashkëpunim me
rregullatorët e rajonit dhe hapje të sipërmarrjeve të vogla
dhe të mesme ndaj publikut, përmes emetimeve të reja të
letrave me vlerë ose ofertave fillestare publike. E gjithë kjo i
nxiti aktivitetet investive të investuesve vendas dhe të huaj.
Tregun primar e shënuan dy emetime të miratuara të

fletëaksioneve dhe një të fletëobligacioneve, të gjitha për
blerës të njohur dhe vlera totale e tyre arriti në 310.6 milionë
denarë, respektivisht 5.04 milionë euro.
Vlera e MBI10 (IBM10) në ditën e fundit të tregtimit në vitin

2017 (28.12.2017) ishte 2.538.86 pike indeksi, që nënkupton
rritje prej 18.92% në krahasim me vlerën e indeksit së arritur
në ditën e fundit të tregtimit në vitin 2016.
Në tregun zyrtar të Bursës së Maqedonisë në fund të vitit
2017 ishin të listuara fletëaksione të 107 shoqërive, nga të
cilat 29 shoqëri në nënsegmentet Super listim dhe Listim
bursar dhe 78 shoqëri në nënsegmentin Listim i detyrueshëm.

Kapitalizmi i tregut të fletëaksioneve të cilat listojnë
në Tregun zyrtar në ditën e fundit të tregtimit në vitin 2017
(28.12.2017) arriti 132.94 miliardë denarë (rreth 2.16 miliardë
euro) dhe shënon rritje prej 18.37% në krahasim me
kapitalizmin e tregut të fletëaksioneve të cilat listohen në
Tregun zyrtar në ditën e fundit të tregtimit në vitin 2016
(29.12.2016). Kapitalizmi i tregut të fletëobligacioneve më
28.12.2017 është 3.49 miliardë denarë (rreth 56.80 milionë
denarë) që paraqet ulje prej 21.30% në krahasim me
kapitalizmin e tregut të fletëobligacioneve më 29.12.2016.

Qarkullimi nga tregtimi klasik i realizuar në Bursën e
Maqedonisë ishte 2.907.809.921 denarë (rreth 47.22 milionë
euro), që është për 24.67% më i lartë në krahasim me vitin
2016. Më saktësisht, qarkullimi me tregtim të fletëaksioneve
është 2.728.863.225 denarë (rreth 44.31 milionë denarë), që
është për 49.64% më i lartë në krahasim me vitin 2016,
ndërsa qarkullimi me fletëobligacione është 178.946.696
denarë (rreth 2.91 milionë euro), që paraqet zvogëlim prej
64.84% krahasuar me vitin 2016.

Në vitin 2017 me anë të ankandit publik në bursë
gjatë shitjes së pakove të mëdha të fletëaksioneve është
ofruar për shitje pako prej 82.106 fletëaksione të emetuara
nga Makoshped ShA Shkup, gjatë së cilës është realizuar një
transaksion në vlerë prej 12.890.642 denarë (210 mijë euro),
që është për 71.69% më pak në krahasim me vitin 2016.

Janë realizuar 181 bllok transaksione në Bursë, në
vlerë prej 1.817.744.356 denarë (rreth 71.69 milionë euro)
dhe është shënuar rritje prej 181.65% në krahasim me vitin
2016. Në Bursë janë konkluduar 151 bllok transaksione
sistematike (131 bllok transaksione të paraqitura në Tregun
zyrtar dhe 20 bllok transaksione të paraqitura në Tregun e
rregullt të Bursës) me vlerë totale prej 542.943.771 denarë
(rreth 8.83 milionë euro).

Kanë punuar në total 5 shoqëri për menaxhim me
fonde të investimeve dhe aktivi i tyre total është
114.607.368.00 denarë, që krahasuar me vitin 2016 paraqet
rritje prej 65%. Këto shoqëri, menaxhonin me një total prej 15
fondeve të hapura të investimeve, nga të cilët dy ishin të
formuar mu në vitin 2017. Vlera totale neto e aseteve të
fondeve më 31.12.2017 ishte 5.389.469.222,18 denarë që në
krahasim me vitin 2016 paraqet rritje prej 48% përqindje.

Në bazë të Ligjit për ndërmarrje të shoqërive
aksionare, Komisioni lëshoi tre licenca për oferta për
ndërmarrje.

Në vitin 2017 janë lëshuar 4 pëlqime për emërimin
e drejtorit të pjesëmarrësit të autorizuar në tregun e letrave
me vlerë, 3 licenca për të punuarit si broker dhe 4 licenca për
të punuarit si këshilltar investues. Në përputhje me të njëjtin
ligj, brokerat dhe këshilltarët investues janë të detyruar që
çdo vit të pestë të ripërtërijnë licencën e tyre së të punuarit
dhe në atë kuptim janë ripërtërirë 9 licenca për të punuarit si
broker dhe 7 për këshilltar investues. Në të njëjtën kohë,
Komisioni ka harmonizuar rregullativën dhe bëri ndryshimin
dhe plotësimin e 2 rregulloreve të cilat rrjedhin nga Ligji mbi
letrat me vlerë dhe 1 rregullore nga Ligji për fonde të
investimeve. Në kuadër të projekteve edukative, ka
organizuar trajnimin e pestë dhe të gjashtë për këshillim
investues dhe trajnimin e pesëmbëdhjetë dhe
gjashtëmbëdhjetë për të punuarit me letra me vlerë.

Po ashtu, Komisioni ka marrë pjesë në aktivitetet e
Organizatës ndërkombëtare të Komisioneve të letrave me
vlerë – IOSCO, dhe ka pasur bashkëpunim aktiv bilateral me

organet e huaja rregullatore. Në përputhje me Deklaratën e
firmosur për bashkëpunim ndërmjet rregullatorëve të
tregjeve të letrave me vlerë nga Maqedonia, Sllovenia, Serbia,
Kroacia, Mali i Zi, Republika Srpska, Federata e Bosnjës dhe
Hercegovinës dhe Distrikti Brçko, vazhduan aktivitetet për të
vendosur metodologji dhe praktikë të përbashkët për ofrimin
e shërbimeve të investimeve; koordinim dhe përforcim të
mbikëqyrjes; zhvillim dhe koordinim i rregullativës dhe
standardeve të sanksionimit të manipulimeve të tregut dhe
tregtimin e brendshëm; edukim i përbashkët dhe zbatim të
licencimit të pjesëmarrësve të tregut të cilët do ofronin
shërbime në tregjet në rajon.

RAPORT I AUDITORIT TË PAVARUR
Deri te Udhëheqësia e
Komisionit të letrave me vlerë të Republikës së Maqedonisë
Shkup
Bëmë auditimin e raporteve të dhëna financiare të Komisionit
të letrave me vlerë të Republikës së Maqedonisë Shkup (në
tekstin e mëtejmë “Komisioni”), të cilat përbëhen nga bilanci i
gjendjes më 31 dhjetor 2017 dhe bilanci shoqërues i të
ardhurave dhe shpenzimeve për të njëjtën periudhë dhe
shqyrtimin e politikave të rëndësishme kontabël dhe shënime
të tjera.
Përgjegjësi të udhëheqësisë për raportet financiare
Udhëheqësia është përgjegjëse për përgatitjen dhe
prezantimin objektiv të raporteve financiare në përputhje me
standardet kontabël të cilat zbatohen në Republikën e
Maqedonisë dhe kontrollin e brendshëm për të cilin
udhëheqësia konsideron se është i domosdoshëm për
përgatitjen e raporteve financiare të cilat nuk përmbajnë
pasqyrë të gabuar materiale pavarësisht vallë bëhet fjalë për
mashtrim ose gabim.
Përgjegjësi e auditorit Përgjegjësi e jona është të shprehim
mendim për këto raporte financiare në bazë të auditimit
tonë. Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Ligjin
për auditim në Republikën e Maqedonisë dhe Standardet
ndërkombëtare për auditim në publikuara në Republikën e
Maqedonisë. Këto standarde kërkojnë që të respektojmë
kërkesat etike, të planifikojmë dhe zbatojmë auditimin në
mënyrë e cila do na mundësojë të fitojmë bindshmëri të
arsyeshme se raportet financiare janë të liruara nga pasqyrimi
i gabuar material.
Auditimi përfshin zbatimin e procedurave për marrjen e
provave audituese për shumat dhe zbardhjen e raporteve
financiare. Procedurat e përzgjedhura varen nga arsyetimi i
auditorit, përfshirë edhe vlerësimin e rreziqeve nga pasqyrimi
i rëndësishëm i gabuar në raportet financiare, të krijuar si
rezultat i mashtrimit ose gabimit. Gjatë vlerësimit të këtyre
rreziqeve, auditori e shqyrton kontrollin e brendshëm
relevant për përgatitjen dhe prezantimin objektiv të
raporteve financiare të Komisionit me qëllim të dizajnimit të
procedurave audituese të cilat janë të përshtatshme për
rrethanat, mirëpo jo edhe për qëllim të shprehimit të
mendimit për efektivitetin e kontrollit të brendshëm të
Komisionit. Auditimi po ashtu përfshin edhe vlerësim për
përshtatshmërinë e politikave të përdorura kontabël të bëra
nga udhëheqësia, si dhe vlerësim të prezantimit të
përgjithshëm të raporteve financiare. Besojmë se provat
audituese të cilat i keni marrë janë të mjaftueshme dhe
përkatëse për të siguruar bazë për mendimin tonë të
auditimit.
Mendim Sipas mendimit tonë, raportet financiare e tregojnë
në mënyrë reale dhe objektive, në të gjitha aspektet
materiale, gjendjen financiare të Komisionit të letrave me
vlerë të Republikës së Maqedonisë Shkup, më 31.12.2017, si
dhe rezultatin financiar, në përputhje me standardet kontabël
për organizatat jofitimprurëse që zbatohen në Republikën e
Maqedonisë.
Të vihet theksi Pa bërë kualifikime në mendimin tonë do
vëmë theksin në sa për vijon: Ligji për kontabël i organizatave
jofitimprurëse dhe rregullativa shoqëruese janë subjekt i
interpretimeve kundërshtuese nga ana e ekspertëve në
Republikën e Maqedonisë. Për një pjesë të tyre, ky Ligj
sugjeron në trajtim identik kontabël si te përdoruesit e
buxhetit, me përjashtim të mënyrës së modifikuar të
prezantimit të të ardhurave dhe shpenzimeve. Për të tjerët,
Ligji sugjeron për afërsi të shkallëzuar ndaj kontabilitetit
aktual, në çfarë sugjeron edhe pranimi i shpenzimit të
amortizimit në Bilancin e të ardhurave dhe shpenzimeve.
Këto edhe çështje të tjera të hapura iniciojnë nevojë për
unifikim të qëndrimeve të ekspertëve dhe udhëzim dhe/ose
publikim të standardeve të kontabilitetit për organizatat
jofitimprurëse, me çfarë më në fund të zgjidheshin dilemat e
pranishme në këtë fushë.

ST AUDITIMI ÇULEVA Shkup
Sonja Çuleva, Menaxher

Sonja Çuleva, Auditor i licencuar
Shkup, 29 qershor, 2018

BILANC I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
Për vitin që mbaron më 31 dhjetor 2017
(Në mijë Denarë)

Shënim 2017 2016

TË ARDHURA NGA TË PUNUARITOPERATIV
Të ardhura nga tarifa të fituara dhe kompensime 4 38,941 43,177
Të ardhura të tjera 5 5,154 47,510
Të ardhurat financiare neto 6 938 769
TË ARDHURAT TOTALE NGA TË PUNUARIT
OPERATIV 45,033 91,456

SHPENZIMENGA TË PUNUARITOPERATIV
Shpenzime materiale dhe shërbime 7 (5,054) (5,089)
Shpenzime të tjera 8 (3,864) (4,120)
Mjete kapitale dhe të tjera 9 (10,781) (55,867)
Paga dhe kompensime të tjera për punonjësit 10 (24,329) (24,622)
Kostot financiare neto 6 / /
SHPENZIMET TOTALE NGA TË PUNUARIT
OPERATIV (44,028) (89,698)

SUFICITI/(DEFICITI) I REALIZUAR TË ARDHURAVE
FITIMI (HUMBJA) NGA TË PUNUARITOPERATIV 1,005 1,758

Tatim në fitim (236) (341)

SUFICIT I REALIZUAR I TË ARDHURAVE FITIMI
(HUMBJA) NGA TË PUNUARITOPERATIV PAS
TATIMIT 769 1,417
Pjesa e trasnferuar nga suficiti i ë ardhurave nga
vitet e kaluara / /

SUFICITI I REALIZUAR I TË ARDHURAVE FITIMI
PAS TATIMIT 769 1,417

Mr.Sc. Nora Aliti, Kryetar

KOMISIONI I LETRAVEME VLERË I
REPUBLIKËS SËMAQEDONISË SHKUP

Viti që mbaron më 31

Shënimet bashkangjitur me raportet financiare paraqesin pjesë përbërëse të këtyre raporteve
financiare

Raportet financiare për vitin që mbaron më 31 dhjetor 2017 janë të pranuara dhe të miratuara
nga udhëheqësia e Komisionit më 27 shkurt 2018

BILANCI I GJENDJES
Më 31 dhjetor 2017
Në mijëra Denarë

AKTIVI Shënim 2017 2016
Mjete rrjedhëse
Para dhe ekuivalente të parave 11 2,090 2,373
Pretendime nga komitentët / /
Depozita në banka 12 55,000 60,000
Pretendime të tjera dhe PAK 13 3,425 6,868

60,515 69,241
Mjetet jorrjedhëse
Mjetet jomateriale neto 14 5,365 6,536
Mjetet materiale neto 14 143,119 128,878

148,484 135,414

AKTIVI TOTAL 208,999 204,655

PASIVI
Detyrimet rrjedhëse
Detyrime ndaj furnizuesve dhe
detyrime të tjera rrjedhëse 15 317 2,450
Përkufizimet pasive kohore (PPK) 16 1,016 3,542
Totali i detyrimeve rrjedhëse 1,333 5,992

Fondi afarist dhe suficiti i
akumular i të ardhurave
Fondi afarist 17 148,242 135,414
Suficiti i akumular i të ardhurave 17 769 1,417
Fondi rezervë 17 58,414 61,832
Rezerva e rivlerësuar 17 241 /

Totali i fondit afarist dhe suficitit
të akumular të të ardhurave 17 207,666 198,663

PASIVI TOTAL 209,999 204,655

KOMISIONI I LETRAVEMEVLERË I
REPUBLIKËS SËMAQEDONISË SHKUP

Shënimet bashkangjitur me raportet financiare paraqesin
pjesë përbërëse të këtyre raporteve financiare
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Pasi Marotta konfirmoi besi-
min ndaj tij, Luciano Spalletti
është angazhuar maksimalisht në
seancat stërvitore të skuadrës
zikaltër, pasi kërkon të rikthejë
ekipin menjëherë te suksesi, duke
filluar që nga transferta e të sh-
tunës në mbrëmje përballë
Parmës. Kështu gjatë ditës së
mërkurë tekniku zikaltër ka marrë
edhe një lajm të mirë, pasi në rre-
sht ka parë edhe Keita Balden,
sulmuesin anësor senegalez që u
dëmtua dhe i mungoi Interit në

momentin më kyç, kur edhe Peri-
siç nuk pranonte të aktivizohej
pasi kërkonte largimin.

Përveç senegalezit, tekniku
zikaltër vijon punën edhe për
rikuperimin total të kroatit Peri-
siç, me të cilin edhe sot ka punuar
me ushtrime specifike, pasi
kërkon të marrë maksimumin nga
ai për pjesën e mbetur të sezonit.
Edhe në sfidën ndaj Parmës, Ma-

teo Politano nuk do të jetë, pasi ka
edhe një javë dënim për të vuaj-
tur, ndërsa Spalletti synon që këtë
herë të hedhë në fushë nga mi-
nuta e parë pikërisht Perisiç dhe
Keita Balde, në krah të kapitenit
Icardi. Në seancën e ditës së sot-
me shihej një angazhim maksi-
mal i Spallettit edhe në punën me
mesfushorin belg Radja Naing-
golan, i cili ende nuk ka arritur të

justifikojë besimin dhe shpenzi-
min e Interit ndaj tij, në merka-
ton e verës. 

Edhe ky i fundit pritet të marrë
një tjetër shans për të luajtur ti-
tullar në transfertën emiliane,
pasi pritet të rreshtohet pas kapi-
tenit Mauro Icardi dhe t’i japë një
dorë skuadrës për t’u rikthyer te
fitorja që mungon prej Dhjetorit
në ndeshjet e kampionatit.

David Mearns, drejtuesi i
kërkimeve për avionin me të cilin
po udhëtonte Emiliano Sala dhe
piloti David Ibbotson, ka dekla-
ruar se familjarët e të dy persona-
ve e dinë se ata janë të vdekur.
Avioni me të cilin po udhëtonte
Sala nga Nantes në Cardiff, u gjet
të dielën në fundin e oqeanit afër
ishullit Guernsey. Dega e Hetimit
për Aksidente Ajrore kishte gjetur
një trup në pjesët e avionit që ish-
te zhdukur. Por deri më tani nuk
është vërtetuar nëse është trupi i
Salas apo i pilotit David Ibbotson.
“Ajo që familjarët e dinë për mo-
mentin është se që të dy, Sala dhe
Ibbotson, kanë vdekur dhe ata
vetëm duan që ne t’ua rikthejmë
trupat. Gjëja më e rëndësishme
janë trupat”, ka thënë Mearns.
“Rikthimi i trupave është gjëja më
e rëndësishme për të dy familjet.

Aeroplani është punë tjetër, ne
duam ta nxjerrim atë nga deti
vetëm se në këtë mënyrë mund ta
kuptojmë arsyen e rrëzimit. Ajo
që di unë është se ne e kemi vetëm

një trup për momentin, vetëm kaq
di unë. Ata tentuan ta nxjerrin tru-
pin gjatë natës dhe e di se nuk e
patën aspak të lehtë”, shtoi
Mearns.

Hazard drejt
Realit
Eden Hazard do të jetë lojtar i
Real Madridit në qershor. Kjo
gjë konfirmohet nga burimet e
“Daily Telegraph”. Kampioni
belg, më parë dha një intervistë
për radion franceze RMC, në një
dokumentar të bërë për kar-
rierën e tij. Në atë rast, ai përsë-
riti: "E di se çfarë do të bëj, e
kam marrë vendimin tim".
Ndërkohë, blutë e Londrës sh-
presojnë për një qëndrim të
mundshëm të tij, ndaj po bëjnë
çmos ta bindin që të qëndrojë te
Chelsea. Klubi anglez i ka pro-
pozuar një rinovim të majmë fi-
nanciar: mbi 300 mijë stërlina
në javë. Aktualisht, megjithatë,
nuk ka zyrtarizim të vendimit
nga ana e lojtarit, i cili pret që
“Los Blancos” të konfirmojnë in-
teresin e tyre te klubi aktual.
Real Madridi ka një plan, teksa
do të përdorë Kovacic, i huazuar
në verë te Chelsea, si “një gur
shahu” për të ulur pretendimet
e klubit nga Londra, i cili e vlerë-
son Hazard rreth 112 milionë
euro. Trajneri Maurizio Sarri
përsëriti së fundi se i duhet
dhënë një rrugëzgjidhje kësaj
çështjeje: 
"Edeni është 28 vjeç. Nëse dë-
shiron të largohet, mendoj se
duhet të shkojë. Natyrisht, sh-
presoj të kundërtën. Unë shpre-
soj se ai dëshiron të qëndrojë
këtu. Për momentin ka poten-
cialin që të jetë lojtari më i mirë
në Europë". Në rast të largimit të
Hazardit te “Los Blancos”, Chel-
sea mund të shikojë në shtëpi
për të gjetur zëvendësuesin.
Londinezët, në fakt, tashmë e
kanë një marrëveshje me Chri-
stian Pulisic të Borussia Dort-
mund, i cili duhet të kalojë në
Londër në verë. Megjithatë,
zgjedhje e parë shihet ende Phi-
lippe Coutinho, i cili nuk po
ndihet mirë te Barcelona.

Unitedi nuk heq
dorë nga
Koulibaly
Kalidou Koulibaly është objektivi
kryesor i Manchester United për
afatin kalimtar të verës. Siç ra-
portohet nga mediat angleze,
"Djajtë e Kuq" kërkojnë një
mbrojtës me eksperiencë në
mbështetje të Victor Lindelofit.
Duke pasur parasysh vështirësitë
në transferimin e Raphael Vara-
nes, do të tentojë senegalezin në
fund të këtij sezoni. Ndërkohë
përveç Koulibalyt, 20 herë kam-
pioni e Anglisë ka edhe disa
emra të tjerë si Harry Maguire,
Milan Skriniar, Alessio Romagno-
li dhe Toby Alderweireld.

Stefano Sturaro është zyrtarisht lojtar i Ge-
noas. Mesfushori kaloi në formë huazimi në janar
nga Juventus në Xhenova, por pasi janë përmbu-
shur kushtet e vendosura në kontratë lojtari është
shitur përfundimisht. Klubi bardhezi njoftoi se loj-
tari është shitur për shifrën e 16.5 milionë euro, të

cilat do të paguhen në katër këste. Nga kjo marrë-
veshje Juventus ka dalë me bilanc pozitiv fitimi
prej 12.9 milionë euro. Një tjetër marrëveshje me
leverdi nga Andrea Agnelli, pas largimit të Benatia
në Katar për 10 milionë euro. “Stefano Sturaro
është lojtar i Genoas. Mesfushori në fakt u transfe-

rua në klubin kuqeblu gjatë merkatos së janarit
dhe pas përmbushjes së kushteve kontraktuale të
përfshira në marrëveshje, është shfrytëzuar tani
obligimi përfundimtar i blerjes”, thuhet në dekla-
ratën zyrtare të klubet, aty ku shpjegohen edhe de-
tajet e operacionit, të përmendura më lart.

Juventus mbush arkën nga largimi i radhës

Familjarët kërkojnë trupin e Salas 
dhe Ibbotsonit, e dinë se janë të vdekur

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

Spallettin e karikon besimi, angazhim
maksimal për tu kthyer te fitoret

Spalletti është
angazhuar
maksimalisht në
seancat stërvitore të
skuadrës zikaltër, pasi
kërkon të rikthejë
ekipin menjëherë te
suksesi, duke filluar
që nga transferta e të
shtunës në mbrëmje
përballë Parmës
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KËNGËTARJA
JONË,
KOÇI

KËNGËTARJA AME-
RIKANE, DAJANA

-----------------------------
FITUESJA E X 

FAKTORIT, ARA

MELIHATE AJETI
-----------------------------

KUZHINIERI 
YNË, RENE

KËSTET
PAZAR

----------------------------
KASEM

HALLULLI

I PASTËR,
QË KA VETI 
TË ETERIT

RRYMIMI I AJRIT
-----------------------------

QYTET 
NË PALESTINË, 

AL KABIRA

AUTORI
SHQIPTAR
NË FOTO

SMALTI
BERILIUMI

-----------------------------
KALLËZORE,

KUSHDO

RUMANIA
----------------------------

SERGJEN

TRAJNERI 
BRAZILIAN,

 ADENOR LEONAR-
DO BAÇI

UJDHESË
NË ITALI

-----------------------------
DOMAIN NAME 

SYSTEM

KOHA
RASTI

----------------------------
DERR

PARAFJALË

SUHAREKA
FRONTI

NACIONAL
-----------------------------

ANGSTREMI

AKTORJA
KROATE,

RINA

VEPËR 
MUZIKORE 

PËR NJË OSE 
DY VEGLA

ZGJIDHJET: FAKT, RUKIE, TURQ, BASE, O, IJ, ALLE, A, BALSAMIZIM, ENI, ROS, MA, RATAT, TREG, 
ETERIKE, RA, QERIM HAXHIU, EMALI, BE, R, TITE, KAPRI, MUNDËSIA, THERANDA, FN, ITA, 
SONATË.

Shumë i lehtë: 196724835, 852936714, 347581926, 928375461, 415692378, 763148259, 
584267193, 231459687, 679813542. Mesatar: 857324691, 214596387, 693187524, 
325741869, 971658432, 486239715, 538412976, 742963158, 169875243.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Dielli do e privilegjoje tej mase jetën tuaj ne çift gjate kë-

saj dite dhe do ju beje te ndiheni për mrekulli. Nuk do keni me de-
bate si me pare sepse te dy palët do toleroni goxha. Beqaret do kenë
plot momente pasiononte dhe gjerat do ju ecin ne rrugën e duhur.
Me financat duhet te jeni shume me te matur dhe keni për ta pare qe
gjendja do filloje te normalizohet shpejt.

DEMI 21. prill - 21. maj
Te dashuruarit do kenë një dite te kënaqshme dhe pa pro-

bleme. Dashurohuni ashtu si ta mendoni se është me mire. Priten
takime te rëndësishme gjate kësaj dite për ata qe janë ende vetëm.
Ka mundësi qe gjithçka te ndryshoje njëherë e mire për ta. Saturni
do ju ndihmoje ne planin financiar dhe do e rigjeni ekuilibrin e
munguar. Tashme do ndiheni me te qete.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Nëse jeni ne një lidhje mos bëni gabim te ëndërroni për

persona te tjerë sepse do shkatërroni njëherë e mire çdo gjë te
bukur qe keni ndërtuar. Dijeni qe me pas nuk do ketë me kthim
mbrapa ne kohe. Beqaret as nuk do duan te bëjnë ndryshime ne sta-
tusin e tyre edhe sikur t’iu jepen mundësi te mira. Ne planin finan-
ciar rekomandohet shume maturi e përkujdes.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Venusi do jete planeti me harmonik qe do ua zbukuroje

ditën sot. Do flirtoni ne çdo moment me partnerin dhe do ju
duket sikur po dashuroheni nga e para me te. Beqaret do jene me
te brishte dhe do kenë frike te dalin neper takimet qe do ftohen.
Me sektorin e financave duhet te kujdeseni pak me shume sepse
po i late pas dore situata sa do vije e do përkeqësohet.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Dielli do ju sigurojë një dite pozitive sot e te mbushur me

bashkëpunim. Gjate gjithë kohës do merreni vesh me partnerin
dhe nuk do debatoni me te. Beqaret do ndihmohen nga gjithë pla-
netët. Ata do ju krijojnë te gjitha kushtet e nevojshme për te reali-
zuar takimet e ëndrrave. Edhe gjendja e financave ka për te qene me
e stabilizuar nga me pare dhe do ndiheni te qete.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Jeta ne çift do ketë ndikim shume te madh nga planetët

gjate gjithë kësaj dite. Here do jeni ne humor te mire dhe here do kon-
fliktoheni për gjera te kota me partnerin. Beqaret do flirtojnë gjithë
kohës me disa persona qe ne fakt nuk ja vlejnë. Kujdes mos bëni ga-
bime. Financat menaxhojini me përkujdes ne mënyrë qe gjithçka te
ece me se miri. Ju mundeni!

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Gjithçka do ndodhe si me magji sot ne jetën tuaj ne çift

dhe emocionet e kënaqësitë do jene te papërshkrueshme. Beqaret
do ndihmohen nga Jupiteri. Ata do afrohen me tepër pranë perso-
nit qe pëlqejnë dhe do ja shprehin ndjenjat ne një mënyrë te veçan-
te. Financat do varen nga ju. Po shpenzuat shuma te konsideruesh-
me menjëherë do përballeni me vështirësi pa fund.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Shume gjera te jashtëzakonshme kane për te ndodhur

sot ne jetën tuaj ne çift. Emocionet do shumëfishohen dhe do ju
duket sikur jeni mbi re. Beqaret do jene gati ta pranojnë propozi-
min e dikujt dhe do fillojnë një lidhje serioze. Gjendja e te ardhu-
rave nuk do jete aq e mire sa mendonit. Lërini për me vone disa in-
vestime dhe mos shpenzoni shuma te mëdha.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dite tejet e vështirë kjo e sotmja për ata qe janë ne një

lidhje. Nuk do merreni vesh mire me atë qe keni ne krah dhe
mund te debatoni ashpër. Beqaret do kenë mundësi vetëm për
aventura kalimtare, asgjë me shume sesa aq. Buxhetin do e me-
naxhoni me shume përkujdes. Nuk do kryeni aspak investime te
panevojshme te cilat do mund ta tronditnin situatën.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dite ideale kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do

merreni vesh për gjithçka me partnerin tuaj dhe marrëdhënia ne çift
do përmirësohet. Beqaret do jene te arsyeshëm dhe nuk do hidhen
ne krahët e te parit qe do i joshe. Ne planin financiar gjendja do jete
e qëndrueshme dhe do arrini te kryeni te gjitha shpenzimet e nevoj-
shme. E ardhmja do jete edhe me e mire.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do i jepni me shume prioritet se kurrë sot jetës suaj ne

çift, madje do pranoni te bëni edhe sakrifica qe gjendja te jete sa
me e qëndrueshme. Beqaret do jene gjithë ditës ne kërkim te
princit te kaltër dhe do mund ta gjejnë atë ne orët e pasdites.
Gjendja e financave do mbetet e mire kështu qe mund te kryeni
edhe ndonjë shpenzim me tepër.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dite shume e vështirë kjo e sotmja për te gjithë ata qe

janë ne një lidhje. Do ndiheni keq ne krahët e partnerit dhe do vua-
ni tej mase. Beqaret do jene gati te bëjnë çdo lloj gjeje vetëm për
te qene ne krahët e atij qe duan. Asgjë nuk do i trembe. Gjendja e
te ardhurave do jete disi me e qëndrueshme se zakonisht. Nuk do
mund te kryeni asnjë lloj shpenzimi qe keni dashur.



32 MOZAIK
Koha, e enjte, 7 shkurt 2019 

1238 - Mongolët i futën zjarrin qy-
tetit rus Vlladimir.

1301 - Eduard i Kernarionit (më
vonë Eduardi II) bëhet Princi i parë i
Uellsit.

1522 - Traktati i Brukselit: Hab-
sburgët ndahen në Degë spanjolle
dhe austriake.

1613 - Mihail Romanov bëhet Cari i
Rusisë.

1792 - Austria dhe Prusia nënshk-
ruajnë marrëveshje kundër Francës.

1900 - Themelohet Partia e Punës
në Angli.

1947 - Arabët dhe Hebrenjtë refu-
zojnë propozimin britanik për ndarje
të Palestinës.

1962 - Kryetari Kenedi fillon blloka-
dat ndaj Kubës.

1964 - Cassius Clay (Muhamed Ali)
pranon Islamin.

1971 - Burrat zviceran pranojnë të
drejtën e votës për gratë.

1997 - SHBA dhe Rusia shpallin
mbajtjen e Samitit të Helsinkit.

2000 - Themelohet Universiteti
Bahria në Pakistan.

Jeta nuk mund të ketë tjetër qellim,
përveç mirësisë dhe gëzimit. Vetëm ky
qëllim - gëzimi, është plotësisht i me-

rituar për jetën. (Tolstoi)

PASOJAT E GËRHITJES 
NË SHËNDET
Personat që gërhasin mund të men-
dojnë se nuk përballen me probleme
serioze, përveçse mund të bezdisin
partnerin e tyre. Por nëse gërhisni,
mund ta keni të vështirë që të mbani
mend kujtime nga e shkuara. Ata që
vuajnë nga apnea obstruktive e gjumit,
një ndër shkaqet kryesore të gërhitjes,
kanë memorie shumë më të keqe se
njerëzit e tjerë, për vi-
tet e kaluara. Ata e
kanë të vështirë të
mbajnë mend
detaje specifike, si
emrat e kolegëve,
numrin e shtëpisë
apo të rrugës ku jeto-
nin dikur.
Sa herë që një njeri me apnea të gjumit
gërhet, fyti i tij shtrëngohet duke bl-
lokuar rrugët e frymëmarrjes, që në të
njëjtën kohë le trurin pa oksigjen. Ek-
spertët besojnë se kjo mund të dëm-
tojë masën gri në pjesën e trurit që
është e rëndësishme për ruajtjen e kuj-
timeve. Të dhënat në fjalë vijnë nga një
studim i kryer nga një grup ekspertësh
nga Universiteti i RMIT në Australi, në
të cilin morën pjesë 44 persona, nga
mosha 20 deri në 69 vjeç. Ekspertët dal-
luan se këta persona e kishin shumë të
vështirë të mbanin mend detaje nga
fëmijëria. Kur iu kërkua që të kujtonin
histori personale, pjesa më e madhe
prej tyre kishin një kujtim të përgjith-
shëm dhe e kishin të vështirë të kujto-
nin gjëra specifike.
Ekspertja Melinda Jeckson, që drejtoi
studimin në fjalë tha se të dhënat
sugjerojnë se apnea e gjumit mund të
dëmtojë atësinë e trurit për të ruajtur
apo për t’i pasur të gjalla disa kujtime
nga e shkuara.“
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Martesa më e shkurtër e vitit 2019 u
regjistrua në Kuvajt. Çifti protagonist i in-
cidentit, i cili shënon një rekord të ri në
historinë e martesave flesh, ka kërkuar di-
vorc pikërisht 3 minuta pas martesës. Pasi
u martua para gjyqtarit (i cili merret me
kontratat e martesës) gjithçka duket se
po funksiononte mirë . Pastaj, në dalje të
ndërtesës, ndodh diçka. Nisja pengohet
me veshjen e saj dhe burri e fyen “Budal-
laqe!”.

Sapo gruaja dëgjon atë fjalë, nuk men-
dohet dy herë. Kthehet pas tre minutave
në sallën e gjyqit dhe shkon tek i njëjti

gjyqtar për të kërkuar divorcin. Ai u përpoq
të jetë i qetë, por ajo nuk u dorëzua. “Nëse
më ofendove pas tri minutash martese,
çfarë do të bësh në të ardhmen?”.

Dhe kështu nuk donte të dëgjonte
askënd dhe vazhdoi në rrugën e saj. Ba-

shkimi i një çifti bazohet në një ekuilibër
që mund të bjerë në çdo moment dhe kë-
shtu ka qenë. Rasti  në fjalë shkaktoi disku-
time për shpejtësinë me të cilën ndodhi
divorci. Në rrjetet sociale nuk flitet për
ndonjë gjë tjetër këto ditë.

I riu padit
prindërit në
Gjykatë: Më
sollën në jetë pa
më pyetur mua
Një 27-vjeçar ka njoftuar se ka
ndërmend të padisë prindërit e
tij në gjykatë për një motiv qe-
sharak. “Ata nuk kërkuan pëlqi-
min tim kur më sollën në jetë
dhe lumturinë e tyre e vendosën
përpara të drejtave të mua”, tha
ai për mediat. Lajmi i çuditshëm
vjen nga Mumbai, Indi, ku jeton
Raphael Samuel, një avokat i ri i
cili për kohësh ka ngritur çë-
shtjen e ashtuquajtur “antinata-
listë”. Aty  thuhet se prindërit
nuk kanë të drejtë të rrisin fë-
mijët pa pëlqimin e palëve të in-
teresuara. Një motivim shumë i
çuditshëm, që Raphael mbësh-
tet: “Dua t’u tregoj të gjithë fë-
mijëve indianë se nuk i dety-
rohen asgjë prindërve të tyre. Në
të vërtetë, çdo fëmijë duhet të
dijë përse prindërit e donin atë,
është e drejta e tij, sepse fëmijët
nuk duhet të detyrohen vijnë në
jetë”.

Për Rowan Atkinson është koha të tre-
gojë se është një baba i mirë dhe i përkush-
tuar. Aktori i njohur për publikun kryesisht
në rolin e “Mr. Bean” ka vendosur që për disa
kohë të marrë pushimet dhe të lërë aktri-
min. Shkak për këtë vendim është vajza e tij,
e cila erdhi në jetë në vitin 2017. Kjo sakrificë
vjen për t’i dhënë mundësinë bashkëshortes
së tij Louise Ford që t’i përkushtohet më
shumë karrierës si aktore. Tashmë Rowan
do të kujdeset për të voglën, ndërsa ma-
maja e saj do t’i kthehet aktrimit. 64-vjeça-

ri dhe 35-vjeçarja janë në lidhje që nga viti
2014. Ndërsa Rowan është baba edhe i një
djali 23 vjeç dhe një vajze 21-vjeçare nga
martesa me Sunetra Sastry.

Një Bibël, që besohet se i përket një periudhe 1200- vjeçare,
është gjetur gjatë një operacioni policor në juglindje të Turqisë,
thanë autoritetet. “Ekipet për luftën kundër trafikimeve, gjetën
Biblën gjatë një operacioni në qytetin Kayapinar. Bibla ka 34
faqe të shkruara me ar mbi lëkurë”, thuhet në njoftimin e guver-
natorit të Diyarbakirit. “’Sekuestrimi i Biblës është bërë gjatë
tentativës së tre personave për ta shitur atë”, thuhet në një njof-
tim, në të cilin sqarohet se trafikantët janë arrestuar. Zyra e gu-
vernatorit thotë se lidhur me aksionin në fjalë, janë arrestuar gja-
shtë persona, por nuk ka detaje mbi origjinën e Biblës.

Në të kaluarën, të paktën në vendin
tonë, familjet me shumë fëmijë ishin diçka
normale, por tashmë situata ka ndryshuar
dhe të gjesh një çift me 10 fëmijë është pak
e rrallë. “Daily Mail” i ka kushtuar një vë-
mendje të veçantë çiftit Andrews, të cilët
kanë dhjetë fëmijë, më i vogli pesë muajsh
dhe më i madhi 17 vjeç. Clive dhe Louise An-
drews ka tre vajza dhe shtatë djem. Ata je-

tojnë në dy shtëpi me tre dhoma gjumi në
Lincolnshire dhe kanë aq shumë rroba sa
përdorin një dhomë të tërë si gardërobë.
Ata duhet të heqin dorë nga pushimet fa-
miljare, pasi vetëm fatura për ushqimin ar-
rin vlerën 1 mijë paund në muaj. Por pa-
varësisht kërkesave financiare të larta dhe
stresit, çifti këmbëngul se do të bëjnë sëri-
sh fëmijë.

Çifti divorcohet 3 minuta pas
martesës

Në Turqi gjendet një Bibël 1200-vjeçare
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Mr.Bean lë aktrimin!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Për 17 vjet, 10 fëmijë
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


