
“Rusia nuk 
na do në BE”,
Rama nxjerr
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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 13 mars - Prokuroria Speciale Publike,
pas dy apo tri seancave gjyqësore pritet t’i pre-
zantojë “bombat” për rastin “Monstra”. Këto
janë parashikimet e avokatit Naser Raufi, i cili
tha se mungesa e opinionit në seancat e ka-
luara për vrasjen e pesëfishtë në Liqenin e
Smilkovës, është e arsyeshme, pasi që bëhet
fjalë për prezantimi e Masave të Posaçme He-
tuese. “Jam i sigurt se me rigjykimin e këtij ra-

sti do të arrijmë deri te kryerësit e vërtetë të kë-
saj vepre penale. Deri më tani Prokuroria Spe-
ciale Publike, nuk na ka dorëzuar dhe aq më
pak janë parashtruar në Gjykatë, materiale të
‘bombave’. Besoj se për shkak të ndjeshmërisë
së atyre dëshmive, para prezantimit në seancë
neve si avokat do të na mundësohet ti
dëgjojmë. Për neve është me rëndësi të zbu-
lohet e vërteta, qoftë edhe nëse...

Së shpejti “bombat” për “Monstrën”
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Dibra 2030

Ekipe të njohura të futbollit, të
basketbollit , hendbollit dhe vo-
lejbollit si dhe garuesit e atletikës
i mbajnë përgatitjet e tyre në
qendrën e njohur sportive “Pene-
stia” në Dibër, konkretisht në Ba-
nishtë. Në pushimoren e fëmijë-
ve disa vite me radhë në mënyrë
tradicionale po mbahet edhe
kampi i atletikës së fëmijës nga
diaspora . Për shkak të vendn-
dodhjes së tij dhe klimës , objek-
ti në vitet e fundit...
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Paga edhe më të ulëta se ajo mesatare prej 24 mijë denarë, apo 20.500 denarë ofrohen edhe për
kuadro me arsim të lartë apo për projektant me fakultet të përfunduar të ndërtimtarisë, apo në
vende tjetër pune gjithashtu për inxhinier të ndërtimtarisë ofrohet pagë prej 21 mijë denarë. Paga
prej 12 apo 15 mijë denarë ofrohen edhe për programues, ndërsa për elektro-inxhinier të drejtimit
të digave ofrohen pagë prej 24 mijë denarë, e njëjtë me pagën mesatare në shtet
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Drecun:
Zgjidhja për
Kosovën
mund të jetë
ndryshe nga
rezoluta 1244
Kryetari i Komisionit Parla-
mentar për Kosovën në Ku-
vendin e Serbisë, Milovan
Drecun, tha se deklarata e
përfaqësueses së lartë të BE-
së Federica Mogherini, para
Këshillit të Sigurimit të OKB-
së lidhur me marrëveshjen e
mundshme përfundimtare
Prishtinë-Beograd, fuqizon
pozicionin e Serbisë në bise-
dime.
“Deklarata e Mogherinit se
marrëveshjen përfundimtare
Kosovë-Serbi duhet ta mbë-
shtesë Këshilli i Sigurimit i
OKB-së fuqizon pozicionin e
Serbisë pasi në këtë proces
kyçen të paktën pesë vende-
ve. Këtë herë në lojë hyjnë
Rusia dhe Kina dhe kjo e fuqi-
zon pozicionin tonë”, tha Dre-
cun për Radio Televizionin e
Serbisë.
Sipas tij, një deklaratë e tillë,
nënkupton se vazhdimi i bi-
sedimeve ka kaluar nga niveli
teknik në bisedime për statu-
sin e Kosovës.
Megjithatë ai pret që zgjidhja
eventuale të jetë ndryshe prej
rezolutës 1244 të KS të OKB-
së, por përsëriti se Serbia do
të vazhdojë bisedimet vetëm
pasi Prishtina të heqë tarifën
ndaj mallrave serbe.
Shefja e diplomacisë evropia-
ne, Federica Mogherini, tha të
martën se një marrëveshje
përfundimtare duhet të jetë
në përputhje me të drejtën
ndërkombëtare dhe do të
duhet të mbështetet nga Kë-
shilli i Sigurimit i OKB-së”,
duke shtuar se, për arritjen e
këtij qëllimi, është e gatshme
të intensifikojë bisedimet me
anëtarët e Këshillit të Siguri-
mit.
Autoritetet në Prishtinë kanë
deklaruar se rezultat i një
marrëveshje të mundshme
Kosovë-Serbi do të jetë
njohja e ndërsjellë dhe anë-
tarësimi i Kosovës në Organi-
zatën e Kombeve të Bashkua-
ra.

(Balkan Web, 13 mars)

MEDIACitate

Ekipe të njohura të futbollit, të basket-
bollit , hendbollit dhe volejbollit si dhe
garuesit e atletikës i mbajnë përgatitjet e
tyre në qendrën e njohur sportive “Pene-
stia” në Dibër, konkretisht në Banishtë.
Në pushimoren e fëmijëve disa vite me
radhë në mënyrë tradicionale po mbahet
edhe kampi i atletikës së fëmijës nga dia-
spora . Për shkak të vendndodhjes së tij
dhe klimës , objekti në vitet e fundit
grumbullon më shumë ekipe sportive po
mbajnë stërvitjet e tyre dimërore dhe ve-
rore. Edhe salla e re sportive si dhe oferta
speciale e përshtatur për sportistët , lidhja
e mirë me Ballkanin dhe Evropën përmes
aeroportit të Ohrit, si dhe rruga e Arbërit
që lidh Dibrën me Tiranën, e bëjnë joshë-
se qëndrimin e sportistëve në këtë vend.
Terrenet e sporteve të ndryshme, ajri i pa-
stër dhe klima e butë e kanë shndërruar
këtë lokacion në mjaft tërheqës për spor-
tistët. Përdoren me të madhe nga ana e vi-
zitorëve dhe shtigjet e shënuara me
ngarkesë të ndryshme si ato të rrafshëta,
me ngritje të butë të terrenit dhe i kombi-
nuar me ngritje, ulje te poshtë dhe pjesë
të rrafshët.
Vozitja e biçikletave në shtigjet në mbi
700 metra lartësi mbidetare paraqet një
përjetim të veçantë për vizitorët e kësaj
ane që kënaqen me këtë lloj rekreimi. 
Tash më është bërë traditë edhe grum-
bullimi i bimëve mjekësore, çajeve të
ndryshëm dhe kërpudhave, që është
kthyer në një veprimtari të leverdishme.
Kompania private “Dibra e Madhe”, për
grumbullimin e bimëve bashkëpunon me
qindra grumbullues, që shfrytëzojnë dhu-
ratën e natyrës dhe i eksporton në më
shumë shtete evropiane.
Llixhat e njohura në Dibër ofrojnë shërbi-
me jo vetëm për pacientët që vuajnë nga
sëmundjet e ndryshme, por edhe shërbi-
me dhe trajtime të ndryshme sportive,
fitnes dhe veles, teksa natyra dhe shken-
ca janë bërë bashkë për të ruajtur dhe
përmirësuar shëndetin e çdo vizitori.
Malet përreth Dibrës janë një parajsë e
vërtetë për alpinistët, çiklistët, peshka-
tarët, dhe të gjithë ata që dëshirojnë të
ikin prej stresit, tollovive, dhe probleme-
ve, apo thjesht të rikuperohen në aspek-
tin fizik dhe psikik.
Njëherësh që prej disa vite edhe Dibra
Open i është bashkangjitur garave rajona-
le për llojet e ndryshme të paragllajdiz-
mit. Vizitorë të shumtë nga Evropa, kë-
naqen edhe me gjuetinë sportive të
kafshëve të egra si dhe peshqve. Gjuetia
në kohët e fundit e mbështetur edhe me
një organizim serioz dhe kultivimin e një
pjesë të shpendëve për gjueti, është
shndërruar në ofertë serioze të turizmit të

gjuetisë së kësaj ane. Rregullimi i pikave
për gjueti të peshqve, mbrojtja e liqenit ,
shërbimet e ndryshme edhe për 24 orë
në disponim të vizitorëve , vendosja e një
rendi në këtë fushë që respektohet nga
të gjithë, por edhe shtimi i fondit të pesh-
qve ka rritur imazhin e peshkatarisë spor-
tiv në Liqenin e Dibrës. 
Rruga e Arbërit që lidh Dibrën me Tiranën
për dy orë udhëtimi komod, jo vetëm dër-
gon dibranët dhe të tjetër në Tiranë për
shkurt kohë, por edhe sjell turistë nga Ti-
rana që dëshirojnë të pushojnë në Lixhat
e Dibrës me dhjetëra hotele dhe aparta-
mente luksoze private , të vizitojnë resto-
rantet, apo thjesht të relaksohen në
fundjavë duke zgjedhur këtë pikë turi-
stike në vend të të tjerave. 
I tërë uji i ngrohtë i Banishtës shfrytë-
zohet për vaditjen e tokave përreth, jep
rendiment bujqësore dhe ngroh një pje-
së të shtëpive private, por edhe të objek-
teve publike si shkollat, komunën... Kë-
saj i parapriu një studim serioz gjeologjik
dhe një analizë serioze që tregoi të gjitha
përfitimet, por edhe koston e shfrytëzi-
mit të ujërave termal. Pas kësaj me një
investimit të partneritet privat publik,
këtë biznes e menaxhon me sukses një
menaxher i gjeneratës së tretë të mër-
gimtarëve nga SHBA-të. Vizitorët kanë
mundësi të vizitojnë edhe muzeumin e
Dibrës së madhe, ku faktet dhe dëshmitë
flasin për historinë e begatë të kësaj ane
, nga kohërat e romakëve e këndej.
Punojnë me dhjetëra biznese të hapura
nga bashkë atdhetarët tanë nga jashtë...

Sipas shumë ekspertizave të jashtme por
edhe çmimeve në panairet e ndryshme
evropiane, djathi i Dibrës është më i mirë
në Maqedoni. Bile si atraksion turistik për
vizitorët parashikohet edhe vizita apo
edhe fjetja në stane ku të huajt njihen
me mënyrën e përgatitjes së këtij prodhi-
mi të njohur blegtoral.

Rikthehet tradita e dikurshme e
gdhendjes së drurit apo shkolla e njohur
dibrane e drurit, por jo vetëm kaq, janë
hapur edhe fabrika me teknologji moder-
ne që prodhojnë mobilie masive për
Evropën... Në vendin e deponisë së e
dikurshme në dalje të qytetit, tani punon
një impiant të vogël për prodhimin e
energjisë elektrike një storie suksesi e
partneritetit privat publik...

Nga qytet I fjetur i viteve 90-të, në vitin
2030, Dibra është shndërruar në një qytet
ku janë kthyer me qindra familje nga dia-
spora , apo me mijëra pensionistë nga ja-
shtë kalojnë gjysmën e vitit në vendlindje
si rrjedhojë e përmirësimit të kushteve
infrastrukturore dhe gjallërimit të qytetit.

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

Nga Fisnik PASHOLLI 

JA KEMI QU TUGUN
ALEATËVE TANË ME RASTIN
E GYLENISTËVE
“Vendet aleate (SHBA, Gjermani,
Britani) me të drejtë dje përmes
ambasadave në Prishtinë kanë
reaguar fortë lidhur me rastin e
gylenistëve në Kosovë. Emërues i
përbashkët i këtij reagimi është se
politika po pengon zbardhjen e
shkeljeve që janë bërë me këtë rast.
Institucionet e Kosovës kohë më parë
tinza e me pabesi kanë bërë grabitje të
qytetarëve të huaj vendosur në Kosovë
dhe i kanë dorëzuar në shtetin e tyre
amë, me çka kanë shkelur të drejtat e
njeriut, kanë shkelur procedurat
ligjore dhe parimet evropiane, por
edhe traditën zakonore të mikpritjes
shqiptare. Me këtë ja kemi qu tugun
Brukselit. Pa pikë dyshimi
institucionet tona me këtë veprim
tipik anti-evropian kanë ngritur
pengesa në rrugëtimin tonë për në BE.
Me këtë jo vetëm tërthorazi është
dëmtuar edhe procesi i liberalizimit të
vizave. Si mund të dëshirosh që
qytetari yt të gëzoj viza, benefite e
mikpritje nga shtetet e Evropës e në të
njëjtën kohë qytetarët e huaj në
vendin tëndë ti trajtosh si terrorist dhe
ti kthesh atje ku ju rrezikohet liria dhe
jeta. Për më keq edhe tani ka pengesa
në Kuvendin e Kosovës për ta
zbardhur rastin e këtyre shkeljeve si
determitë e involvimit të politikës apo
thënë ndryshe të mendësisë kaçake të
ulura këmbëkryq në institucionet e
udhëhequra nga Koalicioni PAN”, ka
shkruar në profilin e tij në Facebook,
analisti Faton Abdullahu.

PARAMENDOJENI ÇFARË
ABSURDITETI!
“Fatmir Limaj e Shpend Ahmeti kanë
shkuar si Bossa deri ne Bruksel për me
ia dorëzu Mogherinit platformën e
dialogut. Alamet platformën që e
kemi!
Kanë mujtë me ia dergu në PDF me e-
mail”, ka shkruar një status ironizues
në Facebook, gazetari nga Prishtina,
Parim Olluri.

DO TË SHPËRFAQEN DY
BETEJA PËR SECILIN
KANDIDAT 
“Të tre kandidatët për president vijnë
nga bota universitare me një
background të theksuar intelektual.
Janë njohës të mirë të teorive
shtetërore dhe të gjithë asaj që
përfaqëson politika si hapësirë
afirmimi dhe kultivimi të
ndjeshmërive plurale demokratike.
Duket se në këtë fushatë do të
shpërfaqen dy beteja për secilin
kandidat. Njëra betejë do të jetë ajo e
përballjes politike njëri me tjetrin,
ndërsa beteja tjetër do të jetë
përballja mes karizmës intelektuale
dhe impenjimeve politike partiake”, ka
shkruar një status në Facebook,
shkrimtari Bardhyl Zaimi.

Prej disa vite edhe Dibra Open i është bashkangjitur garave
rajonale për llojet e ndryshme të paragllajdizmit. Vizitorë të
shumtë nga Evropa, kënaqen edhe me gjuetinë sportive të
kafshëve të egra si dhe peshqve

Dibra 2030
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Tiranë, 13 mars - Republika e Maqe-
donisë së Veriut për ne nuk është
vetëm vend fqinj, por edhe mik
dhe partner i pazëvendësueshëm
strategjik, deklaroi kryeministri sh-
qiptar Edi Rama në pres konfe-
rencën e përbashkët me kryemini-
strin Zoran Zaev, i cili qëndron në
vizitë zyrtare në Shqipëri.

“Marrëdhëniet midis dy vende-
ve bazohen në parime dhe vlera
afatgjate, të cilat na bashkojnë si
shtete, që i takojnë Evropës dhe të
cilat do të jenë së bashku në fa-
miljen evropiane”, deklaroi Rama.
Ai theksoi se vizita e kryeministrit
Zaev vjen në momentin e arritjes
së rëndësishme historike, siç është
Marrëveshja e Prespës dhe hapja e
rrugës së Maqedonisë së Veriut
drejt NATO-s, për çka përkujton se
Shqipëria tanimë e ratifikoi Pro-
tokollin e aderimit në Aleancë. “Kjo

arritje e madhe historike është fryt
i lidershipit të Zaevit dhe mikut
tonë të përbashkët Cipras. Me
Marrëveshjen e Prespës është
tejkaluar qorrsokaku shumëvjeçar
dhe u hap rruga për anëtarësim së
Maqedonisë së Veriut në NATO.
Kjo poashtu krijoi edhe energji po-
zitive për përparim të mëtutje-
shëm në rrugën e përbashkët për

integrim në BE”, theksoi mes tjera-
sh Rama.

Në ndërkohë, Zaevi ka thënë
se në asnjë rast, nuk duhet cenuar
e ardhmja integruese e vendit në
Bashkimin Europian. “Ne jemi miq
të gjithë qytetarëve të Shqipërisë,
dhe i dëshirojmë të mirat popullit
shqiptar. Vijmë si miq dhe japim
mesazhin paqësor që nëpërmjet

dialogut të ketë zgjidhje”, u shpreh
kryeministri i Maqedonisë së Ve-
riut . I pyetur nga gazetarët lidhur
me protestat e opozitës dhe dje-
gien e mandateve në Shqipëri,
Zaev i tha se “nuk isha në opozitë
para 100 vjetësh, janë thjesht 21
muaj më parë kur isha në opozitë,
por nuk lejuam të japim për-
shtypjen para europianëve se jemi

kundër fillimit të bisedimeve të
vendit tonë me BE-në”.

“Siç e thash, ne ishim opozitë
para 21 muajsh, ky nuk është larg
për t’u kujtuar se çfarë ndodhi
madje të bëjmë paralele me ven-
din tuaj. Ne jemi miq të qytetarëve
të Republikës së Shqipërisë, por në
kohën kur unë isha opozitë rapor-
tet e SHBA, BE flisni për një regjim
hibrid në Maqedoni, gjatë asaj
kohe e drejta e proceseve demok-
ratike ishte e mundur, njëjtë si në
Shqipëri, por ku flisja me Hahn,
Mogherinin, me gjithë lidershipin
e europian lusja për vendin tim që
t’u jepet datë e bisedimeve pasi ky
ishte qëllim i vendit tim pa dallim
të konfrontimeve tona si shtet”,
deklaroi Zaev, duke shtuar se "kjo
është mënyra që të gjitha shtetet e
Ballkanit të ecin para". Kryemini-
stri Zaev në Tiranë ishte shoqëruar
nga ministri i Punëve të Jashtme,
Nikolla Dimitrov, si dhe nga zë-
vendëskryeministri për çështje eu-
ropiane, Bujar Osmani.

ZORAN ZAEVI VIZITË ZYRTARE NË TIRANË

Maqedonia e Veriut, partner
strategjik i Shqipërisë

“Ne jemi miq të gjithë
qytetarëve të Shqipërisë,
dhe i dëshirojmë të mirat
popullit shqiptar. Vijmë si
miq dhe japim mesazhin
paqësor që nëpërmjet
dialogut të ketë zgjidhje”,
u shpreh kryeministri i
Maqedonisë së Veriut,
Zoran Zaev pas vizitës me
kryeministrin Rama

Publicitet
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Shkup, 13 mars - Parlamenti i Ru-
manisë dje në seancë plenare e ra-
tifikoi Protokollin për anëtarësi-
min e Republikës së Maqedonisë
së Veriut në NATO. Në ratifikimin
në Bukuresht mori pjesë edhe
kryetari i Parlamentit, Talat Xhafe-
ri, i cili pati fjalim para deputetëve
rumunë.

“Rumania sot edhe një herë e
demonstroi përkushtimin, miqë-
sinë dhe mbështetjen e saj ndaj
Republikës së Maqedonisë së ve-
riut për realizimin e përcaktimit
të saj euroatlantik, duke mundë-
suar një koherencë dhe një të
ardhme të përbashkët. Më lejoni
sinqerisht të shpreh falënderim
nga emri im persona, në emër të
deputetëve në Parlamentin e Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut

dhe në emër të qytetarëve tanë,
kemi nder që jeni  miq dhe part-
nerë tanë të vërtetë”, tha Xhaferi.
Rumania është vendi i shtatë i
NATO-s që e ratifikoi Protokollin
për anëtarësimin e Maqedonisë
së Veriut në NATO. Vendi i parë që
e ratifikoi Protokollin është Gre-
qia, ndërsa pas saj edhe Sllovenia,
Shqipëria, Bullgaria, Kroacia dhe
Mali i Zi.

Sot (e enjte) Protokolli duhet
të ratifikohet edhe në Parlamentin
e Lituanisë. Siç është paralajmë-
ruar, Xhaferi nga Bukureshti do të
niset për në Uillnus ku do të mbajë
fjalim para deputetëve në parla-
mentin e Lituanisë. Vendet-anë-
tare të NATO-s më 6 shkurt e nën-
shkruan Protokollin për aderimin
e Maqedonisë së Veriut në

Aleancë. Pas ratifikimit të pro-
tokollit në parlamentet e të gjitha
29 vendeve të Aleancës, Maqedo-
nia e Veriut edhe zyrtarisht do të
bëhet anëtare e plotfuqishme.

Në ndërkohë, duket se Belgjika
do të shtyjë ratifikimin e Protokol-
lit për anëtarësimin e Maqedonisë
së Veriut në NATO. I njëjti duhet të
ratifikohet në Parlamentin e
Belgjikës deri në fund të këtij viti,
por afate precize akoma nuk ka,
thonë për MIA-n nga Ministria e
Punëve të Jashtme të Belgjikës.
Për dallim nga spekulimet e para
në opinion, për protokollin ade-
rues nuk duhet të votojnë shtatë
parlamentet e vendit, por vetëm
ai federal, thonë për MIA-n nga
Ministria. “Vetëm Parlamenti fe-
deral duhet ta ratifikojë, ndërsa

tërë procedura duhej të përfun-
donte deri në takimin e liderëve
të NATO-së në Londër deri në fund
të vitit”, qëndron në përgjigjen me
shkrim nga MPJ-ja e Belgjikës deri
te MIA. Burimet diplomatike të

Belgjikës thonë se nuk priten kurr-
farë pengesa, as politike as tek-
nike, tani për tani në procesin e ra-
tifikimit, dhe se tani për tani nuk
është caktuar datë për ratifikimin
në Parlamentin e Belgjikës.

Debat për
parregullsitë në
Programin vjetor
Shkup, 13 mars - Nuk e kam fir-
mosur Programin vjetor
symbyllur, po e kam respektuar
mendimin e kryetarëve dhe
anëtarëve të Komisioneve, tek të
cilët kam besim të plotë në
vlerësimet e tyre. Kështu u
përgjigj ministri i Kulturës, Asaf
Ademi, në debatin e hapur për
politikat kulturore dhe mënyrën
e sjelljes së Programit vjetor për
projekte nga interesi kombëtar.
Në debat të pranishëm ishin
edhe këshilltari për kulturë i
kryeministrit Zaev, Robert Al-
lagjozovski dhe përfaqësues
nga institucionet shtetërore dhe
shkencore dhe organizatat qy-
tetare. “Asnjëherë prej se jam
ministër i Kulturës, nuk e kam
shfrytëzuar të drejtën time disk-
recione që personalisht të ven-
dos se cilët projekte do të finan-
cohen me Programin e vitit 2019
dhe as që do të bëjë një gjë të
tillë ", tha Ademi. Ministri është
përgjigjur edhe në pyetjet e de-
putetëve të VMRO-së, të cilët
krahasimet për ndarjen e mje-
teve i bënin zakonisht me
ndarjen e projekteve shqiptare.
“Të gjitha vendimet që janë sjel-
lë për financim të projekteve
janë mirtatuar nga Komisioni
dhe anëtarët. Këtu janë prezent
edhe kryetarët e Komisioneve
dhe mund t'ju japin detaje të
sakta se si ka rrjedhur procesi i
zgjedhjes së projekteve. Të
gjithë kryetarët dhe anëtarët
janë profesional dhe unë besoj
se kanë bërë vlerësime të sakta
kur ka panuaar projekte të dorë-
zuara si nga OJQ apo institucio-
net shtetërore. Ndërsa sa i
përket pyetjeve tjera, do të keni
përgjigje në formë të shkruar”, u
përgjigj ministri Ademi. (Z.V)

Shkup, 13 mars - Shpërbërja e Sekre-
tariatit për zbatimin e Marrëve-
shjes së Ohrit ka përplasur zyrtarët
e BDI-së. Së fundmi ka reaguar
edhe reagimin e zëvendëskryemi-
nistrit Hazbi Lika, i cili kundërsh-
ton shndërrimin e Sekretariatit për
zbatimin e MO-së në ministri për
sistem politikë.

“E ndjej si obligim të sqaroj
para Jush situatën e krijuar së
fundmi rreth iniciativës nga BDI
për shpërbërjen e Sekretariatit për
Implementimin e Marrëveshjes së
Ohrit, dhe themelimin e Ministrisë
për Sistem Politik dhe Marrëdhë-
nie ndërmjet komuniteteve, inicia-

tivë e cila ditën e nesërme (sot) do
të gjendet para deputetëve. Unë si
përfaqësues i BDI-së në Qeverinë e
Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut, në detyrën e Zëvendëskrye-
ministrit të angazhuar për Imple-
mentimin e Marrëveshjes së Ohrit
nuk jam informuar as edhe i kon-
sultuar për iniciativën dhe as për
hartimin e këtij Ligji, duke aluduar
në kompetencat që do të bartë In-
stitucioni i ri i cili krijohet, dhe lidh-
shmërinë që do të ketë me vetë
Marrëveshjen Paqësore të Ohrit”,
thuhet në reagimin e Likës. Ai shk-

ruan se gjatë takimin të fundit me
kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti, ka
kërkuar të hapet debat për shndër-
rimin e Sekretariatit për zbatimin
e Marrëveshjes së Ohrit në Mini-
stri për Sistem Politikë.

“Në takimin e fundit të reali-
zuar me kreun e partisë, edhe pse
vonë, megjithatë kemi kërkuar që
të hapet debat dhe të diskutohet
rreth kësaj iniciative me të gjitha
organet partiake, por edhe me
palët e interesuara jashtë partiake,
duke tentuar në rruajtjen dhe tra-
shëgimin e vlerave të mirëfillta që

burojnë nga Marrëveshja Paqëso-
re e Ohrit. Presim që aktorët poli-
tikë të reflektojnë me qëllim që të
qartësohet mirë kjo situatë, të
dihet mirë se cili do të jetë fati i
Marrëveshjes Paqësore të Ohrit,
me të vetmin qëllim për të ndër-
tuar një shoqëri të barabartë për të
gjithë”, thuhet në reagimin Likës.

Ndryshe Sekretariati për Zbati-
min e Marrëveshjes së Ohrit së sh-
pejti pushon së ekzistuari. Në vend
të tij do të formohet Ministria për
Sistem Politik dhe Marrëdhënie
mes Bashkësive.

Strumicë, 13 mars - Pres dhe shpre-
soj se në qershor vendet anëtare
do të miratojnë raportin pozitiv
që të mundet Maqedonia e Veriut
të fillojë bisedimet për anëtarë-
sim në BE, theksoi sot euroamba-
sadori i BE-së në shtetin tonë, Sa-

muel Zhbogar gjatë vizitës në
Strumicë. Si shtoi se çështja më e
rëndësishme për emrin me Repu-
blikën e Greqisë është mbyllur, si
dhe marrëdhëniet e mira me
fqinjët tjerë. “Tani nevojitet që t’i
shohim reformat, të cilat i

ndjekim dhe në qershor do të
bëhet vlerësim dhe shpresoj se
pastaj do të fillojnë bisedimet, se-
pse pikërisht këto bisedime do ta
sjellin ndryshimin të cilin dëshi-
rojmë ta shohin jo vetëm të rinjtë,
por edhe qytetarët e vendit”, tha

ambasadori Samuel Zhbogar. Ai
dje realizoi takim me nxënës të
Gjimnazit “Jane Sandanski” në
Strumicë në kuadër të fushatës
“BE për ty”, ndërsa u takua edhe
me kryetarin e Strumicës Kosta
Janevski.

XHAFERI FJALIM PARA DEPUTETËVE RUMUNË

Rumania e ratifikoi Protokollin për anëtarësim në NATO

Zhbogari pret që në qershor të fillojnë negociatat me BE-në

REAGON ZËVENDËSKRYEMINISTRI I MO-së

Lika kundër BDI, kundërshton
mbylljen e Sekretariatit
"Presim që aktorët
politikë të reflektojnë me
qëllim që të qartësohet
mirë kjo situatë, të dihet
mirë se cili do të jetë fati i
Marrëveshjes Paqësore të
Ohrit, me të vetmin
qëllim për të ndërtuar një
shoqëri të barabartë për
të gjithë”, thuhet në
reagimin Likës
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Aksidenton dy fëmijë,
ndalohet tetovari
Të martën rreth orës 13.00, në rrugën
“168” në Tetovë, vetura e tipi “Kia” me tar-
ga të Tetovës, e drejtuar nga 52 vjeçari
J.S. nga fshati Reçicë e Madhe, ka aksi-
dentuar dy fëmijë 10 vjeçar këmbësorë
dhe menjëherë e ka lëshuar vendin e
ngjarjes. Fëmijët e lënduar, me veturë
tjetër janë dërguar në Spitalin klinik të
Tetovës për ndihmë mjekësore, kurse ve-
tura e cila ka lëshuar vendin e ngjarjes,
menjëherë është gjetur dhe është nda-
luar. Janë kryer hetimet në vendin e
ngjarjes dhe punohet në zbardhjen e
plotë të rastit.

Kontrollohen 
71 vetura, zbulohen
shumë mangësi
Në rajonin më të gjerë të Tetovës, të
martën prej ora 10.00 deri ora 14.00,
është realizuar kontroll në komunikacio-
nin rrugor, në të cilën janë përfshirë gjith-
sej 71 vetura. Në këtë aksion, pas dërgimit
në stacionet për kontrolle teknike janë
zbuluar 12 vetura teknikisht të paregull-
ta, prej të cilave 9 vetura kanë pasur par-
regullsi në pajisjet e frenimit, tre vetura
kanë pasur parregullsi tjera teknike, kur-
se 4 vetura kanë qarkulluar në trafik me
regjistrim të skaduar. Krahas këtyre, janë
zbuluar edhe 5 vozitës që kanë drejtuar
automjetin pa patentë shoferi dhe 11 lloje
tjera të shkeljeve, prej të cilave 8 shkelje
për parkim të parregullt. Gjitha shkeljet
e konstatuar janë sanksionuar me 34
fletëpagesa për kundërvajtje, 16 fletëpa-
gesa të detyrueshme për kundërvajtje
dhe 2 kërkesa për vazhdimin e procedurës
për kundërvajtje. Veturat teknikisht të
parregullta por edhe ato me regjistrim të
skaduar dhe vozitësit pa patentë shoferi
janë larguar nga trafiku. Në aksionin kon-
trollues në qytetin e Gostivarit janë kon-
trolluar gjithsej 21 automjete. Parregullsi
teknike në sistemin e frenimit janë kon-
statuar tek 7 vetura, 1 veturë ka qarkul-
luar me dritare të hijezuara pa A test dhe
5 vetura kanë qenë gabim të parkuara.
Edhe këto shkelje janë sanksionuar me
parashtresa të parapara ligjore. 

Paraburgim për dilerin 
e drogës
Prokuroria Themelore Publike në Shkup
kërkoi paraburgim për 48 vjeçarin në
shtëpinë e të cilit janë gjetur droga
narkotike. Paraburgimi është kërkuar
për shkak të ekzistimit të rrezikut nga
arratia. Ai dyshohet për vepër penale
“prodhim të paautorizuar dhe lëshim në
qarkullim të drogave natokorike, sub-
stancave psikotrope dhe prekusorëve”.
Në shtëpinë e tij janë gjetur 293,71 gram
marijuanë, pesë shiringa me hashish slo-
ma me volum të përgjithshëm prej 47,5
mililitra, fara nga bima e kanabisit, me
neto masë prej 21.41 gram dhe gjashtë
tableta me ngjyrë të gjelbër dhe kompo-
nentë aktive 3,4 metilen-dioksimetam-
fetamin (MDMA). Gjatë bastisjes është
gjetur edhe një peshore digjitale me
mbetje nga marijuana. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 13 mars - Prokuroria Speciale Publike,
pas dy apo tri seancave gjyqësore pritet t’i
prezantojë “bombat” për rastin “Monstra”.
Këto janë parashikimet e avokatit Naser
Raufi, i cili tha se mungesa e opinionit në
seancat e kaluara për vrasjen e pesëfishtë
në Liqenin e Smilkovës, është e arsyeshme,
pasi që bëhet fjalë për prezantimi e Masa-
ve të Posaçme Hetuese. 

“Jam i sigurt se me rigjykimin e këtij ra-
sti do të arrijmë deri te kryerësit e vërtetë të
kësaj vepre penale. Deri më tani Prokuroria
Speciale Publike, nuk na ka dorëzuar dhe aq
më pak janë parashtruar në Gjykatë, mate-
riale të ‘bombave’. Besoj se për shkak të
ndjeshmërisë së atyre dëshmive, para pre-
zantimit në seancë neve si avokat do të na
mundësohet ti dëgjojmë. Për neve është
me rëndësi të zbulohet e vërteta, qoftë
edhe nëse i dëgjojmë në seancë kryesore.
Nuk jemi të njoftuar për sasinë e atyre pro-

vave (bombave). Po ashtu ne deri më tani
nuk kemi asnjë lloj kontakti apo njohuri
më të detajuar. Megjithatë, ne besojmë,
ashtu siç edhe paralajmëroi prokuroja spe-
ciale në një intervistë, se ato prova do ta
zbulojnë të vërtetën për vrasjen e pesëfi-
shtë në Liqenin e Smilkovës”, tha avokati
Raufi.

Avokati Naser Raufi, mes tjerash foli
edhe për vendimin e fundit të Gjykatës së
Lartë e cila PSP-në e shpalli si institucion jo
kompetent për shqyrtimin e lëndëve pas
datës 30 qershor të vitit 2017. “Mendoj se
pasi Ligji për prokurorinë speciale është në
procedurë, dhe pas votimit ai pritet të përf-
shihet në kuadër të Prokurorisë Publike.
Kësisoj do të pamundësohet që lënda për
‘Monstrën” të kthehet në Prokurorinë për
krim të organizuar. Në favor tonin është që
lënda të shqyrtohet edhe më tej nga PSP.
Pavarësisht asaj se kjo prokurori disponon
me prova, apo indicie, për neve janë shumë
të volitshme. Për neve si mbrojtje nuk është

çështja primare të dihen kryerësit, por të
vërtetohet se klientët tanë nuk janë fajtor.
Punë e prokurorisë është që ti gjejë dhe ti
zbuloj autorët”, shtoi avokati Raufi.

Ndryshe, prokurorja speciale Fatime
Fetai, në intervistën e fundit për rastin
“Monstra”, deklaroi se shumë është e
mundshme që aktakuza për këtë të ndry-
shohet, duke mos precizuar se për çfarë
vepre. Mbase rigjykimi i vrasjes së pesëfi-
shtë në Liqenin e Smilkovës, mund të ish-
te një procedurë rutinore, ku vetëm do të
lexoheshin dëshmive dhe provat që janë
prezantuar, PSP dhe avokatët e të akuzuar-
ve vendosen që nga fillimi ti prezantojnë të
gjitha provat që njëherë janë publikuar.
Në mesin e këtyre dëshmive, ishte edhe
prezantimi i veturës “Opell Omega”, me të
cilën sipas Prokurorisë për krim të organi-
zuar supozohet se janë arratisur Halil De-
miri dhe Afrim Ismailloviq. Seanca e
radhës për “Monstrën” është caktuar të zh-
villohet me 15 mars.

Shkup, 13 mars - Qeveria pret që për ligjet
reformuese të cilat kaluan në Parlament,
ndërsa janë të rëndësishme për eurointe-
grimin e vendit, të respektohen afet e dhë-
na edhe krahas kësaj që presidenti Gjiorge
Ivanov nuk i ka nënshkruar dekretet për sh-
palljen e tyre. Zëdhënësi i Qeverisë, Mile
Boshnjakovski, tha se të gjithë në Repu-
blikën e Maqedonisë së Veriut janë të obli-
guar ta respektojnë Kushtetutën e shtetit
duke e përfshirë edhe presidentin Ivanov.

“Presim se do t’i arrijmë afatet që janë
dhënë me qëllim që të marrim datë për ne-
gociata, sepse bëhet fjalë pako kyçe të ligje-
ve reformuese dhe gjithashtu presim se
presidenti Ivanov do ta respektojë Kushte-
tutën dhe do të punojë me progres të plotë
të vendit tonë drejt integrimeve euroatlan-

tike. Nuk do të lejojmë që qytetarët e Repu-
blikës së Maqedonisë të jenë peng të poli-
tikë jokushtetuese  të presidentit Ivanov”,
theksoi Boshnjakovski në takimin e rregul-
lt me gazetarët. Presidenti Ivanov nuk i ka
nënshkruar 11 ligjet mes të cilave edhe tre
ligje reformuese të miratuara me shumicë
prej dy të tretave, gjashtë ligje janë mira-
tuar më 28 shkurt dhe pesë më 4 mars dhe
6 mars të vitit 2019. Sipas sqarimit nga Ka-
bineti i tij, nuk i ka nënshkruar dekretet se-
pse në kryerjen e funksionit  gjithmonë ka
vepruar në pajtim me deklaratën e dhënë
solemne se do ta mbrojë Kushtetutën dhe
siç thotë do t’i mbrojë interesat e Repu-
blikës së Maqedonisë.

Lidhur me Propozim-ligjin për Prokuro-
rinë Speciale dhe deri ku është procesi me

formimin e grupeve të punës të dakordua-
ra në takimin Zaev-Mickoski të dielën,
zëdhënësi qeveritar tha se koordinimi
udhëhiqet në nivel të partive dhe adresoi
për më shumë informacione drejt LSDM-së
dhe  VMRO-DPMNE-së. (Z.V)

Ivanovi ta respektojë Kushtetutën
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PSP DO TË ZBARDH TË VËRTETËN 

Së shpejti “bombat”
për “Monstrën”

“Për neve si mbrojtje
nuk është çështja
primare të dihen
kryerësit, por të
vërtetohet se klientët
tanë nuk janë fajtor. Ne
besojmë se ato prova
(‘bombat’) do ta
zbulojnë të vërtetën
për vrasjen e pesëfishtë
në Liqenin e Smilkovës
Punë e prokurorisë
është që ti gjejë dhe ti
zbuloj autorët”, tha
avokati Naser Raufi

Koha
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Qefsere ABDYLI

Shkup, 13 mars - Qëllimi i Ligjit për
Shërbimet e Larta Administrative
është vendosja e standardeve dhe
kritereve të qarta, si dhe transpa-
renca e plotë në zgjedhjen dhe
shkarkimin e drejtuesve të institu-
cioneve në Maqedonisë Veriore.

Maqedonia Veriore është vendi i
parë në rajon që paraqet kritere të
qarta për përzgjedhjen e persone-
lit profesional menaxherial. Qëlli-
mi është forcimi i zbatimit të pari-
meve të meritave, mundësive të
barabarta dhe përfaqësimit të ba-
rabartë. Këto ishin komentet e mi-
nistrit të Shoqërisë Informatike
dhe Administratës, Damjan
Mançevski në një tribunë të orga-
nizuar sot në Shkup. Sipas tij
mënyra e propozuar e zgjedhjes
nëpërmjet një komisioni për shër-
bimin e menaxhimit të lartë, ngja-
shëm me zgjedhjen e anëtarëve të
Komisionit anti korrupsion, sigu-
ron pjesëmarrjen e partive poli-

tike, të sektorit civil, të ekspertëve
dhe gjithë publikut. 

“Ligji do të jetë ‘sëmundje’
vetëm për politikanët, pasi qeve-
ria është e vendosur të zbatojë
reformat e sektorit publik dhe ad-
ministratës pavarësisht nga çmi-
mi. Ajo siguron, për shembull, një
ekuilibër, në përzgjedhjen e stafit
profesional dhe kompetent i cili do
të jetë i detyruar të zbatojë poli-
tikat e një qeverie të veçantë në
zonën në të cilën do të veprojnë”,
tha Mançevski. Neda Maleska nga
Qendra e Menaxhimit të Ndryshi-
meve mendon se ligji është një
nga hapat kyç për të rikthyer besi-
min e qytetarëve në institucione.

Metoda e propozuar e zgjedhjes
është përmes një procedure të ha-
pur dhe konkurruese dhe do të pa-
randalojë emërimin e personelit
jo kompetent. “Deri më tani, i tërë
procesi i ndjekjes së studentëve
është bazuar në një vlerësim nga
zyrtarët administrativë dhe
përgjegjësia e drejtuesve të insti-
tucioneve nuk është kërkuar kurrë
dhe për mua ky është një mesazh
politik i fortë që më në fund me-
naxherët dhe drejtorët kryesorë do
ti nënshtrohen monitorimit të rri-
tur nga ministritë kompetente dhe
Qeverisë”, tha Maleska. 

Siç shpjegohet në diskutim,
shërbimi i lartë drejtues janë me-

naxherët e lartë në institucionet
që drejtpërsëdrejti janë përgjegjës
për personat e zgjedhur ose të
emëruar politikisht dhe kanë
lidhjen midis nivelit politik dhe ad-
ministrativ të institucionit. Dispo-
zitat e këtij ligji nuk zbatohen në
gjyqësi, në Prokurorinë Publike, në
institucionet që rrjedhin drejtpër-
sëdrejti nga Kushtetuta, institucio-
net në fushën e sigurisë, të
mbrojtjes, të inteligjencës dhe të
ushtrisë së Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut, të diplomacisë, si
dhe në institucionet që janë the-
meluar dhe që i përgjigjen Kuven-
dit të Republikës së Maqedonisë
së Veriut. 

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 13 mars - Një pjesë e konsi-
derueshme e kompanive private
në Maqedoninë e Veriut, apo së
paku ato që ofrojnë punë përmes
Agjencisë së Punësimit - në vazh-
dimësi kërkojnë fuqi punëtore, për
paga të ulëta. Shpalljet të pu-
blikuara në ueb faqet e Agjencisë
së Punës tregojnë se më së shpe-
shti ofrohen vende pune për paga
mujore prej 12 -15 mijë denarë,
apo në vlerën e pagës minimale
të përcaktuar me ligj. Bile pagat
lëvizin prej 12.500 denarë për
shitës që është për 325 denarë më
shumë se shuma prej 12.165 de-
narë që ofrohet si pagë për inxhi-
nier të ndërtimtarisë.

Edhe pagat e punëtorëve të
tjerë që ofrohen lëvizin afër 12
mijë denarë për marangoz, në-
punës administrativ, punëtor në
pompën e benzinës, murator, vo-
zitës i autobusit dhe i kamionit,
mjeshtër të picave, rrobaqepëse,
taksist, kamarier, barist, pastrues...
Paga edhe më të ulëta se ajo me-
satare prej 24 mijë denarë, apo

20.500 denarë ofrohen edhe për
kuadro me arsim të lartë apo për
projektant me fakultet të përfun-
duar të ndërtimtarisë, apo në ven-
de tjetër pune gjithashtu për
inxhinier të ndërtimtarisë ofrohet
pagë prej 21 mijë denarë. Paga
prej 12 apo 15 mijë denarë ofrohen
edhe për programues, ndërsa për
elektro-inxhinier të drejtimit të di-
gave ofrohen pagë prej 24 mijë de-
narë, e njëjtë me pagën mesatare
në shtet. Bile, edhe pagat e mjekë-
ve përkundër mungesës së tyre në
treg, lëvizin prej 200 deri 30 mijë
denarë. Në shpallje ofrohen punë
edhe për ekonomistë të diplo-
muar me pagë prej 12 mijë denarë,
ndërsa pagë e njëjtë edhe për pro-
fesorë të diplomuar të gjuhës gjer-
mane.

Bile edhe në kompani të fuqi-
shme private ofrohen paga prej
vetëm 15 mijë denarë në pozitën e
udhëheqësit për furnizim dhe
shitje. Në shpallje mund të vë-
rehen edhe biznese që më shumë
çmojnë punën dhe që ofrojnë

paga edhe më të larta se ajo mesa-
tare prej 400 euro, por megjithatë
në të shumtën e rasteve - domi-
nojnë pagat e ulëta afër pagës mi-
nimale apo nën pagën mesatare
në Maqedoninë Veriore. Ndër
anomalitë e shumta në tregun e
punës, thonë ekspertët, janë edhe
dallimet e mëdha midis pagave
në sektorin publik dhe atë privat,
ku edhe të papunët me shkollë fil-
lore nuk rendin të punësohen në
sektorin privat dhe nuk duan të
punojnë për 200 euro. 

“Jemi shtet i vetëm ku më
shumë paguhet mundi i atij që
krijon Prodhimin e Brendshëm
Bruto në vend se ai që e krijon
vlerën e shtuar ekonomike. Kjo
nënkupton se duhet të ndryshohet
vetëdija tek punëdhënësit, pasi
punëtorët që marrin pjesë në kriji-
min e PBB-së duhet të paguhen
më shumë dhe jo, për shembull,
gati të gjitha shitoret ti paguajnë
punëtoret me pagën minimale
prej 12 mijë denarë", thotë Rade
Nenadiq, ekspert i tregut të punës.

Sipas tij, në të ardhmen nevoji-
tet të krijohen kushte dhe ambient
i tillë biznesi ku sektori real do të
ketë paga më të larta se sektori pu-
blik, ndërsa edhe punëdhënësit do
të duhet të stimulojnë dhe moti-
vojnë punëtorët nëse dëshirojnë
të kenë rezultate më të mira.

Në favor të rritjes së pagave në
shtet - qoftë edhe me subvencione
, flet edhe fakti se në tregun e
punës në Maqedoni figurojnë afër
200 mijë persona të papunë, ndër-
sa për çdo muaj ofrohen nga 6000
deri 7000 vende të lira të punës
që nuk mund të plotësohen. Pa-
radoksi ku nga njëra anë të pa-
punët ankohen se nuk mund të
gjejnë punë, ndërsa nga ana tjetër
firmat ankohen se nuk mund të
gjejnë punëtorë, shpjegohet me
faktin se punëtorët janë të pakë-
naqur me nivelin e pagave që
ofrohen. Nga ana tjetër,
përkundër rritjes së butë të pagës
minimale dhe asaj mesatare,
megjithatë pjesa më e madhe e
punëtorëve në shtet janë shumë

larg pagës mesatare prej 400
euro.

“Pagat ndoshta diku edhe rri-
ten, megjithatë ato në përgjithësi
akoma janë ndër më të ulëtat në
rajon, si rrjedhojë e faktit se një
pjesë e caktuar e punëdhënësve
nuk dëshirojnë ta vlerësojnë si
duhet mundin e punëtorit, dhe në
rend të parë e kanë fitimin. Bile në
25 vitet e fundit, tek ne pagat janë
rritur për 100 për qind, por
megjithatë kapitali është rritur për
së paku tre herë", thotë sindikalisti
Pece Risteski. Sipas tij, si shoqëri
na mungon një shpërndarje e ba-
rabartë midis punës dhe kapita-
lit, ku çdo kush do të fitojë kulaçin
e tij që i nevojitet për një jetesë
normale.Ndryshe, rroga mesatare
në Maqedoni prej afër 400 euro,
apo 25.784 denarë, mbulon vetëm
harxhimet e ushqimit dhe bani-
mit të vlefshme së bashku 23.950
denarë. 

Përllogaritjet e Lidhjes së Sin-
dikatave të Maqedonisë tregojnë
se shporta konsumuese në muajin
dhjetor të këtij viti kishte vlerën e
32.671 denarë në raport me pagën
mesatare prej 25.784 denarë. Kjo,
me fjalë të tjera do të thotë se për
të siguruar gjërat elementare për
një familje katër anëtarëshe, i
mungojnë 30 për qind të holla apo
mbi 9000 denarë për mbulimin e
harxhimeve të shportës sindikale
minimale. Shuma prej afër 33 mijë
denarë nevojitet për një familje
prej 4 anëtarësh, e cila jeton në
banesë prej 50 metrash katrorë
dhe nuk posedon veturë . Në këtë
vlerë janë llogaritur 13.513 denarë
për ushqim dhe pije, për harxhi-
met e banimit nevojiten 10.437 de-
narë, për higjienë nevojiten 2321
denarë, për transport 2386 denarë
, për veshmbathje nevojiten 2244
denarë, për kulturë nevojiten 1070
denarë dhe për shëndetësi nevoji-
ten 697 denarë.

NDRYSHIME TË REJA LIGJORE PËR ADMINISTRATËN

Zgjedhja dhe shkarkimi i drejtuesve kërkon transparencë
Ligji është një nga hapat
kyç për të rikthyer
besimin e qytetarëve në
institucione. Metoda e
propozuar e zgjedhjes
është përmes një
procedure të hapur dhe
konkurruese dhe do të
parandalojë emërimin e
personelit jokompetent

SHPALLJET E ÇUDITSHME TË AGJENCISË SË PUNËSIMIT 

Kur inxhinieri paguhet më pak se shitësi 
Paga edhe më të ulëta
se ajo mesatare prej 24
mijë denarë, apo
20.500 denarë ofrohen
edhe për kuadro me
arsim të lartë apo për
projektant me fakultet
të përfunduar të
ndërtimtarisë, apo në
vende tjetër pune
gjithashtu për inxhinier
të ndërtimtarisë
ofrohet pagë prej 21
mijë denarë

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ndotja
shkakton një të
katërtën e
vdekjeve të
parakohshme
Nju-Jork, 13 mars - Një e katër-
ta nga të gjitha vdekjet e pa-
rakohshme në botë dhe së-
mundjeve mbarë botën kanë
të bëjnë në ndotjen dhe
shkatërrimin e mjedisit të je-
tesës, publikuan Kombet e
Bashkuara në raportin e pu-
blikuar dje. Emisionet vdekje-
prurëse të gazrave të dëm-
shëm, kimikatet të cilat e
ndotin ujin e pijshëm dhe
përshpejtimi i shkatërrimit të
ekosistemeve, të cilat janë me
rëndësi kyçe për jetën e mi-
liarda njerëzve, janë kryesorë
për epideminë mbarë botën
që e pengon ekonominë glo-
bale, paralajmërohet në ra-
port. The Global Environment
Outlook (GEO) – raport i cili
është përgatitur gjashtë vjet,
në të cilin kanë marrë pjesë
250 shkencëtarë nga 70 ven-
de, tregon hendek në rritje
mes vendeve të pasura dhe të
varfra, siç konsumi tejet i
madh i pakontrolluar, ndotja
dhe mbeturinat e ushqimit në
botën e zhvilluar sjell deri në
uri, varfëri dhe sëmundje në
vend tjetër. Për shkak të mun-
gesës të qasjes deri te uji i pa-
stër për pije, çdo vit vdesin 1,4
milionë njerëz nga sëmundje
të cilat mund të paranda-
lohen, siç është diarreja dhe
parazitët. Në raport thek-
sohet se ndotja e ajrit shkak-
ton 6-7 milionë raste të pa-
rakohshme të vdekjeve në vit.
Ekziston rritje të konsensusit
politik se ndryshimet klima-
tike paraqesin rrezik për mi-
liarda në të ardhmen.

Rritje e madhe
e çmimit të
cigareve në
Maqedoni
Shkup, 13 mars - Valë e re e çmi-
meve të cigareve në Maqedo-
ninë e Veriut. Nga java e kaluar,
një numër i madh i dyqaneve
një pjesë të cigareve nga bren-
det e ndryshme po shiten më
shtrenjtë për gati 5 denarë. Qy-
tetarët konsumatorë të cigare-
ve të pyetur kanë theksuar se
po paguajnë më shtrenjtë për
llojin e cigareve BOSS dhe Ro-
deo. Ende nuk ka informacione
për rritjen e çmimeve të llojeve
tjera të cigareve. Në pajtue-
shmëri me planin për rritjen e
akcizës, për disa vjet pritet që
një paket cigare të kushtojë
deri në 300 denarë.

Qefsere ABDYLI

Shkup, 13 mars - Qytetarët e Maqe-
donisë ende e duan mënyrën tradi-
cionale për të paguar me para në
dorë. Pagesat e reja elektronike,
përmes internetit, duke e shfrytë-
zuar kompjuterin ose telefonin ce-
lular, edhe pse ofrojnë përparësi,
ende nuk janë shumë të kapshme.
Të dhënat e fundit të Bankës Po-
pullore për muajin shtator të vitit
2018 tregojnë se nga numri i
përgjithshëm i transaksioneve të
realizuara me transfere kreditore
ose përafërsisht pesë milionë, në
formë letre janë realizuar
2.896.599 transaksione, ndërsa
elektronike 2.069.280. Të dhënat
tregojnë se mënyra elektronike e
pagesës është e pranueshme për
personat juridikë, të cilët nga num-
ri i përgjithshëm i transaksioneve
elektronike me transfere kreditore
kanë realizuar 1.771.544, ndërsa,
personat fizikë 14.4 për qind nga
transaksionet elektronike me tran-
sfere kreditore ose 297.736 tran-
saksione.

Nga pagesat e realizuara elek-
tronike përmes celularëve, në
muajin shtator të vitit 2018 janë
realizuar mbi 66 mijë. Të dhënat e
publikuara, megjithatë, tregojnë
se nga viti në vit ka rritje të transak-
sioneve me transfere kreditore të
inicuara përmes celularëve, ashtu
që në vitin 2017 fillojnë nga 25.597
në janar dhe në muajin e fundit
kanë arritur 54.897, ndërsa në vitin
2016 në muajin parë janë realizuar
13.085 dhe kanë arritur 29.367 në
muajin dhjetor. Bankat në vazh-
dimësi investojnë në teknologji
moderne dhe inovative, ndërsa
qëllimi është që klientëve tu
mundësohet shërbim 24 orë. Në
shërbimet e tyre pothuajse kanë
ofertë për shfrytëzim bankar për-
mes celularit. Që të rritet zbatimi i
rij ofrojnë edhe volitshmëri dhe
provizione më të ulëta, por thek-
sojnë se numri ende më i madh i
klientëve nuk janë të gatshëm për
t’i pranuar teknologjitë e reja.

“Nga përvoja e deritanishme
lidhur me shfrytëzimin e shërbi-

meve bankare përmes celularit
nga ana e klientëve, do të mund të
konkludojmë se ekziston trend
afatgjatë në rritje të shfrytëzimit të
aplikacionit mobil dhe paralelisht
me këtë edhe shfrytëzimi i funk-
sionaliteteve gjithnjë e më të di-
sponueshme të vetë aplikacionit.
Edhe pse funksionaliteti kryesor
që shfrytëzohet është kontroll i llo-
garive, klientët shpejtë mësohen
në rehatinë e kryerjes së transak-
sioneve onlajn dhe i njohin për-
parësitë nga aspekti i shpejtësisë
dhe sigurisë, si dhe nga aspekti i
kursimit të kohës dhe parave (duke
e pasur parasysh provizionet për
transaksione përmes kanaleve
elektronike janë më të lira nga
transaksionet që kryhen në spor-
tel), kështu që gjithnjë e më
shumë e shfrytëzojnë telefonin e
tyre të mençur si ‘mini bankë vir-
tuale’. Disa prej klientëve edhe vetë
japin prodhime konstruktive për
pasurimin e shërbimeve të dispo-
nueshme onlajn dhe transmeti-
min e disa interaksioneve me
bankën përmes telefonit mobil”,
thonë për MIA-n nga Ohridska
banka Sosiete zheneral.

Prej atje theksojnë se nga ana
tjetër ende ekzistojnë numër i
madh i klientëve të cilët nuk janë
të gatshëm për t’i pranuar tekno-
logjitë e reja dhe mënyrën e
kryerjes së transaksioneve banka-
re onlajn, në çka natyrisht ndikim
të madh kanë edhe niveli i zhvilli-
mit të shtetit, shprehitë e krijuara
për kryerjen e transaksioneve në
bankë, mungesa e edukimit për
shfrytëzimin e internetit, telefonit
të mençur etj. Sipas tyre, ekziston
një potencial i madh për bankat
që të përdorin ekspertizën e tyre
për të ndikuar pozitivisht dhe në
mënyrë proaktive në trajnimin dhe
edukimin e popullatës ndaj adop-
timit të teknologjive të reja dhe
një mënyre të re të ndërveprimit
me bankat. Aplikacioni celular
mundëson që pajisja celulare të
shndërrohet në një zyrë virtuale të
degës, përmes së cilës klientët
mund të kenë qasje në të gjitha
llogaritë e tyre, depozitat, kartat e
kreditit, kreditë si dhe aftësinë për
të bërë pagesa në çdo kohë dhe
vend në mënyrë të shpejtë, të be-
sueshme dhe të lehtë.

Nga Banka e Ohrit thonë se

aplikacioni i tyre celular është i lirë
dhe mund të shkarkohet
nëpërmjet Google Play Store ose
Apple App Store dhe ka versione
të sistemeve operative Andriod
dhe IOS jo më të vjetër se Android
4.2 dhe I-OS 7.0. Ky aplikacion
është i aksesueshëm në tri gjuhë:
maqedonisht, shqip dhe anglisht
dhe vënë në dukje se vazhdimisht
punojnë në zhvillimin e kanaleve
elektronike, pasurimin e numrit të
funksioneve, lehtësinë e aksesit në
shërbime dhe produkte dhe
mundësimin që këtë konsuma-
torët të marrin online. Bankieria
elektronike ofron mundësinë për
kohë më të shkurtër dhe kosto më
të ulëta të kryhet transaksioni.
Shërbimet e para telefonike dhe
kompjuterike shfaqen në fillim të
viteve 1980, ndërsa telefonat celu-
larë në këtë sektor kanë filluar të
aplikojnë që nga vitet 1990. Banka
e parë që ofroi shërbime bankare
nëpërmjet një telefoni celular ish-
te “Merita Nord Banken” në vitin
1992 dhe që nga viti 1999, 90 për
qind e bankave në Evropë kanë pa-
sur një lloj shërbimi nëpërmjet një
telefoni celular.

ENDE PREFEROHET MËNYRA TRADICIONALE E PAGESËS 
ME PARA NË DORË

Pagesat kesh
nuk hiqen lehtë

Të dhënat tregojnë se
mënyra elektronike e
pagesës është e
pranueshme për
personat juridikë, të
cilët nga numri i
përgjithshëm i
transaksioneve
elektronike me
transfere kreditore
kanë realizuar
1.771.544, ndërsa,
personat fizikë 14.4 për
qind nga transaksionet
elektronike me
transfere kreditore ose
297.736 transaksione

ULET SHKALLA E INTERESIT NË NIVEL PREJ 2.25 PËR QIND 
Banka Popullore e ka ulur bazën e shkallës së
interesit për 0.25 për qind pikë, gjegjësisht prej 2.05
në 2.25 për qind. Vendimi është sjell dje në seancën e
rregullt të Komitetit për politikë monetare operative
të Bankës Popullore, në të cilën janë shqyrtuar
treguesit kyç për ekonominë vendore dhe lëvizjet e
tregjeve ndërkombëtare dhe vendore financiare, në
kontekst të vendosjes së politikës monetare. “Në
bazë të vlerësimit të kushteve aktuale ekonomike

dhe financiare, si dhe të rreziqeve ekzistuese,
Komiteti vlerësoi se ekziston hapësirë për lirim të
mëtutjeshëm të politikës monetare. Në seancë u soll
vendim për uljen e bazës së shkallës së interesit për
0.25 për qind pikë, gjegjësisht prej 2.50 në 2.25 për
qind. Oferta e bonove të thesarit  për ankandin që do
të mbahet më 13 mars është mbajtur në nivel prej
25.000 milionë denarë”, theksohet në kumtesën e
Bankës Popullore. 
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KOMUNA E GOSTIVARIT 
 

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

 
Nr. 23-859/27 
11.03.2019  
Gostivar  
 
 Në bazë të nenit 35 alineja (13) nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz. zyrtare 
e RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 , 163/16,64/18 dhe 168/18), Kryetari i 
Komunës së Gostivarit e solli këtë: 
 

L A J M Ë R I M 
 
 Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Propozim Ndryshimit 
dhe plotësimit të PDU-së për pjesë të Bllok 20, KK Gostivar 1- Komuna e 
Gostivarit, se Kryetari i Komunës së Gostivarit solli Vendim për organizimin e:  

PREZENTIMIT PUBLIK  
DHE ANKETËS PUBLIKE 

 Rreth Propozim Ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për pjesë të Bllok 20, 
KK Gostivar 1 - Komuna e Gostivarit për periudhën e planit 2016-2021, sipërfaqja e 
përfshirjes (2.25 Ha), që kufizohet në mes rrugëve:  
 

- Nga ana veriore me rrugën e re të planifikuar 200  , 
- Nga ana jugore me rrugën servisore  101 ,  
- Nga ana lindore me kryqëzimin e rrugëve “ 200 ” dhe  101 , dhe  
- Nga ana perëndimore me rrugën e planifikuar Përmbledhëse “ 4 ”.  

  
 Prezantimi publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Gostivarit respektivisht në sallën e 
Këshillit Komunal të Gostivarit më 18.03.2019 (e e hënë) në ora 12.00. 
 Propozim ndryshimi dhe plotësimi i PDU-së për pjesë të Bllok 20, KK 
Gostivar 1 - Komuna e Gostivarit, do të ekspozohet në lokalet e Komunës së Gostivarit në 
afat prej 5 ditë pune edhe atë nga 18.03.2019 vit deri më 22.03.2019 çdo ditë pune prej orës 
08.00-16.00. 
 Fletët anketuese gjenden në Qendrën për Shërbime Publike të Komunës së Gostivarit si dhe në 
sistemin e-urbanizëm, kurse në afatin e paraparë personat e interesuar juridik dhe fizik nga zona 
konkrete të përfshirë në Planin e shpallur në prezantimin publik mund të parashtrojnë vërejtje 
me shkrim në fletat anketuese në formë të shkruar ose në formë elektronike nëpërmjet sistemit e 
– urbanizëm. 
 

Kryetari i Komunës 
Arben Taravari 

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 
PROJEKT PËR PËRMISMIN E SHËRBIMEVE KOMUNALE - MSIP 

Numri i huas: 8158-MK 
Numri identifikues i projektit: P096481 

 
THIRRJE PËR SHFAQJE TË INTERESIT PËR SHËRBIME KONSULENTE 

PËR DETYRËN PROJEKTUESE: 
                                            

NDIHMË TEKNIKE PËR PËRGATITJE TË DOKUMENTACIONIT TEKNIK - PROJEKT THEMELOR PËR RRUGËT DHE RRUGICAT LOKALE NË KOMUNAT E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  
 
1. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Ministria e financave 

ka fituar hua nga Banka ndërkombëtare për rinovim dhe zhvillim - Banka 
botërore në shumën prej 25 milionë dollarë amerikane për implementim të 
Projektit për përmirësim të shërbimeve komunale (MSIP) dhe ka për qëllim 
një pjesë nga mjetet t`i shfrytëzojë për pagesë në kuadër të marrëveshjes për 
ndihmë teknike për përgatitje të dokumentacionit tenderues - projekt 
themelor për rrugët dhe rrugicat lokale në komunat e Republikës e 
Maqedonisë së Veriut.  

2. Ministria e financave bën thirrje deri te firmat konsulente 
kualifikuese ("konsulentë") të shfaqin interes për sigurim të shërbimeve. 
Firmat konsulente të interesuara duhet të parashtrojnë informacione me të 
cilat do të dëshmojnë që i posedojnë kualifikimet e duhura për kryerjen e 
shërbimeve. Firmat konsulente mund të bashkohen për t`i përmirësuar 
kualifikimet e tyre. Kohëzgjatja e angazhimit është 10 muaj.  

3. Qëllimi kryesor i ndihmës teknike është përgatitja e projekteve 
themelore për rrugët dhe rrugicat lokale në komunat e Republikës së 
Maqedonisë, në pajtim me Ligjin e Maqedonisë për ndërtim, kushtet e 
lokacionit dhe të gjitha ligjet të cilat janë të vlefshme për komunat e 
përzgjedhura. Detyra projektuese e detajuar mund të shikohet në internet 
faqen në vijim: https://finance.gov.mk/mk/node/1056. 

4. Përvoja minimale e duhur dhe kualifikimet e firmës konsulente:  
 
Gjendja financiare  
1. Nëse Konsulenti është një kompani, atëherë duhet të parashtrojë bilanc 

të gjendjes rishikuar nga ana e kontabilistit/revizorit të autorizuar ose nëse e 
njëjta nuk është e nevojshme sipas legjislacionit lokal nga vendi i aplikuesit, 
raporte tjera financiare të cilat janë të pranueshme për Punëdhënësin në 3 
vitet e fundit (2016, 2017 dhe 2018) me të cilat do të tregojë:  

 ( ) stabilitetin aktual të gjendjes financiare të aplikuesit dhe 
profitabilitetin e tij potencial afatgjatë, dhe 
( ) kapacitetin e gjendjes të hollave në shumë prej EURO 300.000 
ekuivalent  

2. Nëse konsulenti është kontribut i përbashkët atëherë: 
- Të gjithë partnerët në kontributin e përbashkët duhet të kenë kapacitet të 

përbashkët të gjendjes së hollave në shumë prej EURO 400.000 ekuivalent  
- Çdo partner i kontributit të përbashkët duhet të parashtrojë bilance të 

gjendjes të rishikuara nga ana e kontabilistit/revizorit të autorizuar ose nëse 
e njëjta nuk është e nevojshme sipas legjislacionit lokal nga vendi i 
aplikuesit, raporte tjera financiare të cilat janë të pranueshme për 
Punëdhënësin në 3 vitet e fundit (2016, 2017 dhe 2018) me të cilat do të 
tregojë: 

(a) stabilitetin aktual të gjendjes financiare të aplikuesit dhe 
profitabilitetin e tij potencial afatgjatë 

Përvoja e përgjithshme: 
1. Nëse Konsulenti është një kompani duhet të ketë përvojë në 

përgatitjen e dokumentacionit teknik për rrugë dhe rrugica lokale (ose 
ngjashëm)  

2. Nëse Konsulenti është kontribut i përbashkët, secili  nga partnerët 
duhet të ketë përvojë në përgatitjen e dokumentacionit teknik për rrugët dhe 
rrugicat lokale (ose ngjashëm) 

Përvoja e veçantë: 
1. Nëse konsulenti është një kompani ose kontribut i përbashkët duhet të 

ketë marrë pjesë në projektimin e projekteve themelore për rrugë dhe 
rrugica për së paku 2 marrëveshje të realizuara me sukses, të përfunduara në 
periudhën prej 10 viteve para datës përfundimtare për pranim të aplikimeve 
për këtë marrëveshje, në vlerë prej së paku 100.000,00 euro për secilin.  

Kompania konsulente duhet t`i ketë kualifikimet në vijim: 
 Licencë A për projektim të ndërtimeve nga kategoria 1 e lëshuar nga 

Ministria e transportit dhe lidhjeve ose mundësi për verifikim të licencave të 
huaja për projektim sipas nenit 42 nga Ligji i Maqedonisë për ndërtim.  

Ekipi i konsulentëve duhet të ketë persona profesional të cilët kanë 
përvojë përkatëse dhe të njëjtit duhet të kenë vërtetim të autorizimeve të 
tyre për çdo anëtar të ekipit, sipas nenit 42 të Ligjit të Maqedonisë për 
ndërtim.  

 Kompania konsulente duhet ta dëshmojë aftësinë e saj dhe 
mjaftueshmërinë për përgatitje të dokumentacionit teknik për rrugët lokale 
me listë të detajuar prej së paku pesë (5) marrëveshjeve të ngjashme të 
realizuara për projektim të rrugëve me njësitë e vetëqeverisjes lokale (në 10 
vitet e fundit). Kohëzgjatja e secilit nga këto pesë (5) marrëveshjeve duhet 
të jetë për periudhën prej së paku gjashtë (6) muaj.  

 Së paku 20 të punësuar me orar të plotë të punës.  
 Konsulenti duhet të jetë i certifikuar sipas standardeve në vijim: 

ISO 9001:2015 Sistem për menaxhim me kualitetin  
ISO 14001: 2015 Sistem për menaxhim me mjedisin jetësor 

Kushtet për personelin dhe përvoja relevante  
- Kompania konsulente duhet të përcaktojë tim lider - inxhinier i 

diplomuar i ndërtimtarisë ose arkitekt me së paku 15 vite përvojë pune si 
projektues kryesor, revident dhe mbikëqyrje për ndërtim të objekteve 
ndërtimore, listë referente përkatëse për projektim, revizion dhe mbikëqyrje 
të së paku 20 punëve ndërtimore dhe arkitektonike dhe Autorizim A për 
projektim, revizion dhe mbikëqyrje ndaj ndërtimeve të lëshuar nga Oda e 
arkitektëve të autorizuar dhe inxhinierëve të autorizuar të Republikës së 
Maqedonisë, sipas nenit 33 të Ligjit për ndërtim (G.Z. RM. nr. 130/09), i cili 
duhet të jenë anëtar i Odës së arkitektëve të autorizuar dhe inxhinierëve të 
autorizuar të Republikës së Maqedonisë.  

- Kompania konsulente gjithashtu duhet të përcaktojë 1 (një) ekip të 
inxhinierëve, anëtarë të Odës së arkitektëve të autorizuar dhe inxhinierëve 
të autorizuar të Republikës së Maqedonisë për përpunim të dokumentacionit 
teknik. Ekipi duhet t`i ketë inxhinierët në vijim si nevojë minimale:  

1. 2 (dy) arkitektë me autorizim A valid për përgatitje të dokumentacionit 
projektues nga sfera e arkitekturës  

2. 2 (dy) inxhinier të ndërtimtarisë me autorizim A valid për përgatitje të 
dokumentacionit projektues nga sfera e ndërtimtarisë (drejtimi rrugë dhe 
hekurudha)  

3. 2 (dy) inxhinier të ndërtimtarisë me autorizim A valid për përgatitje të 
dokumentacionit projektues nga sfera e ndërtimtarisë (drejtimi hidroteknik)  

4. 2 (dy) inxhinier të ndërtimtarisë me autorizim A valid për përgatitje të 
dokumentacionit projektues nga sfera e ndërtimtarisë (drejtimi konstruktiv)  

5. 2 (dy) inxhinier të trafikut, të paktën njeri me autorizim A valid për 
përgatitje të dokumentacionit projektues nga sfera e inxhinierisë së trafikut.  

Të gjithë me listë referente përkatëse dhe një nga ekspertët janë të 
obliguar të kenë autorizim nga sfera e shëndetësisë dhe sigurisë.  

Ekipi i inxhinierëve duhet të jetë i angazhuar me orar të plotë të punës në 
pajtim me ligjet relevante të vlefshme për punësim në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut.  

Konsulentët e interesuar veçanërisht ta marrin parasysh paragrafin 1.9 
nga Udhëzimet e Bankës Botërore: Zgjedhje dhe angazhim të konsulentëve 
[në kuadër të IBRD dhe IDA kredive dhe grantëve] për huapranuesit nga 
Banka botërore nga muaji janar 2011, rishikuar në korrik 2014 ("Udhëzime 
për konsulentë") duke marrë parasysh politikën e Bankës botërore për 
konflikt të interesave.  

Konsulentët mund të bashkohen me firma të tjera në formë të kontributit 
të përbashkët ose marrëveshje konsulente (nën-kontraktues) me qëllim të 
përmirësimit të kualifikimeve të tyre. Bashkimi i tyre mund të jetë në formë 
të kontributit të përbashkët ose nën-kontraktues. Në rast të kontributit të 
përbashkët, të gjithë anëtarët e KP do të vlerësohen së bashku dhe do të jenë 
përgjegjës së bashku dhe individualisht për detyrën dhe do ta lidhin 
marrëveshjen në rast të dhënies së saj të KP. Konsulentët e interesuar duhet 
qartë ta theksojnë formën e bashkimit të tyre dhe obligimet e partnerëve dhe 
konsulentëve në aplikimin e tyre. Shfaqje jo e qartë e interesit përmes 
termeve "i lidhur me" dhe/ose "në relacion me" dhe të ngjashme nuk do të 
merren parasysh. Çdo kompani mund të parashtrojë një aplikacion sipas 
principeve, me çka kompania konsulente duhet të vendos a donë të merr 
pjesë si nën-kontraktues, si konsulent individual ose si partner në kontribut 
të përbashkët. Ju lutem të keni parasysh që një kompani duhet të parashtrojë 
vetëm një aplikacion në kuadër të procedurës së njëjtë ose individualisht si 
konsulent ose si partner në kontributin e përbashkët. Asnjë kompani nuk 
mund të merr pjesë si nën-kontraktues nëse në të njëjtën kohë ka 
parashtruar aplikacion për shfaqje të interesit individualisht ose si partner në 
kontributin e përbashkët në kuadër të procedurës së njëjtë. Nëse kompania 
lajmërohet në formë të nën-kontraktuesit të ndonjë konsulenti të caktuar ose 
KP, e njëjta mund të merr pjesë në më shumë se një ofertë, por vetëm në 
rolin e nën-kontraktuesit.  

Konsulenti do të zgjidhet sipas metodës për zgjedhje të konsulentëve në 
bazë të kualitetit dhe çmimit të cekur në Udhëzimet për konsulentët.  

Informacione shtesë mund të merren në adresën e cila është e theksuar më 
poshtë gjatë orarit të punës nga e hëna deri të premten prej orës 9:00 deri 3:00. 

Shfaqja e interesit së bashku me detajet për përvojën dhe kualifikimet e 
konsulentëve duhet të parashtrohet në formë shkrimi në adresën e cila është 
theksuar më poshtë (personalisht, me postë, faks ose postë elektronike) më së 
voni deri më 29 mars 2019: 

Ministria e financave 
Projekt për përmirësimin e shërbimeve komunale 

rr. Dame Gruev nr.12 
1000 Shkup 

Republika e Maqedonisë së Veriut 
Deri te  z. Aleksandar Najdovski 

Koordinator për furnizime dhe punë juridike 
 Tel: ++ 389 2 3255735 

       Aleksandar.Najdovski@finance.gov.mk

SHPALLJE PËR FURNIZIM TË PAJISJEVE 
 

Republika e Maqedonisë së Veriut 
Ministria e arsimit dhe shkencës 
Projekti për zhvillim të aftësive dhe përkrahje të inovacioneve - SKILLS projekt 
Huaja nr. 8332-   
Lënda e marrëveshjes: Furnizim të pajisjeve për shkollat e mesme profesionale në sektorin e 
ndërtimtarisë dhe gjeodezisë   
Nr. ref.: 002-19/2.1.4-3 
 
Republika e Maqedonisë së Veriut ka fituar hua nga Banka ndërkombëtare për rindërtim dhe 
zhvillim (IBRD) për realizim të Projektit për zhvillim të aftësive dhe përkrahje të inovacioneve 
dhe pjesë nga mjetet e fituara do t`i shfrytëzojë për pagesë të marrëveshjes për furnizim të 
pajisjeve për shkollat e mesme profesionale në sektorin e ndërtimtarisë dhe gjeodezisë.  
 
Ministria e arsimit dhe shkencës bën thirrje tek ofertuesit e kualifikuar t`i parashtrojnë ofertat për 
furnizim të pajisjeve profesionale  për shkollat e mesme profesionale në sektorin e ndërtimtarisë 
dhe gjeodezisë (lot 1) dhe furnizim të pajisjeve bazike për shkollat e mesme profesionale në 
sektorin e ndërtimtarisë dhe gjeodezisë (lot 2).  

Procesi i furnizimit do të realizohet përmes procedurave për ankand kombëtar konkurrues ashtu 
siç është theksuar  në Udhëzimin e Bankës Botërore: Furnizim i mallrave, punë dhe shërbime 
jokunsulente me mjetet e fituara nga IBRD huat dhe IDA kreditë nga muaji janar 2011 
(Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consultant Services under IBRD Loans and 
IDA Credits by World Bank Borrowers, January 2011), dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit 
nga shtetet e kualifikuara ashtu si është theksuar në dokumentacionin tenderues. Udhëzohen të 
gjithë ofertuesit e interesuar në pikën 1.6 nga Udhëzimi, ku është definuar politika për konflikt të 
interesave në bankën Botërore.  

Ofertuesit e interesuar mund të marrin informata plotësuese nga ora 08:30 deri 16:30 në adresën 
në vijim: Ministria e arsimit dhe shkencës - SKILLS projekt, rr. Aminta Treti 70-1/1, 1000 
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut, tel: +389 2 3 112 705, e-mail adresa: 
danijela.maneva@mon.gov.mk 
 
Ofertuesit e interesuar mund ta marrin dokumentacionin tenderues në gjuhën maqedonase pa pagesë 
me parashtrimin e kërkesës me shkrim në e-mail adresën në vijim: danijela.maneva@mon.gov.mk 
(CC: igor.krstevski@mon.gov.mk) 
 
Ofertat duhet të parashtrohen në adresën: Ministria e arsimit dhe shkencës (arkivi në përdhesë), 
rr. Shën Kirili dhe Metodij 54, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut, më së voni deri 
në ora 11:00 të datës 12.04.2019. Parashtrimi elektronik i ofertave nuk është i lejuar. Ofertat e 
vonuara do të refuzohen. 
 
Ofertat do të hapen publikisht në prezencën e përfaqësuesve të ofertuesve të cilët do të kenë 
dëshirë të marrin pjesë në hapjen publike e cila do të mbahet më 12.04.2019 në ora 11:10 në 
adresën në vijim: Ministria e shkencës dhe arsimit (salla për mbledhje, kati 8), rr. Shën Kirili dhe 
Metodij 54, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut. 

Të gjitha ofertat duhet të shoqërohen me garanci bankare prej 90.000 denarë për lot 1 ose 300.000 
denarë për lot 2. 
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Urim HASIPI

Tetovë, 13 mars - Pronarët e pyje-
ve private përballen me shumë
probleme dhe sfida. Bëhet fjalë
për pronarët e këtyre pyjeve në
rajonin e Tearcës, Jegunocit, Ma-
vrovës dhe Vrapçishtit. Kryesi-
sht, problemet kanë të bëjnë
me kadastrën, nuk dinë saktësi-
sht ku ndodhen pronat e tyre,
prerje ilegale të drunjve dhe
djegie të të njëjtave. Kështu u
tha në tribunën në Tetovë, ku
Shoqata e pronarëve privat të
pyjeve organizoi takim me disa
nga pronarët për të parë se cilat
janë problemet e tyre reale me
të cilët ballafaqohen ata. Vlladi-
mir Stojanovski, ekspert për
këto çështje, thotë se nga vizitat
e mëhershme në rajone tjera të
vendit është konstatuar se ekzi-
stojë shumë probleme por edhe
mosinformim i pronarëve. Ai

theksoi se ka probleme në rajo-
nin e Gostivarit, ku pronarët nuk
mund të harmonizojnë pronën
e tyre që e kanë me atë që është
shënuar në dokumentacio-
ne.“Vizitat tona nëpër disa rajo-
ne treguan se ekziston një mun-
gesë informimi tek pronarët
privat të pyjeve dhe e gjithë kjo
nuk shkon në interes edhe të
bashkësive lokale sepse kjo
nënkupton mos shfrytëzim të
resurseve, ndërsa nevoja e re-
surseve të pyjeve private dihet
që luan një rol kryesor në
buxhetin familjar të familjeve,
në formën e sigurimin të drunj-
ve, shitjes, ndërtimit dhe kështu
me radhë, si dhe disa prodhime
malore që luajnë po ashtu një
rol të rëndësishëm. Rezultatet
nga hulumtimet treguan se pro-

narët ballafaqohen me barriera
të mëdha dhe pengesa në sh-
frytëzimin e pyjeve të tyre”, tha
Stojanovski. Vojo Sokolovski,
kryetar i Shoqatës së pronarë-
ve privat në Maqedoni, pohon
se problem përbën edhe prerja
ilegale e pyjeve, dhe kjo i dëm-
ton këta pronarë. “Disa procese
me të cilat ne pronarët privat të
pyjeve nuk jemi të kënaqur
është prerja ilegale e drunjve
në pyje, dhe sipas disa analiza-
ve është frapante sasia e
drunjëve të prera. Nga këtu dua
të potencoj se edhe ne si sho-
qatë duam që ajo dukuri nega-
tive të çrrënjoset nga shoqëria,
por për këtë duhet të ketë vull-
net më të madh dhe të ketë më
shumë aksione në teren. Zjarret
janë gjithashtu një problem i

madh, i cili kohëve të fundit ka
filluar që shumë shpesh të pa-
raqitet ,dhe në lidhje me këtë
mund të them se një numër i
madh prej tyre nuk janë të ra-
stësishëm, prandaj edhe ne si
shoqatë jemi kundër këtyre dy
dukurive”, thotë Sokolovski. Si-
pas tij, problemet më të mëdha
janë me kadastrën dhe ndër-
marrjen publike “Pyjet e Maqe-
donisë”. “Më së shumti pronarët
privat të pyjeve i tangojnë pro-
blemet me Ndërmarrjen Pu-
blike ‘Pyjet e Maqedonisë’ , pro-
blemet me kadastrën dhe
problemet me institucione të
ndryshme, të cilat janë të tra-
shëguara dhe në një farë mëny-
re mundohemi që t’i zgjidhim
ose tejkalojmë në interes të
pronarëve privat. Ajo që është
me interes publik dhe mund të
thuhet se edhe përkundër 20
viteve punë, ne arritëm që të
imponohemi dhe të jemi part-
ner në politikën pyjore të Re-
publikës së Maqedonisë”, sqa-
roi më tej kryetari i kësaj
shoqate. Nga tribuna që u
mbajt në Tetovë, u theksua ne-
voja që në të ardhmen të pu-
nohet më shumë në këtë drej-
tim, që pronarët në mënyrë
dinjitoze të shfrytëzojnë pronat
e tyre.

Delvina KËRLUKU

Shkup, 13 mars - Rajone të shumta
në vend përballen me mungesën e
gjinekologëve, por edhe atje ku ka
shpejt mund të vjen deri te mun-
gesa e tyre për shkak të pensioni-
mit, kurse zëvendësimi i tyre me
mjek të ri mbetet në pikëpyetje.
Një ndër masat e Ministrisë së
Shëndetësisë, janë rritja e numrit
të gjinekologëve amë, specializi-
mi i kuadrit të mjekëve, ngritja e
cilësisë së shërbimeve në spitalet e
gjinekologjisë. 

Në vitin 2012, shteti ka para-
shikuar se për çdo 3000 gra mbi

moshën 14 vjeçare, të ketë nga një
gjinekolog në kujdesin parësor.
Ndërkohë, hulumtimi i organi-
zatës për veprimtari shëndetësore
“HERA” tregon se prej gjithsej 30
rajoneve shëndetësore në vend,
përveç në Krushevë, nuk ka gji-
nekologë amë edhe në Makedon-
ski Brod dhe Demir Hisar. Standar-
di nacional prej 3000 gra më të
vjetra se 14 vjeç për një gjinekolog
është i përmbushur vetëm në 12
rajone. Në 15 rajone të tjera ka
stërngarkim. 

Dr. Arjan Alili, specialist i gji-
nekologjisë në Tetovë thotë se ka
tre herë më shumë pacientë nga

ajo që është parashikuar ose sh-
prehur me shifra janë 8.679 pa-
cientë. 

“Numri është i madh, por për
shkak të mungesës së gjinekologë-
ve në përgjithësi në shtet, këta pa-
cientë duhet të shërbehen kështu,
por nuk kemi mundësi t’i largojmë
këta pacientë, por edhe ti mos i
regjistrojmë “, thotë dr.Alili. 

Në letër Maqedonia ka numër
më të madh të gjinekologëve se në
vendet e zhvilluara evropiane, por
janë të sistemuar keq. Në njërën
anë, 143 gjinekologë në mbrojtën
primare shëndetësore, janë mezi
gjysma e asaj që nevojitet, kurse

në anën tjetër ka 98 në mbrotjën
sekundare shëndetësore, që është
trefish më shumë se standardi i
përcaktuar demografik. 

Elizabeta Bozhinoska, nga
“Hera” thotë se në disa qytete gji-
nekologët kanë mbingarkesë të
pacientëve . Por, problemi qëndron
se gjysma e tyre pritet të pensio-
nohet në 15 vitet e ardhshme. “Ky
është kërcënim më i madh për mo-
mentin në shtet dhe prandaj ne-
vojiten reforma urgjente për plotë-
simin e stafit. Gjinekologët aktual
në shumë qytete janë në kufirin e
moshës dhe nuk janë aspak në di-
spozicion”, tha Bozhinoska. 

Si pasojë e mungesës së thek-
suar të gjinekologëve të rinj, Mini-
stria e Shëndetësisë ka përpiluar
plan, i cili obligon gjinekologët
specialistë të nivelit sekondar që
të kryejnë kontrollet e nivelit pri-
mar në zonat ku ka mungesë të gji-
nekologëve dhe ambulancave gji-
nekologjike. Ky plan është
përpiluar për të parandaluar vdek-

shmërinë e foshnjave dhe nënave,
e cila ka qenë tejet e lartë. Ky plan
gjithashtu parasheh që përmes
ambulancave mobile gjineko-
logjike të vizitohen gratë e zonave
rurale, në të cilat nuk ka aspak gji-
nekologë. Në rajonet shëndetëso-
re ku ka gjinekolog, por jo në
numër të mjaftueshëm, do të au-
torizohen gjinekologë nga niveli
sekondar të punojnë si gjinekologë
amë. Në mënyrë prioritare do të
përfshihen 5 rajone: Gostivari, Te-
tova, Prilepi, Kumanova dhe Stru-
mica. Mirëpo, gjinekologu Agim
Jakupi thotë se për ata mjekë që
kryejnë këto shërbime duhet të in-
vestohet, në të kundërtën nuk do
të jetë i përfillshëm ky plan. 

Ndryshe, sipas Ministrisë së
Shëndetësisë, vdekshmëria e fo-
shnjave nga viti 2017 deri në vitin
2018 ka rënë për 30 për qind.
Vetëm në Klinikën e gjinekologjisë
në Shkup në vitin 2017 kanë ndër-
ruar jetë 36 foshnja ndërkaq në vi-
tin 2018 - 24 foshnja.

Taravari priti
ambasadorin Koja
Gostivar, 13 mars - Kryetari i Komunës së Go-
stivarit, Arben Taravari priti dje në kabine-
tin e tij shefin e misionit të OSBE-së në
Shkup, ambasadorin Klemens Koja. Pas
takimit, duke falënderuar për vizitën, Tara-
vari tha se me ambasadorin Koja kanë zh-
villuar një bisedë shumë konstruktive dhe
të këndshme ashtu siç u takon dy miqve.
“Biseduam me ambasadorin Koja në lidhje
me të arriturat dhe sfidat me të cilat balla-
faqohemi në Komunën e Gostivarit, por
edhe në lidhje me situatën politike në
përgjithësi në Maqedoninë e Veriut, me
theks të veçantë zgjedhjet presidenciale të
cilat po afrohen. Po ashtu, falënderova am-
basadorin për kontributin e madh që kanë
dhënë përfaqësuesit e OSBE-së për ba-
shkëveprimin e partive të ndryshme në ni-
vel të Këshillit të komunës së Gostivarit, si
dhe për miratimin e strategjisë për romët
në nivel komunal”, theksoi Taravari. Shefi i
misionit të OSBE-së bëri me dije se kjo vi-
zitë ka qenë e planifikuar për më herët por
është shtyrë për sot, për shkak të rastit
tragjik me autobusin që ndodhi para në
muaji. “Është kjo një vizitë hyrëse e imja në
Komunën e Gostivarit, pas emërimit tim
në vjeshtën e vitit të kaluar. Kuptova se Go-
stivari është komuna e katërt për nga
madhësia në vendin tuaj, dhe u njoftova
me zhvillimet në komunë. Misioni i OSBE-
së është prezentë në Komunën tuaj për-
mes Suad Sakliç dhe do të vazhdojmë me
implementim të projekteve të ndryshme
që shkojnë në interes të komunitetit këtu”,
nënvizoi ambasadori Klemens Koja. 

KUJDESI SHËNDETËSOR NË TERREN

Ambulanca mobile gjinekologjike
Si pasojë e mungesës së
theksuar të
gjinekologëve të rinj,
Ministria e Shëndetësisë
ka përpiluar plan, i cili
obligon gjinekologët
specialistë të nivelit
sekondar që të kryejnë
kontrollet e nivelit primar
në zonat ku ka mungesë
të gjinekologëve dhe
ambulancave
gjinekologjike 

Koha

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

PROBLEME ME KADASTRËN DHE NP “PYJET E MAQEDONISË”

Pronarët e pyjeve private
me shumë probleme

Nga tribuna që u mbajt
në Tetovë, u theksua
nevoja që në të
ardhmen të punohet më
shumë në këtë drejtim
që pronarët në mënyrë
dinjitoze të shfrytëzojnë
pronat e tyre. Vlladimir
Stojanovski, ekspert për
këto çështje, thotë se
nga vizitat e
mëhershme në rajone
tjera të vendit është
konstatuar se ekzistojë
shumë probleme, por
edhe mosinformim i
pronarëve

Koha
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K
ryeministrja e Britanisë së
Madhe, Theresa Maj,
pothuajse ka fituar. Përjash-
tuar ndonjë ndërhyrje të mi-

nutës së fundit, Brexit do të ndodhë -
me ose pa marrëveshje - më 29 mars.
Është përfundimi logjik i strategjisë
së zonjës Mej. Britania mund të vazh-
dojë të jetë një ishull, të cilin ajo e ka
menaxhuar përgjithësisht mirë për-
mes gjatë shumicës së historisë së
saj, duke injoruar ditët e perandorisë
kur u përplas me pjesën tjetër të
botës, dhe kur i ngatërroi kolonitë
me një shtrirje të vetvetes.

Pra, çfarë vendi do të zërë në botë
Mbretëria e Bashkuar? Dhe si do të
duket bota? Kur Britania miratoi
Brexit, disa e lexuan këtë gjest si një
simptomë të ndryshimit global. Por,
Britania e Madhe është pjesë e një
peizazhi gjeopolitik, që kur filloi e
gjitha kjo, ishte i vështirë të imagji-
nohej. Merrni për shembull,
marrëdhëniet speciale të Britanisë
me Shtetet e Bashkuara. “Xhaxha
Semi”, duket se është në rrugën e
duhur për të prishur marrëdhëniet e
tij, jo vetëm me Mbretërinë e Ba-
shkuar, por të gjithë kontinentin e
Evropës. Raportet e dikurshme, nuk
janë më të sigurta. Amerika e sotme,
në krahasim me Amerikën e udhëhe-
qur nga gjeneratat e presidentëve të
mëparshëm, ka vënë kaq shumë në
pyetje lidhjet transatlantike, saqë
aleanca ushtarake e NATO-s nuk
është dukur ndonjëherë kaq e rre-
zikuar sesa tani.

Ajo përballoi Luftën e Ftohtë, tek-
sa po përballet me sjelljet kapriçoze
të presidentit Trump, që pavarësisht
nga mendimet e evropianëve, gëzon
ende mbështetjen e rreth një të
tretës së votuesve amerikanë. Pikë-
pamjet e tij, nuk do të vdesin së ba-
shku me presidencën e tij. Evropa
post-Brexit, shpreson ndoshta në një
ndarje të suksesshme, e cila do të pa-
sohet me një zgjim të hidhur. Pasi të
jetë distancuar nga bisedimet e lodh-
shme të Brexit, do të kërkojnë vë-
mendje një mori çështjesh të nxehta
- jo më pak ndjenjat e brendshme të
BE-së dhe nacionalizmi në rritje,
duke vënë në dyshim vlerat thelbëso-
re të unionit. Evropa ka tani ka një
marrëdhënie me Iranin, që ndryshon
nga ajo e SHBA-së, e cila ka shpen-
zuar disa dekada të politikës së saj
jashtme, duke synuar një rend të ri
botëror transaksional, që e frenon
Teheranin. Pavarësisht se ku jetoni,
bota tashmë ka ndryshuar. Ndryshi-
mi i klimës, është tanimë ngrohja
globale. Ajo ka ndodhur. Ndalimi i

plastikës, nuk ka tanimë asnjë vlerë.
Ne po e konsumojmë planetin përtej
mundësive të tij.

Horizonti i ngjarjeve, që i ka para-
prirë gjithë kësaj, është shfaqur. Unë
mund të porosis një xhaketë dhe kë-
pucë të reja me telefonin tim rrugës
duke shkuar për në punë, dhe deri në
mesditë ato janë në tryezën time. Por
mënyra reale e kostos, e tejkalon de-
bitin në llogarinë time bankare. Ru-
sia, po ndërton raketa më të mençu-
ra dhe më të shpejta sesa Shtetet e
Bashkuara. Kina ka militarizuar
ishujt pranë, dhe kërkon pranimin e

hegjemonisë së saj në Detin e Kinës.
Rendi i ri botëror ka ardhur. Ajo që
kemi dashur për dy breza me rradhë,
ka marrë fund. Ky rend botëror, u
ndërtua mbi hirin e Luftës së Dytë
Botërore, dhe zgjati për aq kohë sa
mësimet e asaj masakre masive ekzi-
stonin ende. Kujtimet dhe mendjet,
që na drejtuan me sukses gjatë 70 vi-
teve, janë zhdukur. Trashëgimia e
atyre udhëheqësve të kujdesshëm,
që ndërtojnë konsensusin, po zë-
vendësohet nga kërkuesit e rrezikut
populist, të gatshëm të hedhin zaret
në ruletë, pa llogaritur empirikisht

atë që qëndron në anën tjetër të ven-
dimit. Ata kanë ardhur në tryezë me
xhepat plot, pa e vrarë mendjen se si
ndihet kombi. Një simbol i kësaj,
mund të jetë mënyra se si po traj-
tohet kriza në Venezuelë. Vendimet e
shpejta, po çojnë në ndarje të qën-
drueshme. Trump merr rolin udhëhe-
qës, dhe mbështet vetë presidentin e
përkohshëm Huan Guaido. Evropa
hesht, dhe ndjek shembullin e tij.

Kina, Rusia, Turqia mbështesin
Nikolas Maduron, që gjithashtu
duket se ka mbështetjen e Arabisë
Saudite. Mund t’ju falet të gjithëve
një ndjenjë deja-vu, se kjo është në
fakt “muzika”që u luajt në fillimin e
Luftës së Ftohtë. Por këtë herë polet
janë lidhur ndryshe, dhe ka më
shumë prej tyre, jo më pak për shkak
të tërheqjes së papritur të Arabisë
Saudite dhe aleatëve të saj në Lindjen
e Mesme. Rusia, jo tamam poli që
dikur ka qenë pjesë e Bashkimit
Sovjetik, është një aktore plangpri-
shëse, duke mbajtur njëri sy nga një
Evropë e dobësuar, që po sheh
mundësinë e ri-rreshtimit në skenën
globale. Dhe Trump, ende presiden-
ti i Amerikës, njeriu më i fuqishëm
në botë, është përcaktues se sa të tur-
bullta do të jenë vitet e ardhshme. 

(CNN)

Kina, Rusia, Turqia
mbështesin
Nikolas Maduron,
që gjithashtu
duket se ka
mbështetjen e
Arabisë Saudite.
Mund t’ju falet të
gjithëve një
ndjenjë deja-vu, se
kjo është në fakt
“muzika”që u luajt
në fillimin e Luftës
së Ftohtë. Por këtë
herë polet janë
lidhur ndryshe, dhe
ka më shumë prej
tyre, jo më pak për
shkak të tërheqjes
së papritur të
Arabisë Saudite
dhe aleatëve të saj
në Lindjen e
Mesme
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Bota ka ndryshuar, ne po jetojmë
tashmë në rendin e ri botëror Nga

Nic ROBERTSON
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“Mercenarja” Amerikë Nga
Jeremy SHAPIRO

Pse është kaq i vetmuar brezi i sotëm? Nga
Carla DELGADO

K
omuniteti transatlantik,
do të takohet këtë javë në
Konferencën e Sigurisë në
Munih për tubimin e tyre

vjetor të NATO-s. Në vitin e 70-të të
aleancës, vlerat dhe historia e për-
bashkët që mishëron NATO, pa dy-
shim që do të dominojnë fjalimet e
rastit. Por në Uashington, presiden-
ti i SHBA-se Donald Trump po
mendon më shumë mbi dollarët
dhe centët. Nëse zërat që ziejnë në
Uashingtonit janë të vërteta, ai ka
në plan t’u dërgojë anëtarëve të
NATO-s një listë me kostot që ata
duhet të paguajnë, në rast se duan
mbrojtjen e vazhdueshme ame-
rikane. Arsyetimi është i qartë. Për
Trump, NATO është një organizatë
tepër e kushtueshme për SHBA-në.
“Shtetet e Bashkuara, po shpen-
zojnë shumë më tepër në NATO,
sesa në çdo vend tjetër. Kjo nuk
është e drejtë, dhe as e pranuesh-
me”, deklaroi ai korrikun e vitit të
shkuar.

Çështja më e vështirë, është ajo
që duhet të bëhet për këtë. Qasja
klasike e SHBA-së, është të bindë
anëtarët e NATO-s të shpenzojnë
më shumë në vitin 2014, ku të

gjithë ranë dakord të rrisin shpen-
zimet e tyre të mbrojtjes në 2 për
qind të PBB-së, deri në vitin 2024.
Sulmi i Trumpit kundër NATO-s, i
ka përshpejtuar disa nga këto sh-
penzime. Raportet e fundit, sugje-
rojnë se Trump nuk është i këna-
qur me progresin, dhe se ai ende
dëshiron të tërhiqet nga NATO.
Dhe ka shenja se diçka po ndodh
me aleancën në Uashington. Kohët
e fundit, disa zyrtarë amerikanë
përgjegjës për NATO-n në Departa-
mentin e Shtetit dhe atë të
Mbrojtjes, kanë dhënë dorëheqjen.
Më i fundit ka qenë Ues Miçëll,
ndihmëssekretari i shtetit për Eu-
ropën, që u dorëhoq papritur, duke
përmendur dëshirën klasike “për të
kaluar më shumë kohë me fa-
miljen”.

Disa nga njerëzit më të shqetë-
suar në Uashington, po pyesin nëse
dorëheqja e Miçëll ka të bëjë me
një plan që do t’i paraqitet, së ba-
shku me një faturë konkrete të
mbrojtjes amerikane. Në përgjigje
të qëndrimit anti-NATO të Trump,
Kongresi miratoi në janar një rezo-
lutë simbolike, që ndalonte daljen
e SHBA-së nga aleanca. Pastaj Sek-

retari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens
Stoltenberg, shkoi befas në Ua-
shington, për të falendëruar Trum-
pin, për të pasur më shumë se 100
miliardë dollarë shpenzime shte-
së në NATO. Por ai nuk u takua me
presidentin. Ndërkohë, Sekretari i
Shtetit, Majk Pompeo, tha për “Fox
News” se SHBA do të mbështesë
vetëm anëtarët e NATO-s, të cilët
kontribuojnë sipas pjesës që u
takon. Komenti i Pompeos,
nënkupton se administrata e Trum-
pit beson ende se SHBA po paguan
shumë. Në fakt, kritika e Trumpit
ndaj NATO-s, shtron pyetjen se për-
se SHBA duhet të shpenzojë për
mbrojtjen e vendeve të pasura.
Ligjërisht, Trump nuk mund të
tërheqë SHBA-në nga NATO.

Por, ai është tërhequr në të ka-
luarën, duke thënë se pagesa është
thuajse aq e mirë. “Gjermania i ka
borxh shuma të mëdha parash
NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara,
duhet të paguajnë shumë për
mbrojtjen që ajo i ofron Gjermani-
së!”, shkroi Trump në rrjetet socia-
le në marsin e vitit 2017. Kur kance-
larja gjermane, Angela Merkel,
vizitoi Shtëpinë e Bardhë atë muaj,

presidenti amerikan mësohet se i
paraqiti një faturë prej 300 mi-
liardë dollarë pagesa të prapam-
betura ndaj SHBA-së (plus intere-
sat). Gjermanët e hodhën poshtë
këtë propozim,ndërsa Uashingtoni
e mohoi të kishte ndodhur
ndonjëherë diçka e tillë. Por zhur-
ma mbi këtë çështje nuk u zhduk.
Argumenti i Trump, është me të
meta në më shumë se sa një
aspekt. Është e lehtë të thuhet, që
aleatët amerikanë nuk kanë kon-
tribuar me pjesën e tyre, por
shumë më e vështirë të përcak-
tohet shifra e saktë që mungon.
Çfarë date duhet marrë si refe-
rencë për këto pagesa? A kërkohet
kompensim për mungesën e sh-
penzimeve të aleatëve, apo do të
kompensohen shpenzimet ame-
rikane në Evropë? Cila është nor-
ma e interesit për nën-pagesat e
NATO-s? Departamenti Amerikan
i Mbrojtjes, nuk i përcakton sh-
penzimet e veta në aspektin e kon-
tributeve në NATO apo Evropë,
dhe as mbi vende të veçanta, pran-
daj këto pyetje nuk kanë përgjigje
të thjeshta.

Megjithatë, nëse do të ketë

kërkesa zyrtare për pagesa, efekti
do të jetë sizmik. Qeveria amerika-
ne do të bëjë që NATO të mos cilë-
sohet më një aleancë e ndërtuar
mbi solidaritetin politik, por një
mjet i thjeshtë për punësimin e
mercenarëve amerikanë. Nëse
bëhet fjalë vetëm për para, aleatë
të ndryshëm në Evropë, mund të
pyesin nëse mund të arrijnë një
marrëveshje më të mirë me Ru-
sinë apo Kinën. Konferencat e
ardhshme të sigurisë në Mynih të
Gjermanisë, mund t’i ngjajnë më
shumë shfaqjeve tregtare, sesa një
feste të unitetit perëndimor. NATO
e ka mbrojtur Amerikën dhe
Perëndimin për 70 vjet. Ajo arriti
të frenonte Bashkimin Sovjetik,
reagoi me solidaritet ndaj sulmit
të 11 shtatorit, dhe ndihmoi Ame-
rikën të përballonte e mbante
barrën e saj në Ballkan, Afganistan
dhe Libi. NATO është bërë aleanca
më e suksesshme, dhe më e qën-
drueshme në histori. Por në Ame-
rikën e Trumpit, gjithçka reduk-
tohet në një faturë që i duhet shlyer
Shteteve të Bashkuara. Kjo në fund,
mund të na kushtojë të gjithëve. 

(bota.al)

T
ë rinjtë e sotëm - Brezi i
Njëvjeçarit dhe Gjenerata
Z - duket se janë ndër bre-
zat më të vetmuar, tregojnë

studimet e kohëve të fundit. Në se-
cilin prej studimeve, fajtorët janë të
ndryshëm:mjedisi personal, ekono-
mia, marrëdhëniet, punësimi (ose
mungesa e tij), ose mungesa e fi-
nancave. Ndërsa hyj vetë në këtë
kategori, nisa të reflektoj për vet-
minë. A është problemi i këtij brezi?
A është e mundur që brezi i mëpar-
shëm të jetë ndjerë njëlloj? Dhe
çfarë na bën realisht të ndihemi të
vetmuar? Mendoj se një nga arsyet,
është se shumica e njerëzve të bre-
zit të sotëm, është e izoluar nga
pikëpamja sociale. Dhe kjo s’ka të
bëjë me preferencën e të qenit
vetëm, por me zgjedhjen për të mos
u lidhur me të tjerët. Kjo nuk do të
thotë domosdoshmërisht, të kesh
përreth vetes njerëz gjatë gjithë
kohës, pasi shumë njerëz punojnë
në grupe të mëdha njerëzish, por
vështirë se krijojnë marrëdhënie ja-
shtë vendit të punës.

Shumë të rinj të pjekur në mo-
shë, ndihen të izoluar dhe pa

askënd, me të cilin mund të bise-
dojnë apo t’i zënë besë. Të gjithë ne
ndihemi në thelb rreth kësaj “gjëje
të të rriturve”, dhe megjithatë e
kemi të vështirë të lidhemi me të
tjerët. Dhe nuk mund ta fajësojmë
për këtë, vetëm përparimin  tekno-
logjik, duke thënë se është faji i paji-
sjeve për mungesën e lidhjes njerë-
zore. Teknologjia, po përpiqet të
thjeshtësojë atë që është një situatë
e ndërlikuar, dhe duke mos u foku-
suar në gjëra të tjera që kontri-
buojnë në vetminë e të rinjve. Në
kundërshtim me besimin popullor,
se mediat sociale po e shkatërrojnë
mënyrën se si njerëzit formojnë
lidhjet, disa gjejnë ngushëllim onli-
ne. Dhe tek kjo nuk ka asgjë të keqe.
Unë besoj se marrëdhëniet në in-
ternet (miqësia dhe romantika),
janë lidhje të vërteta, dhe nuk janë
më pak reale, për shkak të distancës
fizike. Sidoqoftë, jam e shqetësuar
mbi mënyrën se si njerëzit e per-
ceptojnë jetën e bashkëmoshatarë-
ve të tyre në internet.

Njerëzit publikojnë vetëm pje-
sët e mira të jetës së tyre në internet
- udhëtime, promovime për punë,

madje edhe darka plot atmosferë
me miqtë e vjetër. Megjithëse jemi
të vetëdijshëm se ajo që shohim në
mediat sociale nuk është e vërteta
e plotë e jetës së miqve tanë, ajo
sërish ndikon tek ne, pasi ne fil-
lojmë të bëjmë krahasime. Dhe për
këtë, ka shumë përgjigje të mund-
shme. Ose përpiqemi të bëjmë
ndryshime të shpejta, të përkoh-
shme në stilin tonë të jetesës, që të
ndihemi më mirë, ose bëjmë
përpjekje për t’u shfaqur më mirë
në mediat sociale, për të “qëndruar
në të njëjtin nivel” me miqtë tanë.
Pikërisht këtu fillon vetmia. Të qe-
nit i izoluar në shoqëri, nuk na jep
një ndjenjë të përkatësisë me
njerëz apo grupe të tjera, çka na
bën të ndjehemi të trishtuar, në
ankth dhe të padobishëm.

Të qenit tepër të orientuar nga
qëllimet, është një arsye tjetër.
Është e rëndësishme, që ne të kemi
qëllime dhe plane për t’i arritur ato,
por ajo që bëjnë shumica e të rinj-
ve, është trajtimi i çdo faze të jetës
së tyre, si një periudhë tranzicioni
në fazën tjetër. Ne kërkojmë
gjithnjë suksesin, vetëm duke traj-

tuar çdo hap si diçka që duhet të
kalojë shpejt, në mënyrë që të
mund të vazhdojmë me atë që
duam. Ne vazhdojmë të kërkojmë
suksesin, kur çdo hap i udhëtimit
tone, është në fakt një sukses në
vetvete. Është e zakonshme që të
rinjtë në mesin e Brezit të
Mijëvjeçarit dhe Gjeneratës Z, të
ndihen të shqetësuar, kur nuk është
duke u realizuar asgjë.

Ne kemi filluar të mendojmë,
se pritshmëria është e gabuar, dhe
ndihemi të trishtuar kur nuk jemi
produktivë. Nuk na pëlqen të jemi
të papunë, pasi mendojmë se çfarë
mund të kishte ndodhur gjatë
kohës që tashmë ka kaluar. Munge-
sa e arritjeve, kontribuon gjithash-
tu tek vetmia. Të moshuarit mbur-
ren shpesh me arritjet e tyre, duke
filluar fjalitë me “Kur isha në mo-
shën tënde …”, dhe e mbarojnë fja-
linë me pritshmërinë që brezi i ri të
bëjë të njëjtën gjë. Nëse ata ishin në
gjendje të paguanin borxhet e uni-
versitetit, dhe të kursenin për të
blerë një makinë dhe një shtëpi
ndërsa bënin 2 punë, ata s’mund të
presin që ne të bëjmë të njëjtën gjë.

Këto pritshmëri, na bëjnë të men-
dojmë se nuk po bëjmë sa duhet.
Ne nuk ndihemi ende të rritur, pasi
nuk kemi gjërat tipike që do të na
bënin të ndihemi si të tillë. Ne nuk
kemi vendin tonë, nuk mund të për-
ballojmë dot financiarisht 3 vakte
ushqime të shëndetshme një ditë,
dhe as shumë para të kursyera. Ne
ende nuk jemi plotësisht të pava-
rur, dhe ndjenja se ne “supozohet”
të kishim arritur shumëçka në një
epokë të caktuar, na vendos shumë
nën presion.

Ka gjithmonë përkujtues se jeta
nuk është një garë, por kur mjedisi
juaj ju thotë të kundërtën, është e
vështirë të ndihesh i kënaqur me
atë që je në jetën reale? Pra, si të
përballemi me vetminë? Çdo
zgjidhje, do të përfshinte ndryshi-
min e mentalitetit të një grupi
shumë të madh njerëzish, por ne
mund t’ia fillojmë me një person.
Mos harroni: Mos e matni veten me
arritjet e njerëzve të tjerë. Ju nuk
jeni të vetëm në atë që jeni duke
përjetuar, dhe herët a vonë do ta
kaloni atë situatë. Kjo na ndodh të
gjithëve. (Gulf News)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Zhdukja e Marilyn Monroe, e
gjetur pa jetë në shtëpinë e saj në
Brentwood në Los Anxhelos më 5
gusht 1962, ka ushqyer teoritë më
absurde gjatë dekadave të fundit.
Më 12 mars, në Shtetet e Bashkua-
ra del “Hollywood Godfather”, një
autobiografi e aktorit italiano-
amerikan Gianni Russo, i famshëm
pasi kishte luajtur në filmin “Il pa-
drino”. 76-vjeçari tha se kishte një
marrëdhënie të ndërprerë me
Monroe dhe thotë: Marilyn u vra
me urdhrin e Bob Kennedy për të
fshehur marrëdhënien e saj me
vëllain, presidenti i SHBA, John
Fitzgerald Kennedy. Aktori që në

“Il padrino” është Carlo Rizzi, dhën-
dri i shefit Vito Corleone, konfir-
mon që nuk beson në tezën e vetë-
vrasjes së Marilyn (sipas versionit
zyrtar që ylli ka vdekur pasi ka
marrë një dozë vdekjeprurëse të
barbiturates). Aktori thotë në një
intervistë të gjatë me “New York
Post” se pas vdekjes së Marilyn
është dora e një vrasësi të punë-

suar nga Bob Kennedy: “Askush
tjetër nuk mund të kishte dashur
vdekjen e tij. U deshën tri ditë para
se të gjendej e vdekur në Los
Anxhelos. Vetëm atëherë hetuesit
thanë se zhdukja e saj ishte shkak-
tuar nga një mbidozë e barnave”,
thotë Gianni Russo. Sipas Russos, i
cili gjatë jetës së tij vazhdimisht
ndoqi anëtarët e Cosa Nostra në

Nju Jork, mafia planifikonte të fil-
monte një kasetë seksi që përf-
shinte Marilyn dhe dy Kennedy në
hotelin Cal-Neva Lodge, Nevada.
Qëllimi i botës së krimit, - vazhdon
autori, - ishte të shantazhonte pre-
sidentin e 35-të të Shteteve të Ba-
shkuara dhe ta detyronte atë të pu-
shtonte Kubën për t’i lejuar mafies
të rifitonte kontrollin e kazinove
lokale, të shpronësuar pas revolu-
cionit komunist të Fidel Castro.

Sipas Russos, plani dështoi se-
pse John F. Kennedy nuk u shfaq
për treshen. Pasi zbuloi projektin e
mafias, Marilyn Monroe kërcënoi
t’i tregonte medias, duke firmosur
dënimin me vdekje: “Një vrasës i
njohur në botën e krimit si ‘mjeku’,
- shkruan Russo, - do të kishte
injektuar ajër në venat e aktores
që do të kishin vdekur nga embo-
lizmi”. Për të vendosur vrasjen e
Marilyn nuk do të kishte qenë ma-
fia, - përfundoi Russo, - por vëllai i
presidentit. Nuk është hera e parë
që Russo bën zbulesa shokuese.
Dy vjet më parë, më shumë se 40
vjet pas daljes së filmit që e bëri të
famshëm, ai tregoi se si Para-
mount dhe shefi italian-amerikan

Joseph Colombo ranë dakord që
fjala “Mafia” kurrë nuk duhet të sh-
faqet në skenarin e “Il padrino”.

Debutoi në Sundance Film Fe-
stival në janar, dhe që atëherë,
“Leaving Neverland” i ka ndarë më
dysh fansat e Majkëll Xheksonit.
Dokumentari me dy pjesë, me
producent dhe regjisor Dan Reed
hedh dritë mbi akuzat që këngëta-
ri ka abuzuar seksualisht me Uade
Robsonin dhe James Safechuckun,
që pretendojnë se Jackson i ka
ngacmuar kur kanë qenë të vegjël.
“Ditët ishin të mbushura me ek-
sperienca fëmijërore magjike.
Luanim, shihnim filma, hanim
ushqime të gatshme”, thotë Rob-
son në dokumentar. “Ai më tha se,
nëse zbulohej se ç’po bënim, ai

dhe unë do të shkonim në burg
për gjithë jetën… Dua të kem
mundësinë të them të vërtetën,
po aq fort sa më është dashur të
jetoj një gënjeshtër”, shton Safe-
chuck. “Sekretet të hanë nga bren-
da. Ndihesh kaq vetëm”.

Mes polemikave, raportohet se
vajza e yllit të popit, Paris Jackson,
ka patur një krizë nervore në vijim
të daljes në sipërfaqe të akuzave
për ngacmime seksuale, lajme që
ajo vetë i mohoi. “Ju lutem mos
besoni atë që lexoni”, deklaroi Pa-
ris. “E kam thënë më parë e po e
them sërish: jam në shëndet të
plotë dhe shumë e lumtur”. Pas

premierës, familja Jackson nxori
një deklaratë ku kritikonte atë që
e quante një përpjekje patetike të
krijuesve për të përfituar nga
këngëtari i ndjerë.

“Është një tjetër prodhim i sh-
pifur në një përpjekje patetike për
të shfrytëzuar dhe fituar para prej
Michael Jacksonit”, thuhej në dek-
laratë. “Uade Robson dhe James
Safechuck kanë dëshmuar të dy
nën betim se Michael Jackson nuk
u ka bërë asnjëherë asgjë të
papërshtatshme. 

Safechuck dhe Robson, ku i
dyti është vetëshpallur mjeshtër i
mashtrimit, kanë bërë padi
kundër Jacksonit  duke kërkuar
miliona dollarë, Të dy paditë janë
hedhur poshtë”. Prokurori Ron Zo-
nen që ishte i përfshirë në gjyq
kundër Jacksonit (ku ai u shpall i
pafajshëm për 10 akuza) tha për
Vanity Fair se Robson dhe Safe-
chuck mund të mos kenë qenë
gati për të thënë të vërtetën, deri

sot. “Duhet të jetë sipas kushteve
të tyre”, tha Zonen. “Ata më në
fund vendosin të shprehen kur
dhimbja bëhet e padurueshme,
dhe nuk do të përmirësohet deri
kur të flasin me dikë dhe të thonë
të vërtetën e tyre”. Familja e Jack-
son bëri një padi ku kërkon 40 mi-
lion dollarë kundër HBO, si dhe u
ka kërkuar të ndalin transmeti-
min. Safechuck pretendon se Jack-
son i kish mësuar si të masturbon-
te që kur ishte 7 vjeç, kur kish
marrë atë dhe familjen e tij në tur.
“Ai më tha që do të tregoj diçka që
e bëjnë të gjithë dhe që do të të
pëlqejë”, tha Safechuck. “Dukej
sikur po lidheshe në një farë
mënyre. Turi ishte fillimi i kësaj
lidhje, pothuajs eksuale”. Robson
akuzon se kur ishte 8 vjeç, jackson
kish bërë seks oral me të, duke
thënë: “Ti dhe unë jemi bashkuar
prej Zotit. Ne duhet të jemi ba-
shkë. Kështu ne tregojmë dashuri”.
“Bëmë një gjoja ceremoni marte-

se. E bëmë në dhomën e gjumit
dhe bëmë disa betime”, akuzon
Safechuck. 

“Mua më pëlqenin shumë
bizhuteritë dhe ai më shpërblente
me bizhuteri kur bëja akte seksua-
le me të. Jackson bënte tip stër-
vitje me mua kur ishim në dhomë
hoteli dhe ai bënte sikur dikush
po vinte befas, dhe kështu duhej
të visheshim sa më shpejt të ishte
e mundur, pa bërë zhurmë”, pre-
tendon Safechuck. “Macaulay ish-
te atje ku isha unë në udhëtimin
tim të mëparshëm. Në krah të Mi-
chael në çdo moment”, thotë Rob-
son. “Isha xheloz, ndjeja konfu-
zion”. Në gjyqin e vitit 2005 Culkin
tha: “Me aq sa di unë nuk ka patur
asnjëherë abuzim”.

Fshirja e Majkëllit
Mes polemikave, raportohet se vajza e yllit të
popit, Paris Jackson, ka patur një krizë
nervore në vijim të daljes në sipërfaqe të
akuzave për ngacmime seksuale, lajme që ajo
vetë i mohoi. “Ju lutem mos besoni atë që
lexoni”, deklaroi Paris
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Ja kush e vrau Marilyn Monroe!
Në autobiografinë
“Hollywood
Godfather”, Gianni
Russo, interpretues i
filmit fitues të Oskarit,
shpjegon teorinë e tij
për zhdukjen e yllit
legjendar amerikan

E MËPARSHMJA
Nuk është hera e parë
që Russo bën zbulesa
shokuese. Dy vjet më
parë, më shumë se 40
vjet pas daljes së filmit
që e bëri të famshëm, ai
tregoi se si Paramount
dhe shefi italian-
amerikan Joseph
Colombo ranë dakord
që fjala “Mafia” kurrë
nuk duhet të shfaqet në
skenarin e “Il padrino”.
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MOZAIK

Modelja
kërcënohet me
vdekje për një
motiv absurd

Një modele, e bërë e fam-
shme për shkak të vetullave të
saj të bashkuara dhe të trasha
thotë se ka marrë kërcënime me
vdekje për shkak të pamjes së
saj. Sophia Hadjipanteli, e lin-
dur në Qipro, 22 vjeçe, e cila
emigroi në Londër dhe më pas
në SHBA, tha se është bombar-
duar me kërcënime online për
tiparet e saj të çuditshme. E
ftuar në “Good Morning Britain”,
ajo pohoi se është diplomuar
për marketing në Universitetin
e Merilendit. Modelja ka
292.000 ndjekës në Instagram
dhe u shpreh se nuk përpiqet të
lexojë komentet negative - dhe
merr ngushëllim në faktin që i
dashuri i saj e do.

Burri fiton
lotarinë për
shkak të…
mirësjelljes

Shpesh fati është përcak-
tues në jetë. Kështu i ka
ndodhur dhe një burri, i cili fitoi
lotarinë multi-milionere. Sipas
“Mirror”, ai fitoi lotarinë 877 mi-
lionë dollarë vetëm për shkak
të mirësjelljes së tij. Si ndodhi
kjo? Kur po blinte biletën e lo-
tarisë, ai i la radhën një tjetër
personi që qëndronte në fakt
pas tij. Ngjarja ka ndodhur në
Karolinën e Jugut në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës tetorin
e kaluar, ndërsa emri i fituesit
të lotarisë nuk është bërë pu-
blik. Ai nuk do ta kishte men-
duar kurrë se një veprim i thje-
shtë që bëri, duke i lënë radhën
një qytetari tjetër, do ta bënte
atë miliarder. Pika e shitjes së
biletës do të përfitojë një
shumë prej 50 mijë dollarësh,
ndërsa shteti i Karolinës së Ju-
gut do të arkëtojë 61 milionë
Dollarë taksa nga fituesi i lota-
risë prej 877 milionë dollarë.

Procesi i qiramarrjes në këtë
qytet është aq i gjatë sa është përf-
shirë në librin e rekordeve “Guin-
ness”. Bëhet fjalë për një prej qyte-
teve më të preferuara në botë nga
turistët dhe jo vetëm. Stokholmi,
kryeqyteti suedez, konsiderohet si
më i vështiri për të marrë shtëpi
me qira të qëndrueshme në rast se
dëshironi të jetoni aty.

Në bazë të të dhënave të mar-
ra, llogaritet që të zësh një shtëpi
me qiranë mënyrë të qëndruesh-
me, procesi zgjat 9 vjet e nëse e
dëshiron këtë shtëpi në disa prej
lagjeve më të pasura, procesi
mund të shkojë në 20 vjet. Gjitha-

shtu vështirësia shtohet në mo-
mentin që Suedia është e para për
numrin e personave që jetojnë

vetëm. Prandaj hapësirat nuk janë
aq të mëdha. “Është një ekspe-
riencë e lodhshme dhe frustrue-

se”,- tregon një arkitekte franceze
që jeton në Stokholm prej disa vi-
tesh tashmë.

Në këtë vend nuk mund të gjeni shtëpi me qira

Dëmet e
mëdha të 
Wi-Fi

Interneti është pjesë e pan-
darë e jetës tonë. Kudo që
shkojmë kërkojmë të lidhemi
më Wi-Fi. Por pak e dinë sesa i
dëmshëm për shëndetin është
ky shërbim që na ofrohet. Or-
ganizata Botërore e Shëndetësi-
së prej kohësh ka treguar disa
nga problemet që shkaktohen
si pasojë e ekspozimit ndaj
valëve elektromagnetike.
Ndërkohë studime të tjera i
kanë dhënë më shumë zë rrezi-
qeve më të përhapura.

Një ndër to është ndikimi
në pagjumësi dhe prishjen e
gjumit gjatë natës. Gjithashtu
ekspozimi ndaj Wi-Fi mund të
prishë zhvillimin normal të qe-
lizave, veçanërisht tek fëmijët.
Kontakti me wifi shkakton stres
kardiak. 

Ky është një nga konkluzio-
net e nxjerra nga një studim i
kryer tek 69 persona, i cili zbuloi
se pjesa më e madhe e tyre ki-
shin një shtim të rrahjeve të
zemrës gjatë ekspozimit me
valët e Wi-Fi.

Një nga studimet e fundit, i
cili do alarmonte botën nëse do
dilte i saktë është se Wi-fi mund
të shkaktojë kancer. Sipas disa
studimeve të kryera tek kaf-
shët, ekspozimi ndaj valëve
elektromagnetike ka shtuar
rrezikun e kancerit. Për sa i
përket njerëzve studimet janë
të rralla, por në disa raste, rre-
ziku rezultoi real.

Vendim historik për botën e
automjeteve. Volvo bllokon sh-
pejtësinë maksimale të makinave
të prodhuara, në 180 kilometra në
orë. Arsyeja është e thjeshtë: Sh-

pejtësia është e rrezikshme! Vendi-
mi vjen nga vetë industria e auto-
mobilizmit, ndërkohë që vende të
ndryshme përpiqen të ulin numrin
e aksidenteve rrugore nëpërmjet

masave të ndryshme. Edhe një stu-
dim i Këshillit të Evropës vë në pah
një problematikë të madhe, duke
theksuar se nëse ulet limiti i sh-
pejtësisë në rrugët e kontinentit,
qoftë edhe me një kilometër me-
satarisht, atëherë në vit do të shë-
noheshin 2100 të vdekur më pak.
Kështu kompania automobili-
stike ka si synim që brenda vitit
të mos ketë më viktima nga asnjë
makinë të prodhuar prej saj. Pikë-
risht në 2020 do të aplikohet edhe
limiti i shpejtësisë në të gjitha au-
tomjetet e kësaj marke, në kuadër
të strategjisë etike të quajtur “Vi-
sion 2020”.

Jo më shumë se 180 km në orë

Një pagë totale prej 2100 euro
në muaj për rreth dy minuta punë
në ditë. Kjo nuk është një shaka,
është e gjitha e vërtetë. Puna e ën-
drrave ekziston nuk ka klauzola
për mashtrim, ndonëse ka vend
vetëm për një person. E vetmja e
“metë”, në këtë rast, ka të bëjë me
afatet për aplikim.

Punonjësi  do të jetë përgjegjës
për hapjen dhe mbylljen e trenit
dhe stacionit të metrosë, Korsvä-
gen, aktualisht në ndërtim e sipër
në qytetin e Gothenburgut, Suedi.

Në praktikë personi që fiton
punën, thjesht do të duhet të hapë
stacionin dhe ndezë dritat në
mëngjes, pastaj ta mbyllë atë dhe
të fikë ndriçimi natën vonë.
Ndërkohë, gjithashtu do të jetë e
mundur të largoheni nga puna: do
të jetë e mjaftueshme për të re-
spektuar pikërisht hapat e para-
caktuara të hapjes dhe mbylljes së
stacionit.

Kandidatëve nuk u kërkohet të
kenë ndonjë kërkesë të veçantë, as
nuk ka ndonjë kufizim në lidhje

me moshën ose shtetësinë. Projek-
ti, i quajtur “Punësimi i Përjet-
shëm”, financohet nga Ministria
suedeze e Transportit dhe është
pjesë e një organizate më të
madhe, e cila gjithashtu lejoi ndër-
timin e stacionit nga dy arkitketë të
shkëlqyer si Simon Goldin dhe
Jakob Senneby. 

I vetmi gabim? Aplikacionet
mund të dorëzohen vetëm në vitin
2025, kur stacioni do të komple-
tohet me shkëmbimin midis tre-
nave.

Dy minuta punë në ditë dhe
pagë prej 2100 euro!
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Kryeministri i Shqipërisë Edi
Rama priti të mërkurën në një
takim homologun e Maqedonisë
së Veriut, Zoran Zaev, ndërsa di-
skutuan për marrëdhëniet mes dy
vendeve dhe sfidave që kanë.

Shefi i qeverisë shqiptare foli
për anëtarësimin e Ballkanit
Perëndimor në Bashkimin Euro-
pian dhe rolin kundër që ka Rusia
në këtë proces.

“Rusia nuk është një vend tifoz
i BE dhe i zgjerimit të saj dhe naty-
risht nuk mund të ketë tifozllik për
asnjë vend të Ballkanit Perëndi-
mor dhe kjo nuk është sekret sepse
tashmë dihet. Ndërkohë që ne
kemi një axhendë kombëtare
kryefjala e të cilës është të ba-
shkohemi në familjen evropiane.
Sa herë kjo axhendë cenohet aq
herë kush nuk është tifoz i Evropës
dhe BE, integrimit të Shqipërisë
dhe Ballkanit perëndimor sheh një
oportunitet, kaq”, tha Rama, duke
iu përgjigjur interesit të mediave
gjatë konferencës së përbashkët
në Tiranë.

Ndërkohë Zoran Zeev e konsi-
deroi Shqipërinë si vend mik, ku
shtoi se sfida kryesore që kanë të
dyja vendet lidhet me përmirësimi

e kushteve dhe anëtarësimi sa më
shpejt në strukturat e familjes së
madhe të BE-së. Gjatë një konfe-
rencë të përbashkët me homolo-
gun e tij, kryeministri Rama tha se
është rritur ndjeshëm tregtia mes
dy vendeve, ndërsa theksoi se sh-
trirja rrugës së Arbërit në segmen-
tit Bllac-Shkup është nevojë stra-
tegjike. “Janë shumë gjëra që
mund të bëjmë bashkë. Shikojmë
një rritje të ndjeshme të volumit
tregtar mes dy vendeve. 11% në vi-
tin e kaluar është shumë pak në
krahasim me mundësitë tona, me
potecialin por është shumë kraha-
suar me më pare”, u shpreh Rama.

Ashtu sikundër një sërë vepra-
sh në infrastrukturë na bashkojnë

në interes të përbashkët. Ne jemi
në kantier në rrugën e Arbrit dhe
shtrirja në segmentit Bllac-Shkup
është një nevojë strategjike dhe si-
gurisht sipas mundësive dhe pla-
neve të qeverisë suaj do hyjë në
proces në momentin e duhur që
kam besim do jetë jo i largët.”

Rama shtoi se “Modeli Shen-
gen” duhet të aplikohet në të gjithë
Ballkanin Perëndimor dhe jo
vetëm me Kosovën.

Ai u shpreh herët a vonë qyte-
tarët do hyjnë dhe dalin në kufijtë
e Maqedonisë dhe Shqipërisë pa
asnjë pengesë.

“Modeli Shengen duhet të sh-
trihet në të gjithë rajonin me Ko-
sovën, Maqedoninë dhe Malin e Zi

me bindjen se të gjitha vendet e
Ballkanit Perëndimor duhet të
hyjën në këtë proces.

Kufijtë e vendet tona duhet të
jenë po aq fluidë saç janë kufijtë në
Bashkimin Europian. Nëse këtë gjë
do të duhet ta bëjmë me anëtarët
e BE, askush nuk na pengon ta
bëjmë mes nesh sot, jo nesër.

Herët a vonë do iu japim
mundësinë qytetarëv të hyjnë dhe
dalin në të dyja shtetet pa asnjë
pengesë, kontroll, pa asnjë pro-
blem ashtu siç hyjnë dhe dalin në
vendet e tyre qytetarët e BE”, tha
Edi Rama:

Mbledhja e përbashkët të dy
qeverive pritet të mbahet në verë.

Koha Jonë.

Autoritetet e Prishtinës plani-
fikojnë që me sulm të njësive spe-
ciale të Policisë së Kosovës të mar-
rin stabilimentet e Trepçës në veri
të Kosovës dhe kështu, praktikisht,
të infiltrohen në pjesën me shu-
micë serbe, shkruan “Blic” i Beo-
gradit. Duke u thirrur në “qarqe di-
plomatike” në Prishtinë, kjo gazetë
thekson se “KFOR-i ka informacio-
ne mbi përgatitjet dhe se nuk
përjashton mundësinë që institu-
cionet e Kosovës të ndërmarrin një
aksion të tillë”. Bashkëbiseduesi i
“Blicit” gjoja ka thënë se zbatimi i
aksionit si dhe nëse fare do të
ndodhë ai ndërlidhet dhe varet
drejtpërdrejt nga zhvillimet e

brendshme në Prishtinë, por edhe
nga vendimet dhe zhvillimet e gje-
ra politike rreth Kosovës.

“Porse baza dhe qëllimi për
operacion ekzistojnë”, pohon “Bli-
ci” t’i ketë deklaruar burimi. Si
mbulesë për autoritetet e Prish-
tinës për të kryer këtë operacion
do të ishte zbatimi në terren i ligje-
ve të votuara nga Qeveria dhe Ku-
vendi i Kosovës, të cilat kanë të
bëjnë me Trepçën. Duke pushtuar
stabilimentet synojnë të dësh-
mojnë se ligjet në Kosovë zba-
tohen dhe se ata janë të zbatue-
shëm në gjithë territorin e
Kosovës. Sipas kësaj gazete, “për
një kundrim të tillë të çështjes, por
edhe për një aksion të mundshëm

udhëheqësit e shqiptarëve të Ko-
sovës do të bazoheshin në vendi-
min e javës së shkuar (më 8 mars)
mbi regjistrimin e Trepçës në
Agjencinë Kosovare të Pronës si
shoqëri aksionare. Në këtë agjen-
ci Trepça është regjistruar se pronë
e Kosovës 100 për qind… Institu-
cionet e Kosovës janë pronare të
80 për qind të kapitalit, ndërsa
punëtorëve u përket 20 për qind e
tij. Ligji për Trepçën i miratuar më
herët, dhe Statuti i votuar në Ku-
vend, siç shkruan “Blici”, për insti-
tucionet e Kosovës janë argumen-
te që Trepçën ta konsiderojnë
kompani të veten të mbështetur
në ligjet e Kosovës “e cila si e tillë
edhe përket.

Haradinaj-
Mogherinit: Dialogu
mund të vijojë edhe
pa taksën
Kryeministri, Ramush Haradinaj
i është përgjigjur përfaqësues së
lartë të Bashkimit Evropian, Fe-
derica Mogherinit lidhur me tak-
sën. Përmes  një postimi në ‘Twit-
ter’, Haradinaj shkruan se
dialogu nuk duhet të lidhet me
taksën.

“Dialogu ka devijuar shumë kohë
më parë para se të vendosej tar-
fia. Mungesa e transparencës,
inkurajimi i propozimit të
shkëmbimit të territoreve dhe
moszbatimi i marrëveshjeve ek-
zistuese, këto janë arsyet. Dialo-
gu mundet dhe duhet të vazh-
dojë pa e lidhur atë me taksën.”,
-shkruan Haradinaj.
Deklaratat e Haradinaj vijnë një
ditë pas reagimit të Mogherinit
në Këshillin e Sigurimit të OKB-
së.
Ajo tha se në ditën që do të hiqet
taksa, do të ftojë një takim të ri
për dialogun e që do të sillte një
marrëveshje mes Prishtinës e
Beogradit.

Shqipëria me
nënat më të reja
të Europës
Gratë shqiptare janë nënat më
të reja të Europës. Sipas një pu-
blikimi të fundit të Eurostat mo-
sha mediane e nënave për herë
të parë në Shqipëri është 26.1
vjeç, më të rejat në Europë së
bashku me Bullgarinë. Shqipë-
ria renditet ndër vendet me për-
qindjen më të lartë të vajzave
që bëhen nëna në moshë të re,
ndërsa ka shënuar në 2017 për-
qindjen më të ulët të grave që
bëhen nëna për herë të parë
mbi 40 vjeç.
Në vitin 2017 mosha mediane e
nënave për herë të parë varjone
ndër vendet anëtare të Bashki-
mit Europian.
Mosha mediane më e ulët u
shënua në Bullgari, njëjtë si në
Shqipëri, e ndjekur nga Ruma-
nia me 26.5 vite, Letonia 27.1
vite, Lituania 27.5 vite. Në kon-
trast, mosha mediane e nënave
për herë të parë ishte mbi 30
vjeç në Itali me një moshë me-
diane prej 31.1 vjeç, Spanjë 30.9
vjeç, Luksemburg 30.8, Greqi
30.4 dhe Irlandë 30.3 vite.
Në krahasim me rajonin Sh-
qipëria ka një diferencë të duk-
shme për sa i përket moshës së
nënave për herë të parë. Në Ma-
qedoni mosha mediane e nëna-
ve për herë të parë ishte 26.9,
ndërsa në Serbi 27.8.
Në 2017-n numri total i lindjeve
në Shqipëri ishte 30896, prej të
cilave lindje për herë të parë
ishin 12,918 lindje. Rreth 10.8%
e këtyre lindjeve u kryen nga
vajza nën 20 vjeç, çka bën që
Shqipëria të renditet ndër ven-
det me përqindjen më të lartë
të nënave adoleshente, pas Bul-
lgarisë dhe Rumanisë, në të cilat
lindjet për herë të parë nga në-
nat adoleshentë ishin përkatësi-
sht 13.8% dhe 13.9%.
Rreth 72% e lindjeve për herë të
parë u kryen nga nëna që i
përkisnin moshës në intervalin
20-29 vjeç. Ndërkohë 16.1% e
këtyre lindjeve u kryen nga
nëna që i përkisnin moshës 30-
39 vjeç. Nga ana tjetër Shqipëria
ka përqindjen më të ulët të
lindjeve për herë të parë nga
nëna mbi moshën 40 vjeç. Ato
përbënin rreth 1% të totalit të
lindjeve për herë të parë në
2017-n.
Për çdo 100 lindje gjatë 2017-s në
Shqipëri, 45 ishin lindje për herë
të parë, 36 ishin lindje të fëmijës
së dytë, 13 ishin lindje të fëmijës
së tretë dhe vetëm 4 lindje ishte
lindje pas 3 fëmijësh.

SIPAS “BLICIT” TË BEOGRADIT

Prishtina planifikon “pushtimin”
me polici të Trepçës

“Si mbulesë për
autoritetet e Prishtinës
për të kryer këtë
operacion do të ishte
zbatimi në terren i ligjeve
të votuara nga Qeveria
dhe Kuvendi i Kosovës, të
cilat kanë të bëjnë me
Trepçën”, shkruan Blici 
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“Rusia nuk na do në BE”,
Rama nxjerr prapaskenat

Rama tha se “Modeli
Shengen” duhet të
aplikohet në të gjithë
Ballkanin Perëndimor
dhe jo vetëm me
Kosovën
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Bashkëpunimi ushtarak
ndërmjet Rusisë dhe Turqisë po
thellohet derisa marrëdhëniet e
Ankarasë me Washingtonin po
përkeqësohen. Ushtrimet ushta-
rake detare të kohëve të fundit
ndërmjet Rusisë dhe Turqisë dhe
shtimi i bashkëpunimit ushtarak
në Siri, po ndodhin, derisa aleatët
e NATO-s po vënë në pikëpyetje
aleancën e Turqisë me forcën
mbrojtëse perëndimore.

“Realizimi i manovrave të për-
bashkëta ushtarake ruso-turke,
janë një mesazh edhe për perëndi-
min edhe për Lindjen e Mesme, se
të dyja palët po bashkëpunojnë”,
tha Zaur Gasimov, një analist me
seli në Stamboll i fondacionit Max

Weber.
Përzgjedhja e Detit të Zi për

manovrat e përbashkëta është një
simbolikë e fuqishme, duke pasur
parasysh se ai është vatër e tensio-
neve ndërmjet NATO-s dhe Rusisë.

“Ky është një tjetër konfirmim
se Turqia ‘është një njeri i çudit-
shëm në dhomë’ kur bëhet fjalë
për të qenit anëtare e NATO-s.
Pothuajse të gjithë mendojnë se
Turqia është anëtare vetëm në
letër”, tha eksperti i shkencave po-
litike Cengiz Aktar, duke shtuar se
“sa e suksesshme ishte Moska në
shkëputjen e Turqisë nga NATO-
ja”.

“Ky është një trend larg të qenit
i përkohshëm apo taktik; kjo është
strategji afatgjatë e Rusisë”, thek-
soi Cengiz Aktar.

Moska nxitoi të shfrytëzojë ten-
timet dypalëshe ndërmjet Anka-
rasë dhe Washingtonit rreth një
morie dallimesh.

“Përmirësimi i pashembullt i
marrëdhënieve turko – ruse, duhet
parë në kuadër të përkeqësimit të
pashembullt të lidhjeve ndërmjet
Ankarasë dhe Washingtonit”, tha
Zaur Gasimov.

Mbështetja e Washingtonit për
forcat kurde YPG në luftën kundër
grupit militant Shteti Islamik, çoi
në thyerjen e marrëdhënieve dy-
palëshe ndërmjet Shteteve të Ba-
shkuara dhe Turqisë, një aleate e
NATO-s. Ankaraja i ka shpallur
luftëtarët YPG si terrorist të lidhur
me PKK-së (Partia Punëtore Kur-
de), e cila drejton një kryengritje
shumëvjeçare në Turqi.

Vendimi për të blerë raketa
ruse S-400 nga Ankaraja, ka shtuar
më tej tensionet ndërmjet Turqisë
dhe Shteteve të Bashkuara. Wa-
shingtoni paralajmëroi sanksione
nëse blerjet përmbyllen duke
theksuar se raketat kërcënojnë si-
stemet mbrojtëse të NATO-s.

“Rusët besojnë se Turqia do t’i
blejë raketat S-400 dhe për Mo-
skën marrëveshja ka në radhë të
parë, ndikim politik”, tha Gasimov.
“I gjithë procesi i shitjes dhe blerjes
së raketave S-400 ka helmuar
lidhjet e lëkundura midis Ankara-
së dhe Washingtonit”.

Derisa ndarjet SHBA-Turqi
thellohen, Ankaraja dhe Moska po
shtojnë bashkëpunimin në Siri.
Rusia dhe Turqia, rivale më parë
gjatë luftës civile, po punojnë së
bashku përkrah Iranit për t’i dhënë
fund konfliktit nën përkujdesjen e
të ashtuquajturit “procesi i
Astanës”.

Këtë muaj, forcat turke dhe
ruse filluan të bashkërendojnë pa-
trullimet ushtarake në Idlib, enkla-
va e fundit e kryengritësve në Siri.
Patrullimet janë pjesë e një marrë-
veshjeje gjithëpërfshirëse të arri-
tur midis presidentit rus, Vladimir
Putin dhe atij turk Recep Tayyip Er-

dogan.
Marrëveshja shmangu një

ofensivë të regjimit sirian në
krahinën e Idlibit, që kishte të
ngjarë të nxiste një eksod të re-
fugjatëve në Turqinë fqinjë.

Megjithatë, analistët vënë në
mëdyshje qëndrueshmërinë e ba-
shkëpunimit ruso-turk në Idlib.
“Rusët herët apo vonë do të pa-
strojnë Idlibin nga dhjetëra mijëra
terroristë’, tha Aktar, “dhe kjo është
pika e parë dhe më e rëndësishmja
e mospajtimeve ndërmjet Anka-
rasë dhe Moskës”.

Patrullimet e përbashkëta në
Idlib pasuan nervozizmin e Moskës
me Ankaranë rreth asaj që Moska
e ka cilësuar, dështim të forcave të
armatosura turke për të frenuar
grupet radikale në Idlib.

Tjetërsimi në rritje e Turqisë
nga aleatët e saj tradicionalë
perëndimorë, duket se do të vazh-
dojë duke marrë parasysh lidhjet e
thelluara të Ankarasë me Moskën
dhe analistët paralajmërojnë për
realitete të pashmangshme histo-
rike e diplomatike.

“Historikisht që nga Pjetri i
Madh (cari rus i shekullit te 18-të),
turqit dhe rusët kurrë nuk kanë pa-
sur një synim të përbashkët stra-
tegjik, kurrë për 300 vjet me
radhë”, tha Aktar. “Po ashtu nuk
është e mundur që tash të fillojnë
të puthen e të kenë synime të për-
bashkëta strategjike; këto dy ven-
de gjithmonë do të mbeten rivalë
rajonal. Për fat të keq, Ankaraja
mendon se mund të nxisë rusët
dhe amerikanët kundër njëri tje-
trit; nuk do të funksionojë”. (VOA)

Asambleja Kombëtare e
Francës e ka miratuar projektligjin
që përcakton dënime të ashpra
kundër protestuesve.

Asambleja Kombëtare miratoi

projektligjin pas votimit në Senat.
Në votim, projektligji mori 210
vota “pro”, 115 “kundër” dhe 18 “ab-
stenime”. Projektligji para se të
hyjë në fuqi do të shqyrtohet nga
Gjykata Kushtetuese e Francës.

Ministri i Brendshëm, Chri-
stophe Castaner në një deklaratë
ka mbrojtur idenë e tij se ky
projektligj nuk është fillimi i prak-
tikave arbitrare dhe se rikshikimi i
tij nga Gjykata Kushtetuese do të

eliminojë të gjitha dyshimet.
Qeveria për të parandaluar

ngjarjet e dhunshme në protestat
e “jelekëve të verdhë” përgatiti
projektligjin i cili parashikon dë-
nime të ashpra ndaj protestuesve.

Asambleja në muajin janar mi-
ratoi nenet që lejojnë dënimin me
një vit burg dhe një gjobë prej 15
mijë eurosh protestuesit që ven-
dosin “maska” gjatë protestave dhe
që u lejon guvernatorëve të nda-
lojnë pjesëmarrjen e personave që
përbëjnë kërcënime në protesta.

Nëpërmjet projektligjit thuhet
se do të ketë ndëshkime të ashpra
për ata që protestojnë pa marrë
leje dhe që shkaktojnë ngjarje të
dhunshme gjatë protestave. Po

ashtu parashikohet që edhe ko-
stoja e dëmit të shkaktuar në pro-
testa të paguhet nga protestuesit
ose ata që “aplikojnë dhunë”.

Me këtë projektiligj thuhet se
qeveria do të ashpërsojë qëndri-
min e saj kundër “jelekëve të
verdhë”.

Komisionerja e Këshillit të
Evropës për të Drejtat e Njeriut,
Dunja Mijatoviç në një deklaratë
ka thënë se ky projektligj nuk
duhet të kufizojë lirinë e shprehjes
dhe të drejtën për tubim paqësor.
“Unë u bëj thirrje qeverisë dhe par-
lamentarëve të shmangin këto ku-
fizime dhe të respektojnë dialo-
gun, të drejtat e njeriut dhe liritë
themelore”, tha Mijatoviç.

Qeveria për të
parandaluar ngjarjet
e dhunshme në
protestat e “jelekëve
të verdhë” përgatiti
projektligjin i cili
parashikon dënime të
ashpra ndaj
protestuesve

Ndarjet SHBA-Turqi thellohen, Ankaraja
dhe Moska po shtojnë bashkëpunimin

“Historikisht që nga Pjetri i
Madh (cari rus i shekullit te
18-të), turqit dhe rusët
kurrë nuk kanë pasur një
synim të përbashkët
strategjik, kurrë për 300
vjet me radhë”, tha Aktar.
“Po ashtu nuk është e
mundur që tash të fillojnë
të puthen e të kenë synime
të përbashkëta strategjike;
këto dy vende gjithmonë
do të mbeten rivalë rajonal.
Për fat të keq, Ankaraja
mendon se mund të nxisë
rusët dhe amerikanët
kundër njëri tjetrit; nuk do
të funksionojë”, tha eksperti
i shkencave politike Cengiz
Aktar 

Francë, miratohet projektligji që parashikon
dënime të ashpra për protestuesit

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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REPUBLIKA E MAQEDONISË                      
MINISTRIA E FINANCAVE 
DREJTORIA DOGANORE                                                                                      

    
 Në bazë të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe sendet në pronësi komunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15), Ligjit për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 
104/15, 153/15, 192/15, dhe 30/16), Vendimit për dhënien me qira të objekteve në vendkalimet kufitare për komunikacion tokësor nr. 44-10643/1 datë 25.12.2018 (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 243/18) dhe Vendimit për dhënien me qira të objekteve në vendkalimet 
kufitare për komunikacion tokësor nr. 44-11080/1-8 të datës 05.02.2019 (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 30/19), të miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë,  
  

Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë 
rr. Llazar Liçenovski nr. 13, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë publikon 

SHPALLJE 
numër 2/2019 

PËR  
DHËNIEN ME QIRA TË OBJEKTEVE NË VENDKALIMET KUFITARE 

 
Publikimi i parë 
PJESA A. Objektet me karakter të përhershëm të cilat jepen me qira: 
A.1. Përfaqësim doganor  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Bogorodicë 44 15,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen, 
pjesë nga nr.1 
– 718 m2,hyrja 
1, kati 
përdhesë, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi HA 

4.982,00 19.926,00 100.000,00 01.04.2019  
08:00 

2 

Bogorodicë 

46 12,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen, 
pjesë nga nr. 1 
– 718 m2,hyrja 
1, katin e parë, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi HA 

4.183,00 16.730,00 100.000,00 01.04.2019  
08:30 

3 

Bogorodicë 

49 15,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen, 
pjesë nga nr. 1 
– 718 m2,hyrja 
1, katin 
përdhesë, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi HA 
 

4.982,00 19.926,00 100.000,00 01.04.2019  
09:00 

4 

Bogorodicë 

52 18,00 
 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen, 
pjesë nga nr. 1 
– 579 m2,hyrja 
1, katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi HA 

5.779,00 23.114,00 100.000,00 01.04.2019  
09:30 

5 

Bogorodicë 

53 26,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen 
, pjesë nga nr. 
1 – 579 
m2,hyrja 1, 
katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 

7.520,00 30.078,00 100.000,00 01.04.2019  
10:00 

6 

Bogorodicë 

54 25,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen 
, pjesë nga nr. 
1 – 579 
m2,hyrja 1, 
katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 

7.633,00 30.534,00 100.000,00 01.04.2019  
10:30 

7 

Bogorodicë 

55 21,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen 
, pjesë nga nr. 
1 – 579 
m2,hyrja 1, 
katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 

6.576,00 26.302,00 100.000,00 01.04.2019  
11:00 

8 

Bogorodicë 

56 24,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen 
, pjesë nga nr. 
1 – 579 
m2,hyrja 1, 
katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 

7.111,00 28.443,00 100.000,00 01.04.2019  
11:30 

9 

Bogorodicë 

57 24,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen 
, pjesë nga nr. 
1 – 579 
m2,hyrja 1, 
katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 

7.111,00 28.443,00 100.000,00 01.04.2019  
12:00 

10 

Bogorodicë 

58 24,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen 
, pjesë nga nr. 
1 – 579 
m2,hyrja 1, 
katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 

7.111,00 28.443,00 100.000,00 01.04.2019  
12:30 

11 

Bogorodicë 

59 24,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen 
, pjesë nga nr. 
1 – 579 
m2,hyrja 1, 
katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 

7.111,00 28.443,00 100.000,00 01.04.2019  
13:00 

12 

Bogorodicë 

60 21,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen 
, pjesë nga nr. 
1 – 579 
m2,hyrja 1, 
katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 

6.576,00 26.302,00 100.000,00 01.04.2019  
13:30 

13 

Bogorodicë 

61 25,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen 
, pjesë nga nr. 
1 – 579 
m2,hyrja 1, 
katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 

7.633,00 30.534,00 100.000,00 01.04.2019  
14:00 

14 

Bogorodicë 

62 26,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen 
, pjesë nga nr. 
1 – 579 
m2,hyrja 1, 
katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 

7.520,00 30.078,00 100.000,00 01.04.2019  
14:30 

15 

Bogorodicë 

63 18,00 

KK 
Bogorodicë 
PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen 
, pjesë nga nr. 
1 – 579 
m2,hyrja 1, 
katin 1, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 

5.779,00 23.114,00 100.000,00 01.04.2019  
15:00 

16 
Qafë Thanë 

71 19,00 KK Radozhd 
PK 2578. FP 

501 

Lokov, 
nr. 1 
hyrja 4, 
kati përdhesë 

8.779,00 35.115,00 80.000,00 01.04.2019  
15:30 

17 
Qafë Thanë 

72 8,00 KK Radozhd 
PK 2578. FP 

501 

Lokov, 
nr. 1 
hyrja 5, 
kati përdhesë 

3.748,00 14.992,00 80.000,00 01.04.2019  
16:00 

18 
Qafë Thanë 

73 34,00 KK Radozhd 
PK 2578. FP 

501 

Lokov, 
nr. 1 
hyrja 2, 
kati përdhesë 

15.694,00 62.776,00 80.000,00 01.04.2019  
16:30 

19 
Qafë Thanë 

74 18,00 KK Radozhd 
PK 2578. FP 

501 

Lokov, 
nr. 1 
hyrja 3, 
kati përdhesë 

8.694,00 34.776,00 80.000,00 01.04.2019  
17:00 

20 

Star Dojran 

65 12,00 

KK Sretenovo 
PK 1733/1, 

FP 1974 
 

Mrdaja pjesë 
nga nr. 1-
271m2 
hyrja 1, 
kati përdhesë 

4.616,00 18.465,00 60.000,00 01.04.2019  
17:30 

21 

Mexhitli 

69 23,00 KK Llazhec 
PK 384/3 FP 

438 

Dragoshnica, 
pjesë nga nr. 1 
- 104m2, 
hyrja 1, 
Kati përdhes, 
qëllim HA 

9.880,00 39.520,00 80.000,00 01.04.2019  
18:00 

 
Publikimi i dytë 
PJESA A. Objektet me karakter të përhershëm të cilat jepen me qira: 
A.1. Përfaqësim doganor 
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bankare 
për 
seriozitet  
 (2% e 
shumës së 
vlerësuar) 

Vlera 
minimale e 
Garancisë 
bankare 
për 
obligimet 
sipas 
kontratës 

Dita dhe ora e 
ankandit publik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Bllacë 1 28,00 KK  Bllacë, 
Kale PK 
2772/1, FP 
386 

Are Kubashit nr. 
1 
hyrja 06, 
Kati përdhes, nr. 
në një pjesë të 
veçantë 00, 
qëllim HA 

11.837,00 47.346,00 110.000,00 02.04.2019  
08:00 

2 Bllacë 11 28,00 KK  Bllacë, 
Kale PK 
2772/1, FP 
386 

Are Kubashit nr. 
1 
hyrja 06, 
Kati përdhes, nr. 
në një pjesë të 
veçantë 00, 
qëllim HA 

11.837,00 47.346,00 110.000,00 02.04.2019 
08:30 

3 

Deve 
Bair 

38 11,00 
KK  Uzem,  
PK 2336, 
 FP 216 

Fushë e rrafshët  
pjesë e Nr. 3 -
31m2, 
hyrja 001, 
kati përdhesë, 
nr. në një pjesë 
të veçantë 000, 
qëllim HA 

3.288,00 13.152,00 60.000,00 02.04.2019 
09:00 

Vazhdon
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Publikimi i parë 
PJESA A. Objektet me karakter të përhershëm të cilat jepen me qira: 
A.2 Përfaqësim doganor, sigurim të personave dhe automjeteve  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Bllatë 75 16,00 

KK Banjisht 
PK 640/1 
FP 206 

Bllate, 
Pjesa e Nr. 2- 
100m2, 
hyrja 001, 
kati i përdhesë, 
nr. pjesa e 
përbashkët 000, 
 

6.764,00 27.056,00 50.000,00 02.04.2019  
09:30 

2 Bllatë 76 16,00 

KK Banjisht 
PK 640/1 
FP 206 

Bllate, 
Pjesa e Nr. 2- 
100m2, 
hyrja 001, 
kati përdhesë, 
nr. pjesa e 
përbashkët 000, 
 

6.764,00 27.056,00 50.000,00 02.04.2019  
10:00 

3 Bllatë 77 29,00 

KK Banjisht 
PK 640/1 
FP 206 

Bllate, 
Pjesa e Nr. 2- 
100m2, 
hyrja 001, 
kati përdhesë, 
nr. pjesa e 
përbashkët 000, 
qëllim HA 
 

7.958,00 31.834,00 50.000,00 02.04.2019  
10:30 

 
Publikimi i parë 

PJESA A. Objektet me karakter të përhershëm të cilat jepen me qira: 
A 3. veprimtarinë ushqimore 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Bogorodicë 50* 263,00 

KK 
Bogorodic
ë PK 
2848/1,FP 
18286 

Pobien kamen, 
pjesë nga nr. 1 
– 718 m2,hyrja 
1, katin 
përdhesë, 
 numri i pjesës 
së përbashkët 
0, qëllimi  HA 
 

115.271,00 461.085,00 576.355,00   
* 

02.04.20
19  
11:00 

 
50 * - qiramarrësi obligohet që në bazë ditore dhe rregullisht të mbajë nyje sanitare publike prej 57 m2 në përbërje të objektit 
 
576.355,00 - shuma është shuma minimale prej pesë qirave minimale (kolona 7), ndërsa do të llogaritet si pesë qira të arritura 
sipas ankandit publik 
 

Publikimi i parë 
Pjesa B. Objektet e përkohshme të cilat jepen me qira për veprimtaritë: 

B. 1. Përfaqësim doganor 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Novo 
Sello 

41 13,09 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Novo Konjarevo jashtë 
qytetit 
PK 3538, 3535   
FP847 

3.809,00 15.236,00 60.000,00 02.04.2019  
11:30 

2 

Novo 
Sello 

42 
 
 
 

13,09 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Novo Konjarevo jashtë 
qytetit 
PK 3538, 3535   
FP847 

3.809,00 15.236,00 60.000,00 02.04.2019  
12:00 

3 

Novo 
Sello 

43 17,56 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Novo Konjarevo jashtë 
qytetit 
PK 3538, 3535   
FP847 

3.811,00 15.245,00 60.000,00 02.04.2019  
12:30 

Publikimi i dytë 
Pjesa B. Objektet e përkohshme të cilat jepen me qira për veprimtaritë: 
B. 1. Përfaqësim doganor 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Tabanoc 25 7,56 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Tabanoc 
PK 940/1,   
FP1290 

3.886,00 15.546,00 100.000,00 02.04.2019  
13:00 

2 Tabanoc 17 8,12 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Tabanoc 
PK 940/1,   
FP1290 

3.875,00 15.499,00 100.000,00 02.04.2019  
13:30 

3 Tabanoc 26 12,40 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Tabanoc 
PK 940/1,   
FP1290 

3.905,00 15.620,00 100.000,00 02.04.2019  
14:00 

4 Tabanoc 96 21,00 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Tabanoc 
PK 937/1,   
FP1290 

3.907,00 15.628,00 100.000,00 02.04.2019  
14:30 

5 Tabanoc 97 21,00 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Tabanoc 
PK 937/1,   
FP1290 

3.907,00 15.628,00 100.000,00 02.04.2019  
15:00 

6 Tabanoc 93 22,00 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Tabanoc 
PK 940/1,   
FP1290 

3.909,00 15.635,00 100.000,00 02.04.2019  
15:30 

7 

Deve 
Bair 

32 17,83 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Uzem 
PK 2336   
FP216 

3.379,00 13.518,00 60.000,00 02.04.2019  
16:00 

 
 
Publikimi i parë 
Pjesa B. Objektet e përkohshme të cilat jepen me qira për veprimtaritë: 

B. 2. Përfaqësim doganor, sigurim të personave dhe automjeteve 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Novo 
Sello 

83 7,56 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Novo Konjarevo- jashtë 
qytetit 
PK 3538, 3535   
FP847 

3.871,00 15.483,00 60.000,00 02.04.2019  
16:30 

2 

Novo 
Sello 

84 7,54 

I vendosur në tokën 
ndërtimore: 

K Novo Konjarevo- jashtë 
qytetit 
PK 3538, 3535   
FP847 

3.871,00 15.483,00 60.000,00 02.04.2019  
17:00 

1. Teksti integral i Shpalljes së ankandit publik, Fletëparaqitja (Formulari numër 1) dhe Deklarata (Formulari numër 2) për 
pjesëmarrje në ankandin publik, mund të merren nga faqja e internetit të Drejtorisë doganore http://ëëë.customs.gov.mk. 

2. Paraqitja për pjesëmarrje në ankandin publik në mënyrë elektronike bëhet nëpërmjet sistemit elektronik për ankand publik të 
Ministrisë së financave në këtë faqe të internetit -aukcii.finance.gov.mk. 
-Fletëparaqitja e plotësuar për pjesëmarrje në ankandin publik së bashku me dokumentacionin e domosdoshëm, duhet të jenë 
të skanuara në një dokument pdf dhe i njëjti  bashkëngjitet  në pjesën e  “Deklarata”, 
-Garancia bankare skanohet në dokumentit pdf dhe i njëjti  bashkëngjitet në pjesën “Garancia bankare”. 

3. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik së bashku me dokumentacionin e domosdoshëm, përveç se në mënyrë 
elektronike dorëzohen edhe nëpërmjet postës në adresën e Drejtorisë doganore ose në mënyrë direkte në arkivin e Drejtorisë 
doganore rr. “Llazar Liçenoski” nr. 13  1000 Shkup, në zarf të mbyllur në të cilin shënohet numri i shpalljes me shënim – për 
Komisionin për disponimin  me sendet e luajtshme dhe të pa luajtshme në pronësi të Republikës së Maqedonisë. 

4. Afati për dorëzimin e fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik me dokumentacionin  e obligueshëm është më së 
voni deri më datë 25.03.2019.  
Ankandi publik për çdo hapësirë afariste veçmas do të mbahet në mënyrë elektronike në këtë adresë të internetit  http://e-
aukcii.finance.gov.mk 
Ankandi publik do të filloj në terminin e caktuar i dhënë në pasqyrën tabelore, për çdo objekt në veçanti. 

 
Shkup,  12 03.2019 
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Koha, e enjte, 14 mars 2019 

Në Britaninë e shekullit
18 botoheshin guida për
shtëpitë publike
Në mesin e
shekullit XVIII në
Londër dhe në qy-
tete të tjera brita-
nike, botoheshin
rregullisht guida
që e orietonin
lexuesin drejt
shtëpive publike
dhe prostitutave të veçanta. Këto ma-
nuale, përmbanin në shumicën e ra-
steve atributet fizike të grave, shërbi-
met e ofruara prej tyre dhe vlerësimet
e klientëve.
Një guidë e tillë, ‘Harris’s List of Co-
vent Garden Ladies”, u publikua në një
botim vjetor nga vitit 1757 deri më
1795. Guida të tilla në rrugë, ishin sh-
pesh të hapura në përshkrimet e
zonjave që punonin në shtëpitë pu-
blike, përfshirë identitetin e disa prej
klientëve të tyre të kënaqur. Midis tyre
në kohë të ndryshme ishin Duka i
Jorkut (vëllai i mbretit britanik
Xhorxhi III), Xhejms Bozuell dhe
Mbreti Xhorxhi IV./bota.al

CROSSING EUROPE në Austri
Festivali i Filmit Crossing Europe
në Linz të Austrisë, që hap siparin
nga data 25-30 prill, do t’i kush-
tojë vëmendje dhe kinematogra-
fisë shqiptare. Regjisorja Iris Ele-
zi njëkohësisht dhe drejtoreshë e
arkivit të filmit, ka bërë një
përzgjedhje të filmave që do të
prezantojnë faza të ndryshme të
kinematografisë sonë, në një
hapësirë të rëndësishme për ki-
nemanë siç është Crossing Eu-
ropë.

Njëzet e shtatë vjet pas rë-
nies së diktaturës izoluese stali-
niste në Shqipëri, dihet ende
shumë pak për kinematografinë
e këtij vendi të Evropës Jugore. Si
bashkë-themeluese e nismës
Projekti i Kinemasë Shqiptare –
ACP, Iris Elezi ka punuar për
ruajtjen e trashëgimisë kombë-
tare kinematografike.

Në këtë kontekst, ajo ka or-
ganizuar shfaqje filmash me qël-
lim që të sensibilizojnë publikun

për realizimin e filmave në kohën
e Kinostudios, filma që refu-
zohen nga një pjesë e këtij pu-
bliku. Iris Elezi i përshkruan
përpjekjet e saj për një rivlerë-
sim kritik të trashëgimisë kine-
matografike shqiptare, që pa dy-
shim do të luajë rol në edukimin
për identitetin kulturor, si: “Ne
duhet të çlirohemi nga kjo amne-
zi kolektive”.

Përzgjedhja e filmave për
“Carte Blanche” të saj është ndarë
midis filmave të prodhuar në të

kaluarën dhe prodhimeve më të
reja. Krahas tre filmave artistikë
të vitive ’70 nga regjisorja Xhan-
fise Keko, programi historik përf-
shin gjithashtu një komedi të da-
shur e realizuar pas vdekjes së
Hoxhës nga njëri prej figurave
qendrore të kinematografisë sh-
qiptare, Dhimitër Anagnosti.

Pjesa e programit me filma
të prodhuar rishtazi ofron një
prezantim ideal në universin e ki-
nemasë shqiptare me dokumen-
tarin esse të kritikut Mark Cou-

sins, Këtu ka dragonj. Kjo pjesë e
programit plotësohet me dy fil-
ma të tjerë, BOTA nga Iris Elezi,
dhe prodhimi më i fundit dhe
shumë i suksesshëm që u shfaq
në festivale të shumta
ndërkombëtare, Nëntor i ftohtë
nga Ismet Sijarina. “Përrallë nga e
kaluara”, “Mimoza llastica” ,
“Tomka dhe shokët e tij’, “Kur po
xhirohej një film”, janë prodhime
që na njohin me kinematogra-
finë shqiptare para viteve 90-të./
‘Shqip’

Një projekt në mes të Kosovës dhe Ser-
bisë synon të promovojë shkrimtarët e të
dyja vendeve por edhe të hapë debat mbi
artin dhe kulturën, dy fusha që nuk njohin
kufinj.

IN THE NEIGHBOURHOOD – është
takim dy ditor mes shkrimtarëve dhe ko-
lumnistëve nga Kosova e Serbia, që do të
mbahet në Beograd.

Organizuar nga Asociacioni Krokodil –
Engaging Words dhe Belgrade Fund for Po-
litical Excellence, në këtë program nga Ko-
sova do të marrin pjesë Jeton Neziraj, Arbër
Selmani, Shpëtim Selmani, Rina Krasniqi,
Azem Deliu, Gjergj Filipaj, Rrona Jaka, Fjol-
la Hoxha, Lura Limani dhe Genc Kadriu.

Gjatë dy ditëve të takimit, shkrimtarët
dhe kolumnistët nga Kosova dhe të tjerët
nga Serbia do të lexojnë pjesë nga krijimta-
ria e tyre letrare por edhe do të marrin pje-
së në diskutime të ndryshme, mbi letërsinë

bashkëkohore në Kosovë e Serbi, mbi atë se
si këto dy letërsi konceptohen nga njëra tje-
tra dhe se si duhet përmirësuar raportimi,
përfshirë edhe ai kulturor, në mes të të dyja
shteteve.

Tanja Šljivar, Marjan Čakarević, Jasna

Dimitrijević, Marija Pavlović dhe shkrim-
tarë e emra të tjerë nga Serbia do të marrin
pjesë në këtë takim që do të mbahet në
Qendrën për Letërsi Bashkëkohore –
KROKODIL në kryeqytetin serb./ Gazeta Ob-
server

ERNEST KOLIQI
SHKODRA NË
MËNGJESE
Këndojn’ sbashku n’mëngjes pes’ kumbonare,
këndojn’ n’ajrí mbi Shkodër ende fjetë:
mbi Maranaj qet vetllen kureshtare
agimi e hjedh n’liqê sýnin e qetë.
Përhap’ lajmin e zgjimit rrezja e parë e
t’parat përshndetje dridhen n’heshtí t’letë,
e shpejt n’at lavdí dielli, qi e vesh’ fare,
Shkodra kumbon me zâne, zhurmë e jetë.
E ai diell prendvere i rí shprazet n’shtëpija,
udha e lulishta, tue ngjall’ ngjyra e shkndija,
tu mbshtjell’ gjithshka si nji tis ari, i hollë:
skâj në skâj si lum gzimi tue rrëshqitë
n’syt e vashave qeshë, e mbush’ me dritë
kaçurrelat e tynë kur shkojn’ n’shkollë.

Heronjtë e rremë, të cilët sh-
frytëzuan situatat politike gjatë pe-
riudhës së pasluftës në Kosovë, janë
temë e filmit “Unë dhe Milosheviqi”
që gërsheton zhanret dramë dhe
komedi.

Ky projekt filmik me skenar të

Arben Kastratit, fokusohet në re-
putacionin e një njeriu anonim që
shndërrohet në sakrifikues të lirisë
duke përdorur emrin e të ashtu-
quajturit Kasapi i Ballkanit.

Gjashtëdhjetë e tetë aktorë do
të jenë pjesë e kastës së këtij filmi të

metrazhit të gjatë, që është ko-pro-
duksion ndërmjet Kosovës, Maqe-
donisë dhe Francës.

Aktorja e njohur franceze, Na-
tali Bojer, do të luajë në rolin krye-
sor në filmin që në kastë përfshin
edhe aktorët kosovarë Afrim Kasa-
polli, Blerta Surroi, Xhevdet Doda,
Blerta Ismajli dhe të tjerë.

“Sa i përket personazhit tim, ajo
është gazetare. Dhe, pa shpjeguar
shumë, mund të them se të jesh
gazetare në kohë të paqes është e
vështirë, por gjatë kohës së luftës,
është edhe më e vështirë. Sidomos
për shkak të mënyrës se si i mbledh
dhe i trajton informatat. Natyrisht,

dallon nëse je gazetare në Paris,
Beograd apo Prishtinë. Kështu që,
unë mendoj se ajo është gërshe-
tim i të gjitha këtyre. Dhe, ajo është,
gjithashtu, simbol i pushtetit të
katërt”, ka thënë Bojer.

Sheshet e xhirimeve për realizi-
min e filmit “Unë dhe Milosheviqi”
do të jenë në Prishtinë, Shkup, Priz-
ren, Gjakovë dhe në disa pjesë të
Francës dhe në Hagë të Holandës.

Regjisori francez Nicolas Duvar,
në një konferencë për media në Pri-
shtinë, ka folur për këtë projekt ki-
nematografik.

“Skenari më është dukur
shumë i mirë. Për aspektin human

dhe pikëvështrimin më është
dukur i përshtatshëm për ekran.
Dua të bashkëpunoj me Arbenin
dhe për mua kjo është punë ekipo-
re. Mendoj se jemi njerëz të talen-
tuar për ta bërë këtë film dhe men-
doj që do të jetë aventurë e bukur
që do ta bëjmë së bashku. Janë dy
shtete: Franca dhe Kosova. Kam
zbuluar njerëz dhe një shtet që s’e
kam njohur më parë, sepse unë
kam qenë shumë i ri kur kanë
ndodhur disa gjëra këtu”, ka thënë
Duvar.

Premiera e filmit “Unë dhe Mi-
losheviqi” pritet të jepet në vjeshtë
të këtij viti.

“Unë dhe Milosheviqi” - projekt i ri filmik
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Shkrimtarë dhe artistë nga Kosova e Serbia bëhen
bashkë në Beograd

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

“Përrallë nga e kaluara”  në Festivalin e Filmit
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Fisnik NUHIU

Shkup, 13 mars - Seleksionuesi i për-
faqësueses A të Maqedonisë, Igor
Angellovski ka publikuar listën e
futbollistëve për dy ndeshjet e para
të eliminatoreve për kualifikim në
EURO 2020. Për ndeshjet me Leto-
ninë më 21 mars në Shkup dhe tran-
sfertën me Slloveninë më 24 mars
në Lubljanë:  Në listën e Angelov-
skit mungon Arian Ademi, i cili për
shkak të lëndimit, nuk ishte ftuar,
ndërsa emër i ri është Darko Çurli-
nov, futbollist i Kellnit. “Edhe më
herët e kam thënë se nuk do të ketë
shumë ndryshime. Mendoj se jemi

një formacion i kompletuar dhe se
jemi një skuadër që e dimë se çfarë
kërkojmë në fushë. Fokusi jon është
në takimin e parë me Letonin. Për
momentin nuk mund të flas për
kundërshtarin, pasi ata tani kanë
një seleksionues të ri. Por, gjithsesi
kemi ende kohë që të analizojmë
ndeshjet e mëparshme të kundër-
shtari, si dhe modulin e lojës të traj-
nerit të ri Stjonaoviq”, deklaroi Igro
Angellovski. Përveç mungesës së
Arjan Ademi, në dyshim janë edhe
dy futbollistët, Spirovski dhe
Triçkovski, ku do të shikohet
gjendja e tyre shëndetësore. Ndry-
she në ketë takim lojtari më i mirë

i Maqedonisë, Goran Pandev do të
ketë ndeshjen e tij të 100 me fanel-
lën e reprezentacionit. “Kur për-
mendet emri i Goran Pandevit, un
personalisht kam shumë emocio-
ne. Mund të them lirisht se bëhet
fjalë për futbollistin më të mirë të
Maqedonisë. Sigurisht që ne do ta
përshëndesim këtë arritje, po ashtu
besoj se edhe publiku do të bën
gjënë e njëjtë. Dëshirojmë që këtë
jubilej ta festojmë me fitore. Kur
mundet që 80 mijë persona në Ita-
li ta përshëndesim, mendoj se e
njëjta mund të bëhet edhe në ven-
din tonë”, theksoi Angelovski.
Grumbullimi i përfaqësueses A të

Maqedonisë është caktuar më 18
mars. Ndërkaq, stërvitja e parë do
të zhvillohet po atë ditë me fillim në
ora 18:45, në qendrën sportive “Pe-
tar Miloshevski”.

Selimi
emërohet
drejtor i
shkollës së
Shkëndijës
Shkup, 13 mars - Klubi i fut-
bollit Shkëndija nga Tetova i
ka besuar postin e menaxhi-
mit të shkollës së futbollit
ndihmës trajnerit më të
suksesshëm të skuadrës te-
tovare. Kuqezinjtë përmes
një komunikate zyrtare e
kanë konfirmuar emërimin
e Erhan Selimit në postin e
drejtorit të shkollës së fut-
bollit Shkëndija. Në këtë
mënyrë drejtuesit e klubit
edhe njëherë tregojnë vlerë-
simin për Selimin, i cili gjatë
gjithë karrierës së tij ka
dhënë shumë për skuadrën
tetovare.  “Klubi i Futbollit
Shkëndija konfirmon se
Erhan Selimi në të ardhmen
do të jetë drejtor i punës me
kategoritë e reja. Ish-kapite-
ni dhe ndihmës trajner i eki-
pit të parë pozicionohet në
shkollën e futbollit, të cilës
kryesia e klubit i kushton vë-
mendje të madhe. Duke e
parë shkollën vetanake si ‘fi-
danishte’ për rritjen e ta-
lentëve të rinj, kryesia pre-
tendon të ndërtojë bazë
stabile për mbarëvajtjen e
procesit të punës (stërvitor
dhe edukativ) me kategoritë
e reja. KF Shkëndija vlerë-
son kontributin e Selimit
gjatë periudhës që kishte
rolin e ndihmës trajnerit
(përkohësisht në vitin 2017
ishte edhe ushtrues i
detyrës së trajnerit të parë)
të ekipit të parë, duke i
uruar të vazhdojë të jep më
të mirën në pozitën e re në
klub”, thuhet në komu-
nikatën e KF Shkëndija. 

Mbrojtësi i skuadrës nga
Argjentina, Tomas Ezequiel Gui-
dara, ka gjasa të mëdha që të jetë
pjesë e Kombëtares së Shqipërisë.
Guidara që është lindur në Cordo-
ba të Argjentinës, por ka rrënjët
nga Shqipëria, të mërkurën për
mediumet argjentinase ka zbuluar
kontaktet me seleksionuesin Ch-
ristian Panucci. Ai ka thënë se Pa-
nucci e ka ftuar te Shqipëria për
shkak të rrënjëve të tij, por që Gui-

dara është ende i pavendosur. Dë-
shira e tij është që të luajë me
Argjentinën, por nuk përjashton
mundësinë të pranojë ofertën e
Shqipërisë. Guidara është pjesë e
skuadrës Atletico Belgrano, që bën
gara në Primera Division të Argjen-
tinës. 22-vjeçari prej vitit 2017
është pjesë e ekipit të parë, kurse
këtë edicion është titullar i padi-
skutueshëm, duke regjistruar 18
paraqitje në kampionat.

Forma e lojtarëve sulmues të Kosovës që po tre-
gojnë te skuadrat e tyre po e gëzon seleksionuesin e
Përfaqësueses, Bernard Challandes. Por ai ngul këmbë
se pa mbrojtje të fortë nuk mund të fitohet asnjë nde-
shje, e sidomos këto që e presin Kosovën më 21 dhe 25
mars. Sulmuesit e mesfushorët ofansivë si Vedat Mu-
riqi (Rizespor), Milot Rashica (Werder Bremen), Arbër
Zeneli (Reims) e Bersant Celina (Swansea) kanë bërë
ndeshje të mira së fundi, duke shënuar dhe asistuar
gola, por sipas Challandesit, ata pos për golat duhet
të mendojnë edhe për t'u mbrojtur. Kosova më 21
mars në Prishtinë e pret Danimarkën në ndeshje mi-
qësore, ndërsa më 25 po në Prishtinë e pret Bullgarinë
në kuadër të eliminatoreve për Evropianin 2020. Ce-
lina do të kthehet në Përfaqësuese pas mungesës në

ndeshjet e fundit të Ligës së Kombeve, derisa të tjerët
janë standard.

Zeneli përfshihet
në formacionin e
javës në Ligue 1
Në Francë është momenti i
Arbër Zenelit. Sulmuesi anësor i
përfaqësues së Kosovës i cili u
transferua nga Herenveen te
Reims në merkaton e janarit,
pas një fillimi disi të vështirë për
shkak të ambientimit tashmë
ka filluar të shpërthejë me gola
dhe asiste. Falë finalizimit në
sfidën e fundit ndaj Dijon por
formës së mirë të treguar në fu-
shë, Zeneli është përfshirë në
formacionin më të mirë të javës
në Francë. 23-vjeçari është vlerë-
suar me notën 8,5 për para-
qitjen e tij dhe vetëm dy lojtarë
në formacionin më të mirë të
javës janë vlerësuar me lart se
Zeneli, Pepe i Lille me 9 dhe Pie-
ters i Amines me 8,6.

Guidara, arbëreshi nga Argjentina që pritet t’i bashkohet Shqipërisë

Challandesin e gëzojnë golat e sulmuesve
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Angelovski shpall listën
për dy ndeshjet kualifikuese

“Edhe më herët e kam
thënë se nuk do të
ketë shumë
ndryshime. Mendoj
se jemi një formacion
i kompletuar dhe se
jemi një skuadër që e
dimë se qfarë
kërkojmë në fushë.
Fokusi jon është në
takimin e parë me
Letonin

Koha
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Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup  
Fakulteti ekonomik - Shkup 

  

Nr.______________                                                               Data____________2019  
 

  
 Në bazë të nenit 176 të Ligjit për arsim sipëror (Gz.Zyrtare e R.Maqedonisë nr. 
82/18), nenit 26 të Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedura 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 e datës 
5.11.2018), vendimet nr.02-378/6 dhe nr.02-378/7 të datës 7.3.2019 dhe vendimet nr. 02-
542/1 dhe nr. 02-543/1 të datës 8.3.2019, Fakulteti ekonomik - Shkup, e publikon këtë: 

 
KONKURS 

 
 Për zgjedhje të: 

- 1 (një) realizues në të gjithë titujt mësimor-shkencor në sferën shkencore: biznes 
menaxhment të lëndëve: Bazat e menaxhmentit dhe Menaxhmenti i ndryshimeve, dhe 

- 1 (një) realizues në të gjithë titujt mësimor-shkencor në sferën shkencore: 
financat të lëndëve: Tregjet dhe institucionet financiare dhe Financat personale. 
Kandidatët e interesuar është e nevojshme t`i plotësojnë: Kushtet e përgjithshme të 

parapara në Ligjin për arsim sipëror (Gz.Zyrtare e R.Maqedonisë nr.82/18), dhe Kushtet e 
veçanta të parapara me Rregulloren për kushtet e veçanta dhe procedura 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 e datës 
5.11.2018), si dhe kushtet e parapara me aktet e Fakultetit. 

     Kandidatët e interesuar, është e nevojshme të parashtrojnë: 
- fletëparaqitje për pjesëmarrje sipas konkursit të publikuar; 
- biografi të shkurtë; 
- deklaratë që i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të konkursit; 
- dokumente me të cilat dëshmohet përmbushja e kushteve të përgjithshme të parapara me 
nenin 166 të Ligjit për arsim sipëror; 
- dokumente me të cilat dëshmohet përmbushja e kushteve të veçanta të parapara me 
Rregulloren për kushtet e veçanta dhe procedura 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 e datës 5.11.2018). 
- certifikatë të shtetësisë. 
 Dokumentet duhet të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter.  
Me kandidatin e përzgjedhur do të lidhet marrëveshje sipas dispozitave të Ligjit për arsim 
sipëror. 
Orari i punës përcaktohet sipas akteve të Fakultetit dhe orarit të lëndëve për semestër. 
Fletëparaqitjet me dokumentacion të plotë, kandidatët e interesuar i parashtrojnë në afat 
prej 8 ditëve nga dita e publikimit të konkursit, në arkivin e fakultetit i cili është me seli 
në bul. Goce Dellçev nr.9B, Shkup ose përmes postës. 
 

Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup 
        Fakulteti ekonomik - Shkup  

 

 
Në bazë të nenit 35 paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor, (G. 
Zyrtare e RM-së nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16, 64/18, 168/18) dhe Vendim 
me nr. 10-825/1 nga 12.03.2019 ,Kryetari i Komunës së Tetovës, e lëshon këtë 

 
K O M U N I K A T Ë 

 
për organizimin e Prezantimit Publik dhe Anketës publike për Dokumentacionin 

urbanistik planor lokal për P.K. nr. 2596, K.K. Reçicë e Vogël r.nd. v.q. 
Keramidnicë, me destinim B1- Destinime komerciale dhe afariste të vogla, 

komuna e Tetovës  
 

Njoftohen qytetarët e komunës së Tetovës se Kryetari i komunës së Tetovës mori 
Vendim për organizimin e prezantimit publik dhe anketës publike sipas 
Dokumentacionit urbanistik planor lokal për P.K. nr. 2596, K.K. Reçicë e Vogël 
r.nd. v.q. Keramidnicë, me destinim B1- Destinime komerciale dhe afariste të 
vogla, komuna e Tetovës i përpunuar nga "PROINZHENERING"- SHPK Tetovë, me 
nr. tek. 04-25/2017. 
Lënda e përfshirjes planore është i locuar në territorin e komunës së Tetovës.  
Parcela kadastrale PK 2596 që gjendet jashtë përfshirjes planore të dokumentacionit 
planor urbanistik ekzistues të PGJU-së për qytetin e Tetovës dhe PUFSH fsh. Reçicë të 
Vogël. Parcela kadastrale PK 2596 nga kufiri veri - perëndimor kufizohet me PK 2573/2, 
në anën veri-lindor me rrugën ekzistuese "172", nga ana juglindore me PK 2599 dhe 
nga kufijtë anësorë jugperëndimor me PK 2574/1. 
Përfshirja është me sipërfaqeprej1404 m2. 
 

ANKETA PUBLIKE sipas Dokumentacionit urbanistik planor lokal për P.K. nr. 2596, 
K.K. Reçicë e Vogël r.nd. v.q. Keramidnicë, me destinim B1- Destinime komerciale dhe 
afariste të vogla, komuna e Tetovës do të zgjatë 5 ditë pune, kurse do të mbahet në 
periudhën nga 25.03.2019 – 29.03.2019. 
 
PREZANTIMI PUBLIK sipas Dokumentacionit urbanistik planor lokal për P.K. nr. 2596, 
K.K. Reçicë e Vogël r.nd. v.q. Keramidnicë, me destinim B1- Destinime komerciale dhe 
afariste të vogla, komuna e Tetovës, do të mbahet me dt. 26.03.2019 në ora 11:00, në 
zyrën nr.20 në Komunë - Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në 
komunën e Tetovës. 
Listat anketuese për pjesëmarrje në anketën publike, qytetarët e interesuar mund t’i 
marrin në hapësirat e Komunës - Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën 
ndërtimore në zyrën nr.20 në komunën e Tetovës  ose në formën elektronike përmes 
sistemit informativ e-urbanizëm. 
 
Në afatin e caktuar qytetarët e interesuar dhe personat juridik nga territori konkret i 
përfshirë me planin, mund të dorëzojnë vërejtje me shkrim, propozime dhe mendime në 
listat anketuese.  
 
Shtojca grafike e Dokumentacionit urbanistik planor lokal për P.K. nr. 2596, K.K. Reçicë 
e Vogël r.nd. v.q. Keramidnicë, me destinim B1- Destinime komerciale dhe afariste të 
vogla do të ekspozohet në tabelën e shpalljes në ndërtesën e komunës së Tetovës në 
ueb faqen e komunës, informata më detale për Dokumentacionin urbanistik planor lokal 
do të mund të merren në Sektorin e urbanizmit dhe menaxhimit me tokën ndërtimore në 
komunën e Tetovës. 

Kryetar,
Teuta Arifi

Komisioni për zbatim të procedurës për realizim të ekskursioneve të nxënësve me shpallje publike pranë Shkollës së mesme 
të Qytetit të Shkupit "Saraj" - Shkup, publikon 
 

K Ë R K E S Ë 
për grumbullim të ofertave për realizim të ekskursioneve shkollore për nxënësit e shkollës 

numër 01/2019 
 
Ofertues: Çdo subjekt fizik dhe juridik i regjistruar për kryerje të veprimtarisë sipas lëndës së shpalljes 
Lëndë e shpalljes: Organizim i ekskursionit përfundimtar shkollor për nxënësit e vitit të III (tretë) në kohëzgjatje prej 4 
(katër) ditëve me 3 (tre) bujtje në Durrës, Republika e Shqipërisë.  
Për këtë ekskursion janë të parapara këto përmbajtje: 
Dita 1 SHKUP - TIRANË - DURRËS: Takim të grupit në ora 07:30. Nisje në ora 08:00 dhe udhëtim nëpër kalimin kufitar 
Qafëthanë. Arritje në Tiranë në orët e pasdites. Shëtitje panoramike nëpër sheshin e qytetit, Muzeu kombëtar, Parlamenti, 
Qeveria, Pallati Mbretëror, Radio-televizioni nacional, Kështjella e Tiranës, Saat Kulla, Sheshi Skënderbeu, mozaiku i 
Tiranës, Ethem Xhamia. Udhëtim për Durrës. Akomodim në hotel. Pushim të shkurtë. Shëtitje të qytetit me 3000 vite 
histori. Pastaj shëtitje në qytet me udhëheqës. Vizitë të një prej Amfiteatrove më të vjetër dhe Xhamisë së Durrësit nga 
shekulli 15. Kthim në hotel. Darkë. Disko. Fjetje.  
Dita 2 DURRËS - KAVAJË - DURRËS:  Mëngjes. Pas mëngjesit nisje për Kavajë. Shëtitje në bregun e detit Jon me 
udhëheqës lokal. Kohë të lirë për shëtitje individuale dhe vizitë të qytetit. Vizitë kishës Shën Premtes e ndërtuar në vitin 
1280, Ura e Bukaqit, Kështjella Bashtov e ndërtuar në shekullin 15. Kthim në hotel. Darkë. Vizitë fakultative në diskotekë. 
Fjetje.  
Dita 3 DURRËS - BERAT - FIER - VLORË - DURRËS: Mëngjes. Pas mëngjesit nisje për Berat dhe vizitë të qytetit më të 
vjetër të Shqipërisë, ende i famshëm si qyteti me mijëra dritare. Pastaj vizitë të Fierit, qytetit historik nga periudha e vjetër 
greke dhe romake me vizitë të qytetit antik - lokaliteti Apolonia. Pasdite vizitë të Vlorës, kohë të lirë për shëtitje nëpër 
qytet. Kthim në hotel. Darkë. Fjetje. 
Dita 4 DURRËS - SHKUP: Mëngjes. Pas mëngjesit nisje për Shkup me vizitë të Elbasanit gjatë rrugës. Kohë të lirë për 
shëtitje nëpër qytet. Pasdite nisje për Shkup. Arritje në Shkup në orët e mbrëmjes.  
 
Kriteret minimale për paraqitje dhe parashtrim të ofertave: 
 Ofertuesi të jetë i regjistruar sipas dispozitave pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë turistike 

përkatëse; 
 Të parashtrojë dokument nga Regjistri qendror për veprimtari të regjistruar (DRD formular) dhe dokument për A 

licencën për kryerje të veprimtarisë turistike; 
 Të parashtrojë dëshmi që i plotëson kushtet për transport të grupeve të fëmijëve, sipas Ligjit për siguri të 

komunikacionit rrugor dhe Rregullores për kushtet e veçanta teknike për makinat me të cilat transportohen grupet e 
fëmijëve, transportin ta bëjnë me autobusë jo më të vjetër se viti 2009; 
 Të posedojë dëshmi për tatime dhe të ardhura të paguara ndaj shtetit, si dëshmi që nuk ka të shquar ndalesa për kryerje 

të veprimtarisë; 
 Të parashtrojnë dëshmi për numrin e udhëheqësve të grupeve të cilët mundësojnë organizim dhe realizim të suksesshëm 

të ekskursionit; 
 T`i plotësojnë të gjitha kushtet sipas Rregullores të MASH për mënyrën e realizimit të ekskursioneve shkollore të 

nxënësve të shkollave të mesme.  
 
Oferta duhet të përmbajë të dhëna për: 
- Çmimi i shërbimit në të cilin do të përfshihen: transporti me autobus turistik të pajisur me klimë dhe mjete audio-
vizuele, akomodim dhe ushqim në hotel me minimum 4**** në DURRËS, shëtitje në Tiranë, Kavajë, Berat, Fier, 
Vlorë dhe Elbasan me udhërrëfyes lokal, personel mjekësor gjatë udhëtimit, sigurim rrugor, tranfere të organizuara 
me autobus - hotel - qendra e qytetit - hotel, gjatë udhëtimit shoqërues në çdo autobus, organizim dhe udhëheqje të 
udhëtimit, pemë të freskëta, lëngje dhe ujë mineral për nxënësit, bileta të paguara për të gjitha lokalitetet fakultative 
që do të vizitohen dhe bileta të paguara për dy klube të natës; 
- Mënyra e pagesës; 
- Udhëheqës lokal, numri i mësimdhënësve dhe mjek; 
- Kushte të volitshme për nxënësit të cilët vijnë nga familjet e prekura sociale. 
Kriteret për zgjedhje të ofertës: ÇMIMI MË I ULTË 
Ekskursionet do të realizohen vetëm nëse ka numër të mjaftueshëm të nxënësve të paraqitur. 
Ofertat me dokumentet e duhura të parashtrohen në arkivin e SHMQSH "Saraj" - Shkup ose përmes postës së rekomanduar 
në adresën rr. "2" nr.20, 1000 Shkup me shenjën për Komisionin për zbatim të procedurës për realizim të 
ekskursioneve të nxënësve me shpallje publike. 
Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit të saj, gjegjësisht deri më 20.03.2019 deri në ora 10:00.  
Hapja e ofertave do të realizohet në hapësirat e SHMQSH "Saraj" - Shkup më datë 20.03.2019 në ora 10:00 
Ofertat e jo kompletuara dhe të vonuara nuk do të shqyrtohen.   

 
Komisioni për zbatim të procedurës për realizim të 

 procedurës për ekskursione të nxënësve me shpallje publike  

Në bazë të nenit 19, 20 dhe 21 nga Rregullorja për mënyrën e realizimit të ekskursioneve të nxënësve, Komisioni për grumbullim të
ofertave për realizim të ekskursioneve për nxënësit nga SHMEJQSH “Arseni Jovkov” Shkup në vijim publikon:

KËRKESË
për grumbullim të Ofertave për realizim të ekskursioneve për nxënësit e SHMEJQSH "Arseni Jovkov" Shkup për vitin shkollor

2018/2019
Kërkues: SHMEJQSH "Arseni Jovkov" Shkup
Ofertues: Çdo subjekt juridik i cili është i regjistruar për kryerje të veprimtarisë sipas lëndës së shpalljes
Lënda: Organizim të ekskursionit përfundimtar për nxënësit e vitit të tretë të cilët realizojnë mësimin në gjuhën maqedonase dhe

shqipe sipas programit të shkollës
Destinacioni:
Ekskursion përfundimtar shkollor për nxënësit e vitit të tretë të shkollës së mesme, relacioni Shkup Budapest Vjenë Shkup, 6

ditë, 3 bujtje në hotel me minimum 3*** në bazë të gjysmëpansionit.
Ofertuesit të cilët janë të interesuar për pjesëmarrje në procedurën me kërkesë për grumbullim të ofertave informacione më të

hollësishme për lëndën e kërkesës, kriteret minimale dhe dëshmitë për vërtetimin e aftësisë, kërkesave teknike dhe financiare,
kriteret për zgjedhje të ofertës më të volitshme dhe mënyrën e dorëzimit të ofertave mund të marrin në dokumentacionin plotësues,
i cili mund të tërhiqet çdo ditë pune nga ora 10:00 deri 14:00 në arkivin e SHMEJQSH "Arseni Jovkov" Shkup, rr. Kosturska pn, 1000
Shkup. Tërheqja e dokumentacionit si shtesë e kësaj kërkese është kusht për pjesëmarrje në procedurën për zgjedhje të ofertuesit
për realizim të ekskursionit shkollor.

Ekskursioni do të realizohet vetëm nëse ka numër të mjaftueshëm të nxënësve të paraqitur.
Ofertat e pakompletuara nuk do të shqyrtohen.
Hapja e ofertave do të realizohet pa prezencën e ofertuesve.
Ofertat me dokumentet e duhura të parashtrohen deri te Komisioni për grumbullim të ofertave në arkivin e shkollës ose përmes

postës në adresën SHMEJQSH "Arseni Jovkov" Shkup, rr. Kosturska pn, 1000 Shkup.
Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të saj. Ofertat duhet të arrijnë në afatin e përcaktuar në arkivin e shkollës.

Çdo ofertë e arritur pas afatit përfundimtar do të llogaritet si e vonuar dhe nuk do të jetë lëndë për shqyrtim.
Komisioni për grumbullim të ofertave për realizim

të ekskursionit përfundimtar (shumëditor) me nxënësit
e vitit të tretë nga paralelet maqedonase dhe shqiptare

të SHMEJQSH "Arseni Jovkov" Shkup

Në bazë të nenit 176 të Ligjit për arsim të lartë (Gz. zyrtare e RM nr.82/2018), nenit 26, nenit 27, nenit 28 dhe nenit 29 të
Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedurës për zgjedhje në tituj mësimor shkencor, shkencor, mësimor profesional
dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Fleta universitare nr.411/2018),
Dekani i Fakultetit i shkencave bujqësore dhe ushqim Shkup në përbërje të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup,
publikon:

K O N K U R S
për zgjedhje të një mësimdhënësi në

të gjithë titujt mësimor shkencor në sferën mësimore shkencore
PERIMET

40304 Klasifikimi i zonave, fushave dhe rajoneve shkencore hulumtuese

Kushtet: Kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme të cekura në nenin 166 nga Ligji për arsim të lartë
(Gz. zyrtare e RM nr.82/2018) dhe kushtet e veçanta sipas Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në
tituj mësimor shkencor, shkencor, mësimor profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili
dhe Metodij" në Shkup.

Kandidatët që do të konkurrojnë duhet të parashtrojnë: fletëparaqitje, biografi të shkurtë, dokumente me të cilat
dëshmohet përmbushja e kushteve.

Dokumentet duhet të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter.
Vendi i punës së mësimdhënësit është i përcaktuar në pajtim me aktet e Fakultetit dhe orarit të orëve në semestër.
Zgjedhja e kandidatëve bëhet sipas Ligjit të arsimit të lartë dhe Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedura

për zgjedhje në titujt mësimor shkencor, shkencor, mësimor profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të
Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup.

Fletëparaqitja me dokumentacionin e plotë të parashtrohen deri te Fakulteti i shkencave bujqësore dhe ushqim
Shkup, rr."16 ta Makedonska brigada" nr.3 Shkup.

Afati i paraqitjes është 8 ditë nga dita e publikimit.
Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe të vonuara nuk do merren për shqyrtim.

FAKULTETI I SHKENCAVE BUJQËSORE DHE USHQIM SHKUP
UNIVERSITETI "SHËN KIRILI DHE METODIJ" NË SHKUP
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REPUBLIKA E MAQEDONISË  
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup  

Fakulteti për shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike   
        
  Në bazë të nenit 176 të Ligjit për arsim sipëror (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/18), Dekani i Fakultetit 
për shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike në Shkup publikon: 

KONKURS 
Për zgjedhje në titujt  

 
1. zgjedhje të një mësimdhënësi në të gjithë titujt mësimor shkencor në të gjitha fushat mësimore shkencore 

nga sfera mësimore-shkencore informatikë dhe nga sfera mësimore shkencore teknika kompjuterike dhe 
informatika (profesor i rregullt) 

2. zgjedhje të një mësimdhënësi në të gjithë titujt mësimor shkencor në të gjitha fushat mësimore shkencore 
nga sfera mësimore-shkencore informatikë dhe nga sfera mësimore-shkencore teknika kompjuterike dhe 
informatika (profesor i rregullt) 

3. zgjedhje të një mësimdhënësi në të gjithë titujt mësimor shkencor në të gjitha fushat mësimore shkencore 
nga sfera mësimore-shkencore informatikë dhe nga sfera mësimore-shkencore teknika kompjuterike dhe 
informatika (profesor i rregullt)  

Kushtet: Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me nenin 166 të Ligjit për arsim sipëror 
(Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/18) dhe kushtet e veçanta të cilat janë në fuqi si dhe kushtet e parapara në 
Rregulloren për kushtet e veçanta dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, mësimor-profesional 
dhe bashkëpunues dhe asistentë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (Fleta universitare nr.411 e 
datës 5.11.2018). 

Orari i punës do të përcaktohet në pajtim me orarin e orëve. 
Pagesa për pozitën 1 lëvizë prej 35.640,00 deri më 60.000,00 denarë.  
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë: fletëparaqitje sipas konkursit në të cilën do të 

qëndrojë se për cilën pozitë paraqiten, dokument për arsimin e mbaruar përkatës, (diplomat e huaja të jenë të 
nostrifikuara dhe të plotësuara me ekuivalencë të notave), biografi të shkurtë, certifikatë të shtetësisë, listë të 
punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale (nga një kopje të punimeve);  

Zgjedhja do të realizohet në afatin e paraparë me ligj. 
Dokumentet të dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter – fletëparaqitjet të cilat nuk janë të 

plotësuara nuk do të shqyrtohen. 
Fletëparaqitjet të dorëzohen më së voni 8 ditë nga dita e publikimit të konkursit në Dekanatin e Fakultetit për 

shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike, rr. Rugjer Boshkoviq 16, Shkup.                         
Fakultetit për shkenca informatike  

dhe inxhinieri kompjuterike 

 
Duke vepruar në bazë të nenit 1 paragrafi 2 të Ligjit mbi letrat me vlerë (Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 95/2005, 

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 
83/2018) dhe nenit 84 të Ligjit mbi procedurën e përgjithshme administrative (Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 
124/2015), Komisioni i letrave me vlerë i RMV-së e lëshon këtë 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

Komisioni i letrave me vlerë i RMV-së bën dorëzim me shpallje publike të dokumenteve të cilat nuk ka arritur t’i 
dorëzojë pranë këtyre shoqëri aksionare, dhe atë:  

1. ktvendimPA 1 10-9 të datës 26.02.2019 për fshirjen e shoqërisë aksionare Ferma e shpezëve Zhivino 
Komerc  ShA Shtip fshihet nga regjistri i shoqërive aksionare me detyrime të veçanta të raportimit; 

 
2. ktvendimPA 1 10-10 të datës 26.02.2019 për fshirjen e shoqërisë aksionare Ferma e derrave Mak Meso 

ShA f.Tarinci, Karbinci fshihet nga regjistri i shoqërive aksionare me detyrime të veçanta të raportimit; 
 
3. Llogaritje Numër 053/31të datës 22.01.2019 për Agroservis Sh.A. Shkup për përcaktimin dhe ngarkimin e 

pagesës së kompensimit për mbajtjen e Regjistrit së shoqërive aksionare me detyrime të veçanta të raportimit për 
vitin 2019; 

 
4. Llogaritje Numër 053/33të datës 22.01.2019 për Oteks Sh.A. Ohër për përcaktimin dhe ngarkimin e pagesës 

së kompensimit për mbajtjen e Regjistrit së shoqërive aksionare me detyrime të veçanta të raportimit për vitin 2019; 
 
5. Shkresë nr.10-38/1 të datës 04.01.2019 për Agromehanika Sh.A. Shkup; 
 
6. Shkresë nr.10-40/1 të datës 04.01.2019 për Strumica tabak Sh.A. Strumicë. 
 
U bëhet thirrje të gjitha shoqërive aksionare të lartpërmendura që në afat prej 7 (shtatë) ditë pas publikimit të 

kësaj komunikate, të paraqiten pranë hapësirave të Komisionit të letrave me vlerë të RMV-së në rr. Makedonija nr. 
25 (Pallati Lazar Pop Trajkov) në Shkup dhe t’i marrin dokumentet e lartpërmendura.   

VËREJTJE: Palët paralajmërohen se mënyra e këtillë e dorëzimit konsiderohet si dorëzim me rregull, dhe cilado 
pasojë negative e paraqitur që mund të ndodhë do t’a bartë vetë pala.  

     Komisioni i letrave me vlerë i  
                            Republikës së Maqedonisë së Veriut 
                      Kryetar 

                       Mr. Sc. Nora Aliti 

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   

Në Itali nuk ka një ditë të vet-
me që të mos flitet për Mauro Icar-
din. Situata e sulmuesit argjenti-
nas ka marrë përmasa edhe më të
mëdha duke prekur kufijtë botë-
rorë, megjithatë deri tani janë
vetëm zëra, pasi Icardi nuk po bën
asnjë lëvizje konkrete për të she-
shuar të gjitha kontradiktat me
drejtuesit e Interit dhe shokët e
skuadrës dhe për t’u rikthyer në di-
spozicion të Spallettit. Wanda
Nara në media është shprehur sh-
peshëherë se punon për paqen
mes bashkëshortit të saj dhe klubit
pasi Icardin e dashuron Interin dhe
dëshiron të qëndrojë në Milano.
Deklarata këto që ngjasojnë me
tepër me një farsë të vërtetë dhe që
po prishin gjithnjë e më shumë
imazhin dhe reputacionin e 26-
vjeçarit i cili përveç se duhet të bëjë

paqe me drejtuesit zikaltër duhet
të fitojë sërish edhe besimin e
tifozëve të cilët e kanë vendosur
nën shënjestër dhe kanë filluar ta
urrejnë në masë, sidomos pas far-
sës së një dëmtimi të sajuar. Fakti
që Icardi nuk u kthye të jetë pjesë e
skuadrës edhe në javën më të
rëndësishme të sezonit atë që fil-
lon me sfidën ndaj Frankfurtit në
Europa League dhe vazhdon me
derbin e Madoninës, aq më tepër
që zikaltrit janë në emergjencë to-
tale për shkak dëmtimesh dhe pe-
zullimesh, është një sinjal mëse i
qartë mes palëve nuk do të ketë
më një ribashkim. Madje është e
qartë që Icardi shtiret dhe një pje-
së e madhe e fjalëve që tha në le-
trën e tij pak ditë më parë ishin
thjeshtë gënjeshtra. Rikthimi i
Icardit tashmë është një mister

dhe largimi i tij në verë është bërë
i pashmangshëm. Mediat në Itali
shkruajnë se Maurito do të
rikthehet në skuadër pas pauzës
së kombëtareve por edhe kjo është
diçka që vështirë se do të ndodhë.
Nëse Interi nuk do ta ketë Icardin
në dy sfidat delikate ndaj Frank-
furtit dhe Milanit që mund të ven-
dosin shumë për fatet e sezonit,
vështirë se Spalletti do të dojë ta
rintegrojë në ekip numrin 9 për
pjesën e mbetur të kampionatit
pas pauzës së kombëtarëve pasi
Lautaro po e bind gjithnjë e më
shumë dhe është rikthyer nga
dëmtimi Keita për këtë arsye alter-
nativat nuk mungojë dhe trajneri
nuk ia ndjen nevojën Icardit. Në
ditët e fundit po flitet gjithnjë e
më shumë edhe për interesimin e
Realit të Madridit për sulmuesin

argjentinas, por nëse loja e pistë e
Wanda Narës dhe e Mauro Icardit
është që bomberi 26-vjeçar të mos
luajë deri në fund të sezonit për ti
rënë sa më shumë vlera në merka-
to dhe për t’u larguar më pas me
një çmim më të arsysueshëm që
as nuk i afrohet 110 milionë eurove
të klauzolës, të dy po gabojnë
rëndë, sepse të luash me familjen
Zhang është si të luash me zjarrin.
Këtë e ka provuar në kurriz brazi-
liani Ramires dhe mesa duket
Wanda dhe Icardi nuk i kanë bërë
mirë llogaritë. Ish mesfushori i
Chelseat në janarin e vitit të kaluar
kërkoi me çdo kusht largimin nga
Jiangsu Suning, skuadra e pronarë-
ve të Interit në Kinë për tu transfe-
ruar te Lazio. Braziliani doli kundër
dëshirës së drejtuesve të klubit
dhe çfarë bëri familja Zhang, ose
më konkretisht Zhang Jindong, jo
vetëm që nuk e lejoi të largohet
por e degëdisi te skuadra rezervë
dhe prej 15 muajsh, Ramires është
aktivizuar në vetëm 1 ndeshje në
Kupën e Kinës me Jiangsu, ndërsa
rri gjithmonë në tribunë, stërvitet
i vetëm dhe pret përfundimin e
kontratës. Nëse Icardi nuk i sjell
Interit në verë milionat që preten-
don klubi milanez të njëjtin fat si
Ramires mund të ketë edhe ai
duke qëndruar për dy vite në tri-
bunë dhe duke u stërvitur i vetëm
deri në përfundim të kontratës. Por
nëse kjo ndodh e sigurtë është që
karriera e Mauro Icardit në nivelet
më të larta do të merrte fund dhe
i djeguri i madh i gjithë kësaj si-
tuate do të ishte vetë sulmuesi
argjentinas.

Zbulohet paga e
Zidane te Reali
Pas rikthimit në stolin e Realit të
Madridit, është zbuluar edhe
paga që do të përfitojë Zinedine
Zidane i cili ka firmosur me Los
Blancos deri në verën e vitit
2022. Edhe pse ka fituar 3 herë
kompeticionin më të rëndësi-
shëm për klube me Realin, UEFA
Champions League, paga e Zida-
ne nuk krahasohet aspak me ato
të trajnerëve të tjerë me emër të
madh si Guardiola apo Mou-
rinho. “El Confidencial” ka
hedhur dritë për herë të parë në
lidhje me pagën që Zidane do
përfitojë në kontratën e re me
“Los Blancos” deri në vitin 2022.
Paga neto do të jetë 12 milionë
euro dhe një seri bonusesh do
jenë për francezin, që do e rrisin
pagën e tij deri në fund të kon-
tratës. Të ardhurat e tij do të
ndikohen edhe në bazë të rezul-
tateve që do të arrijë përgjatë
këtyre tri viteve si traj-
ner.Florentino Perez kishte arri-
tur marrëveshjen me Jose Mou-
rinho, por reagimi i lojtarëve bëri
që portugezi të mos rikthehet në
Madrid. Për të ishte programuar
një pagë pothuajse sa dyfishi i
Zidane, teksa tek Manchester
United “Special One” përfitonte
20 milionë euro në sezon. Një
tjetër kuriozitet që ka zbuluar
media spanjolle është se Zidane
e filloi karrierën si trajner tek të
rinjtë e Real Madrid me 2.5 mi-
lionë euro në sezon, kur fitoi
Championsin numër 11 për Real-
in paga i shkoi në 5.5 milionë
euro, ndërsa kur u largua ishte
7.5 milionë. Në katër vite si traj-
ner Zidane ka shkuar nga 2.5 mi-
lionë në 12 milionë euro pagë si
trajner.

Publicitet

Icardi po luan me zjarrin, 
Interi mund t’i djegë karrierën!

Loja e Wanda Nara dhe
Icardi është që sulmuesi
të mos luajë deri në fund
të sezonit për ti rënë sa
më shumë vlera në
merkato dhe për t’u
larguar më pas me një
çmim më të arsysueshëm
që as nuk i afrohet 110
milionë eurove të
klauzolës, të dy po
gabojnë rëndë, sepse të
luash me familjen Zhang
është si të luash me
zjarrin
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Super ylli portugez, Cristiano
Ronaldo, beson se Juventusi e ki-
shte transferuar atë pikërisht për
paraqitje të tilla, si ajo që e bëri ai
dje kundër Atletico Madridit, duke
ia siguruar italianëve një vend në
çerekfinale të Ligës së Kampionë-
ve. Juventusi kishte pësuar disfatë
me rezultat 2:0 në ndeshjen e parë
të 1/8 të finales së Ligës së Kam-
pionëve, kundër Atleticos. Ronal-
do i shënoi tri gola në ndeshjen
kthyese dhe Juventusi e zuri një
vend në çerekfinale, me rezultat
të përgjithshëm 3:2. Ylli portugez
e shënoi një gol në pjesën e parë
për ta përgjysmuar epërsinë e ma-
drilenëve, para se ta barazonte re-
zultatin në pjesën e dytë. Në mi-
nutën e 86-të të ndeshjes, ai e
shënoi golin e fitores, nga pika e
penalltisë. “Kishim nevojë për një
natë me të vërtetë të veçantë dhe
ashtu ishte. Nëse vazhdojmë kë-
shtu… ne nuk kemi fituar ende, por
kemi arsye për të qenë krenar se-
pse jemi në rrugën e duhur”, ka
thënë Ronaldo, menjëherë pas
ndeshjes. “Kjo është arsyeja pse
Juventusi më transferoi dhe unë
tentova ta jap më të mirën time.
Është një natë magjike. Atletico
është kundërshtar shumë i vësh-
tirë, por ne e dëshmuan se jemi
ekip i madh. I marrim të gjitha
hap pas hapi, do ta shohim”, thek-
soi Ronaldo. Para kësaj ndeshjeje,
Ronaldo kishte qenë më i heshtur
se zakonisht në Ligën e Kampionë-
ve, pasi e kishte shënuar vetëm një
gol në gjithsej gjashtë paraqitjet e
tij në këtë garë. 

ALLEGRI: KËTË QË BËMË 
SOT E KËRKOVA EDHE NË

NDESHJEN E PARË
Maximiliano Allegri e ka shpje-

guar fitoren në Ligën e Kampionë-
ve ndaj Atletico Madridit, duke

thënë se të njëjtën gjë e kishte pla-
nifikuar edhe për ndeshjen e parë.
“Djemtë bënë në një paraqitje të
madhe. Ata kishin teknikë, kishin
saktësi dhe agresivitet dhe kjo ish-
te ajo që kishim planifikuar për
ndeshjen e parë, por mendova për
të bërë disa ndryshime. Gjithkush
kishte pritur kaq shumë kohë për
këtë ndeshje. Ekzistonte mundë-
sia e një paraqitjeje të mençur, kë-
shtu që u thashë djemve të qën-
dronin të qetë dhe të ruanin
ekuilibrin e tyre, përndryshe do të
rrezikonim”. Leonardo Spinazzola
ishte një befasi ku debutoi në
Ligën e Kampionëve, duke zë-
vendësuar të pezulluarin Alex San-
dros dhe të lënduarin Mattia De
Sciglio. “Spinazzola bëri një lojë të
shkëlqyer në të majtë, Federico
Bernardeschi bëri shumë mirë.
Është një hap përpara për Bernar-
deschin dhe unë jam i vetëdijshëm
se sa i mirë është ai. Kishim nevojë
për një paraqitje të shkëlqyer për
të kaluar tutje dhe e kemi bërë”.
Emre Can ishte kudo në mesfushë,
madje u zhvendos edhe në të
djathtë të mbrojtjes. “Edhe në nde-
shjen e parë, ne kishim Bentancu-
rin në një pozitë mjaft të ngjashme
me Emre Canin. Sonte Can duhej
të ndërtonte nga pjesa e prapme
dhe të luajë në mesfushë, duke
lejuar që Spinazzola dhe Cancelo
të liheshin të lirë në krahët”, ka
theksuar Allegri. Diego Simeone
ka thënë se Juventusi luajti shumë

më mirë se Atletico Madridi në
ndeshjen kthyese të 1/8 së finales
në Ligën e Kampionëve. Zonja e
Vjetër përmbysi gjithçka në Allianz
Stadium dhe u kualifikua në çe-
rekfinale të garës më të madhe
evropiane për klube. “Juventusi
luajti më mirë . Ishte një rast i Alva-
ro Moratas, por asgjë më shumë.
Juve vazhdimisht sulmonte dhe
hynte në zonën tonë, prandaj
duhej të mbroheshim. Duhet ta
uroj Juven, sepse sulmoi mirë. Ata
luajtën më mirë dhe e merituan fi-
toren. Është e vërtetë, edhe ne
bëmë gabime, por ata luajtën më
mirë taktikisht dhe në topat e dytë.
Juventusi luajti njësoj si ne në nde-
shjen e parë. Ne vuajtëm dhe ata u
kualifikuan me meritë në çerekfi-
nale. Mendoj se fuqia më e madhe
e Juves është te aftësia për të bërë
presion. Edhe kur i shmangeshim
presionit, nuk ishim aq të mirë me
topat e dytë”, ka thënë Simeone
për Sky Sport Italia.

GUARDIOLA I FRIKËSOHET
RONALDOS

Trajneri Pep Guardiola e ka pra-
nuar se ylli i Juventusit, Cristiano
Ronaldo, mund t’i japë fund shpre-
save të Manchester Cityt për ta fi-
tuar titullin e Ligës së Kampionëve
këtë sezon. Manchester City e si-
guroi një vend në çerekfinale të kë-
saj gare, pasi fitoi në mënyrë
bindëse, me rezultat 7:0, ndaj
Schalkes. Ndeshja përfundoi me

rezultat të përgjithshëm 10:2 dhe e
theu rekordin për disfatën më të
thellë në Ligën e Kampionëve. Por,
Guardiola beson se het-triku i Ro-
naldos në triumfin e Juventusit
ndaj Atleticos, pas disfatës me re-
zultat 2:0 në ndeshjen e parë,
është dëshmi se gjigantët italianë
mund të bëhen mbretër të
Evropës. Eliminimi tronditës i Real
Madridit nga kjo garë, pas disfatës
me rezultat 4:1 ndaj Ajaxit, ka bërë
që gara për titull të jetë edhe më e
hapur sesa sezonet e kaluara.
Guardiola do të tentojë të shpal-
let kampion i Evropës për herë të
tretë, pas dy triumfeve me Barce-
lonën. Por, ai i frikësohet Juventu-
sit të drejtuar nga Ronaldo. 

“Ne [Barcelona] i fituam dy, por
unë i humba shtatë. Kështu që unë
nuk jam Real Madridi. Real Madri-
di është eliminuar, por në garë
është ende Juventusi. Këta djem e
blenë Cristiano Ronaldon dhe
duan ta fitojnë titullin e Ligës së
Kampionëve”, ka thënë Guardiola.
“Ai ka shumë presion mbi shpatul-
la, por i shënon tri gola kundër
Atletico Madridit dhe kualifikohet
në fazën e radhës. Ky është lloji i
njeriut që të nevojitet për të arritur
suksese në faza e radhës”. 

“Ne do të tentojmë. Nëse nuk
punon, më vjen keq. Por, unë
mund t’iu sigurojë se sezonin e
ardhshëm do të tentojmë me të
vërtetë. Gara këtu është shumë e
vështirë”.

Tottenham
kërkon Vecinon
Matias Vecino duket se do të
jetë i sakrifikuari i Beppe Ma-
rotta në merkaton e verës. Për
mesfushorin e Interit ka inte-
res nga shumë skuadra dhe
merkato mund të rezervojë
oferta të mira në drejtim të tij.
Mediat në Angli kanë bërë me
dije se Tottenham e ka
ndjekur prej kohësh uruguaia-
nin dhe është e interesuar për
ta marrë si përforcim për sezo-
nin e ardhshëm. Edhe “Sport-
mediaset” në Itali ka bërë me
dije se Inter do jetë gati ta she-
së 27-vjeçarin për 30 milionë
euro. Vecino u bë protagonist
në sfidën e parë mes Interit
dhe Tottenhamit për fazën e
grupeve të Champions Lea-
gue, ku ai shënoi golin e
përmbysjes për skuadrën
zikaltër.

Falcao: 
Pas futbollit,
karrierën do 
ta vazhdoj 
në bejsboll
Radamel Falcao ishte një kohë
një ndër sulmuesit më të mirë
në Evropë dhe më gjerësisht.
Tashmë lojtar pothuajse i har-
ruar, kolumbiani po kalon
nëpër një sezon zhgënjyes te
Monaco si pasojë e lëndimeve
të shpeshta. Sulmuesi tashmë
ka zbuluar synimet e së ardh-
mes, përkatësisht pasi të pen-
sionohet si futbollist profe-
sionst. “E dua bejsbollin. Si
fëmijë, kam luajtur më tepër
bejsboll se sa futboll. Dua ta
ndryshoj sportin si Michael
Jordan, por ndryshe nga ai, i
cili luajti në ligat më të ulëta,
dua të luajë në nivele më të
larta”, tha Falcao. Lojtari 33-
vjeçar në këtë sezon ka shë-
nuar 13 gola për klubin francez
në të gjitha garat me
bardhekuqtë. Ndryshe, Fal-
caos kontrata me ekipin e
famshëm të Francës do t’i për-
fundojë në verën e vitit të
ardhshëm.

LIGA E KAMPIONËVE

Ronaldo: Jemi 
në rrugën e duhur

“Kishim nevojë për një
natë me të vërtetë të
veçantë dhe ashtu
ishte. Nëse vazhdojmë
kështu… ne nuk kemi
fituar ende, por kemi
arsye për të qenë krenar
sepse jemi në rrugën e
duhur”, ka thënë
Ronaldo

Ish gjyqtari, Andujar: Penalltia e Juventusit nuk duhej të akordohej

Juventusi ka kaluar në çerekfinale të Ligës së
Kampionëve, duke e mposhtur Atletico Madridin
me rezultat të përgjithshëm 3-2. Federico
Bernardeschi fitoi një penallti në minutat e fundit
të ndeshjes, që Ronaldo e ktheu në gol. Por eksperti
i gjykimit Andujar Oliver beson se ajo penallti nuk
duhej të ishte dhënë. Angel Correa vuri dorën në

shpinë e lojtarit të Juventusit, ku Andujar Oliver
nuk mendon se ishte e mjaftueshme për penallti.
“Perceptimi im është se penalltia nuk duhet të
ishte dhënë. Ai ishte prekur, por jo i mjaftueshëm”,
ka thënë eksperti i gjykimit në Radio MARCA.
Ronaldo shënoi tri herë në këtë ndeshje, duke
treguar se mbetet ndër më të mirët.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Përgatituni për një ngjarje të rëndësishme ju të dashurua-

rit. Sot çdo gjë ka për te qene emocionuese dhe e jashtëzakonshme.
Beqaret me shume gjase do arrijnë ta përforcojnë miqësinë me dike
dhe mund te kalojnë ne një tjetër faze. Financiarisht do jeni te mbroj-
tur dhe nuk do përballeni me vështirësi. Mund t’i kryeni pa frike sh-
penzimet qe keni menduar.

DEMI 21. prill - 21. maj
Nëse jeni ne një lidhje sot duhet te përkujdeseni me

shume për partnerin tuaj dhe te mos e lini atë te ndihet i vetmuar.
Beqareve do ju hapen porta te reja dhe kane për ta ndryshuar shu-
me shpejt statusin e tyre. Rruga e do ndërtojnë sot do jete e duhu-
ra. Sektori i financave ka për te qene shume delikat. Mundohuni te
merrni masa sa pa arritur gjendja ne kulmin e vet.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Nëse keni një lidhje zemra juaj do rrahe me fort se kurrë

me pare. Partneri do dije si t’ua beje qejfin çdo moment dhe kënaqë-
sitë do jene te paimagjinueshme. Beqaret do joshin pafundësisht
gjate kësaj dite dhe mundet te bëjnë për vete disa persona. Shume sh-
pejt për ta do ketë ngjarje te rëndësishme. Ne planin financiar do jeni
me shume fat dhe do dini ta mbani gjendjet te stabilizuar.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Jeta juaj ne çift do jete shume e trazuar sot dhe debatet

nuk do kenë te mbaruar. Asnjeri prej jush nuk do i pranoje gabimet
dhe do vazhdoje me te veten. Beqaret do ndihen me te vetmuar, por
nuk do bëjnë asnjë përpjekje për ta ndryshuar situatën. Epo dhu-
rata nga qielli nuk mund te presin. Me financat mund te ketë vësh-
tirësi. Nuk do dini t’i bëni llogarite ashtu si duhet.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Për te qene te lumtur ju te dashuruarit duhet te bëni diçka

ndryshe sot. Surprizojeni partnerin dhe keni për ta pare se si do e
ndryshoje sjelljen ai. Ditët ne vijim do jeni ju qe do merrni surpriza
te jashtëzakonshme. Beqaret do marrin një propozim te papritur, por
tejet emocionues. Gjendja e financave do filloje dalëngadalë te sta-
bilizohet për shkak te gjitha masave qe keni marre se fundmi.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Nuk do keni asgjë për çfarë te ankoheni sot ju te dashurua-

rit. Do kaloni momente fantastike se bashku dhe kënaqësitë do jene
te paimagjinueshme. Beqaret do kenë gjithashtu një dite te mbushur
me shkëlqim dhe emocione. Gjithçka do jete me ndryshe se me
pare. Çështjet financiare nuk do jene aspak shqetësuese, kështu qe
mund te kryeni edhe ndonjë shpenzim me tepër.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë momente fantastike

me atë qe kane ne krah dhe nuk do kenë dëshirë te ndahen për
asnjë çast prej tij. Beqaret me ne fund do e gjejnë shpirtin e tyre
binjak dhe do futen ne një etape akoma me te bukur. Buxhetin do
e keni me tepër nen kujdes dhe situata do mbetet e kënaqshme
gjithë kohës. Nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dite e qëndrueshme dhe mjaft e veçante ka për te qene

kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ndiheni mire ne çdo
moment. Beqaret do jene shume krenare dhe nuk do pranojnë te
dalin me çdokënd qe do i propozoje. Ky do jete një gabim i madh.
Ne planin financiar do i zgjidhni te gjitha problemet dhe gjendja
do mbetet mjaft e mire. Vazhdoni ne këtë rruge.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Tregohuni shume te matur sot me atë qe keni ne krah

sepse klima yjore nuk duket te jete aq e mire sa mendonit. Part-
neri shpesh do jete me nerva dhe mund te lindin debate. Beqaret
do realizojnë plot takime, por asnjeri nuk do ju pëlqejë aq sa për
te filluar një lidhje. Ne planin financiar çdo gjë ka për te shkuar
mire sot dhe e gjithë kjo pasi dini t'i bëni me kujdes llogarite.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dite e mbushur me vështirësi te mëdha do jete kjo e sotmja

për ata qe janë ne një lidhje. Shpesh do debatoni ashpër me partne-
rin dhe mund te mendoni edhe te ndaheni me te. Beqaret do kërkojnë
gjera te pamundura dhe nuk kane për ta gjetur dot personin qe po
kërkojnë. Buxhetin duhet ta menaxhoni me sa me tepër përkujdes
dhe maturi, pasi ne te kundërt situata mund te përkeqësohet.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dite e këndshme ka për te qene kjo e sotmja për te da-

shuruarit. Nuk do keni as debatin me te vogël me partnerin tuaj,
përkundrazi do kënaqeni se bashku. Beqaret duhet te jene me te
arsyeshëm dhe nuk duhet te nxitohen për asgjë. Financat do mbe-
ten gjithë kohës te mira kështu qe mund ta kryeni edhe ndonjë in-
vestim me tepër nga zakonisht.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dite pasionante ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë

ne një lidhje. Do kaloni momente fantastike pranë atij qe dashuro-
ni dhe nuk do doni te ndaheni asnjë çast prej tij. Beqaret nuk do
ndihen ende gati për te ndryshuar statusin dhe nuk do dalin neper
takime. Ne planin financiar duhet te merrni masa sa me pare te jete
e mundur sepse përndryshe situata mund t'iu dale jashtë kontrollit.

ENGJELLUSHE KOLECI
Plot 17 vite kaluan me mungesën tënde, buzëqeshjen dhe
mirësinë e shpirtit tënd. Gersheret e pamëshirshëm të

jetës, pikërisht në ditë vere, ndërprenë frymimin tënd duke
na lënë te pezmatuar dhe të trishtuar.

Megjithatë, ti gjithmonë mbetesh në zemrat tona dhe malli
për ty nuk shuhet asnjëherë.

Të përkujtojnë me plot mall dhe dashuri: nëna Shpresë,
vëllezërit Fatosi, Iliri, Krenari me bashkëshortet e tyre

Voltisa, Leila, Afrona dhe mbarë nipat dhe mbesat.

PËRKUJTIM
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1489 - Mbretëresha e Qipros,
Catherine Cornaro, i shet mbretërinë
Venedikut.

1689 - Skocia nuk njeh Willem III
dhe Mary Stuart si mbret dhe
mbretëreshë.

1912 - Mbreti Vittorio Emanuel III i
Romës lëndohet gjatë tentimit për
vrasje ndaj tij. 

1914 - Serbia dhe Turqia nënshk-
ruajnë traktat të paqes. 

1939 - Gjermania naziste ndanë
Republikën e Çekosllovakisë.

1962 - Konferenca e demilitarizi-
mit hapet në Zhenevë pa Francën.

1967 - Trupi i Xhon Kenedit transfe-
rohet prej varrit të përkohshëm në
memorialin e përhershëm.

1971 - Rolling Stones largohen prej
Anglisë për në Francë për t’iu shman-
gur tatimeve.

1986 - Giotto e Agjencisë Evropia-
ne për Hapësirë fluturon në afërsi të
Kometës Halley (605 km)

1990 - Mihail Gërbaçov bëhet krye-
tar i Kongresit Sovjetik.

SKLEROZA
E pyetën një të moshuar se çfarë të
këqijash ka pleqëria?
Tre janë të këqijat e pleqërisë - tha i
moshuari.
E para është skleroza. 
Dy te tjerat i harrova.

Kush jeton sipas te gjitha rregulla-
ve, humb gjithë kënaqësitë.

(KATHERINE HEYBURN)

PSE PULAT NUK MUND
TË FLUTUROJNË
SHUMË LARTË? 
Pulat bëjnë pjesë në familjen e zogj-
ve, por jot të gjithë zogjtë mund të
fluturojnë. Çdo lloj zogu ka pjesët e
trupit qe i ndihmojnë të mbijetojnë.
Disa zogj kanë krahë të zhvilluar
mirë. Ata i përdorin krahët për të ikur
nga armiqtë duke flu-
turuar. Strucat dhe
pinguinët nuk
mund të flutu-
rojnë fare, por
strucat janë vra-
pues të shpejtë
kurse pinguinët janë
notarë të shkëlqyer. Në fakt, pulat
nuk mund të fluturojnë shumë
lartë, të paktën tani për tani jo. Kjo
është pikërisht për shkak se njerëzit
i mbajnë dhe i mbrojnë pulat.
Shkencëtarët mendojnë se kjo
është për shkak se rreth 4000 vjet
më parë pulat ishin zbutur nga sh-
pendët e egër të Indisë të njohur si
"zogjtë e pyjeve".
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Një studim i ri ka zbuluar se mjalti i
bletëve mund të ndihmojë në monitori-
min e ndotjes në qytete. Sipas këtij studi-
mi, ato mund të ndihmojnë në identifiki-
min e burimeve të sakta të ndotësve
mjedisorë, siç është plumbi. Studimi, i bo-
tuar në revistën ‘Nature Sustainability’,
analizoi mjaltin nga bletët urbane në gja-
shtë lagje. Studiuesit testuan për nivelet e
të plumbit, zinkut, bakrit dhe elementeve
të tjera dhe kryen analiza të izotopeve të
plumbit - të ngjashme me shenjat e gi-
shtërinjve - për të identifikuar se nga ku
erdhi plumbi. “Lajmi i mirë është se

përbërja kimike e mjaltit reflekton mjedi-
sin e saj, i cili është jashtëzakonisht i pa-

stër”, tha Kate E Smith, kandidate për dok-
toraturë në Universitetin e ‘British Colum-
bia’ në Kanada. 

“Ne gjithashtu gjetëm se përqendri-
mi i elementeve u rrit, aq më afër që arri-
nim në qendër të Vancouverit”, tha Smith
në një deklaratë. Ambienti në Vancouver
është shumë më poshtë mesatares të ven-
dosur mbarë botën në aspektin e pastër-
tisë, i cili përmban metale të rënda si
plumbi. Një i rritur në këtë zonë duhet të
konsumojë çdo ditë më shumë se 600
gramë ose dy gota me mjaltë për të tejka-
luar nivelet e tolerueshme.

Mjalti i bletëve mund të zbulojë
sesa i pastër është qyteti juaj

Fitoi në lotari
30 herë në të
njëjtën ditë

Deborah Brown nga Richmond fi-
toi lotarinë e Virxhinias 30 herë në një
ditë të vetme. Gruaja kishte blerë 30
bileta me kombinimin 1-0-3-1.  Për in-
vestimin e saj prej 30 dollarësh, Brown
fitoi 150 mijë dollarë.
“Pothuajse pësova atak në zemër”, tha
Brown. Organizatorët e lotarisë së
Virxhinias thanë se mundësia e fitimit
të Brown ishin 1 në 10000. Brown tha se
mund ta rikonstruktojë shtëpinë e saj,
por nuk ka plane të caktuara për atë
që do të bëjë me paratë e saj.

Toka në hapësirë lëshon tinguj, për
shkak të erës diellore në magnetosferë.
Studiuesit e kanë cilësuar si zërin e Tokës.
Fusha magnetike e Tokës, magnetosfe-
ra, e cila rrethon planetin dhe e mbron
atë nga rrezatimi kozmik dhe diellor - for-
mohet si nga lëvizja e metaleve të shkri-
ra (sidomos nga hekuri i bërthamës së
jashtme të Tokës, e cila prodhon rrymat
elektrike në origjinën e fushës magne-
tike) dhe nga ndërveprimet me grimcat
elektrike nga Dielli. Kufiri i magneto-
sferës - magnetopausi - ndryshon vazhdi-
misht për shkak të variacionit të vazh-
dueshëm të këtyre dy elementeve. Një
ekip studiuesish pohon se ka gjetur pro-
va se kufiri i jashtëm i fushës magnetike
të Tokës, mund të lëkundet si një daulle.
Ideja nuk është e re, por kurrë nuk është
demonstruar: kur u prezantua për herë të

parë (45 vjet më parë) hipoteza ishte se
magnetopausi mund të lëkundet kur go-
ditet nga plazma diellore, domethënë
nga grimcat e ngarkuara me energji që
vijnë nga Dielli, dhe se kjo mund të
prodhojë valë të afta për të propagan-
duar së bashku në të gjithë sipërfaqen.
Duket se kur këto dridhje arrijnë në polet,
ato reflektohen dhe kjo krijon një
ndërhyrje midis valëve të daljes dhe kthi-
mit, në një fenomen të njohur si modeli i
valës së përhershme, tipik kur goditet një
bateri. Studimi, i botuar në Nature Com-
munications, vëren se kjo është hera e
parë që efekti është vërejtur dhe se matja
është në përputhje me teorinë. Valët
mund të prodhohen nga një emision i fu-
qishëm diellor, por edhe nga ndërvepri-
met më delikate midis fushës tonë ma-
gnetike dhe grimcave të erës diellore. 

Toka lëshon tinguj në hapësirë

Dy persona janë arrestuar në shtetin
e Iranit, pasi këta të fundit kanë bërë një
propozim për martesë në publik. Një qift
i ri nga Irani janë arrestuar pasi që djali
i ka propozuar vajzës në publik duke e
kapur momentin në videoklip i cili u bë
viral. Policia thonë se ata ofenduan ko-
din islamik  por më vonë u liruan me ku-
sht. Videoja e cila u shpërnda shpejt në
median sociale të premtën e kaluar tre-
gon një djalë të ri i cili mban në duar një
unazë në formë të zemrës afër balonëve
shumëngjyrësh në një qendër tregtare
në qytetin Arak. Mostafa Norouzi, shef i
policisë në Arak ka thënë se është e pa-
pranueshme që të rinjtë të bëjnë cfar të
duan duke anashkaluar kodet, kulturën
dhe religjionin. 

Arrestohen pas propozimit për martesë në publik


