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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 29 mars - Personat, të cilët jetojnë jashtë
vendit, do të regjistrohen në dy mënyra. Së pari
do të mundësohet që përmes aplikacionit të
veçantë në ueb faqen tonë këto persona vetë të
regjistrohen, ndërsa mundësia e dytë do të jetë
për personat që janë jashtë vendit, të marrim të
dhëna nga të afërmit e tyre, anëtarë të amvisë-
rive të cilët gjenden në vend. Këtë dje e dekla-
roi drejtori i Entit Shtetëror të Statistikës, Apo-

stoll Simovski, para promovimit të projektit
për “Avancim të prodhimtarisë dhe diseminim
të të dhënave statistikore”. Ai tha se nuk do të
ketë regjistrim klasik në diasporë siç kishte në
vitin 2002 dhe duhej të kishte në vitin 2011.
“Do të tentojmë që në çfarëdo mënyre t’i përf-
shijmë sa më shumë që është e mundur perso-
nat të cilët janë jashtë vendit, sepse ato infor-
macione i kemi shumë të...

Edhe diaspora do të numërohet
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Mirë është
kur ata flasin 

Është përcepcion personal, por
nuk është keq ta ndiqni si shem-
bull. Ndihmon si terapi e
mendjes. Sa më pak preokupim
me oratorinë e politikanëve, më
rehat kryet! Dhe nuk bie në trans
nga fjalët e tyre(“a e pe çka i tha
ky atij?”). Larg qoftë, si simpati-
zantë partiakë të cilëve u ngrohet
shpirti nga fjalët e liderëve të
tyre. Si qytetarë na është stërm-
bushur veshi fjalime, akuza, sul-
me e kundërsulme...
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Turqia do blejë
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Banorëve të Komunës së Likovës fare pak ju hynë në shërbim pendat e Likovës dhe Gllazhnjes,
edhe pse ekzistojnë gati 60 vite. Përveç ujitjes së livadheve dhe arave, uji nga këto dy penda nuk
përdoret për asgjë tjetër. Nga ana tjetër, i gjithë qyteti i Kumanovës dhe fshatrat përreth ujin për
pije dhe pastrim e sigurojnë nga këto dy penda
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A duhet
dorëzuar?!

Me gazetën KOHA,
edhe Konkursi 
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Ka qenë një javë thellësisht demoralizuese për median
amerikane dhe kulturën demokratike – me pasoja që
mund të tregojnë se gjërat do të përkeqësohen shumë më
tepër.

Së pari, Buzzfeed botoi një scoop sensacional ku hidheshin
dyshime se Presidenti Trump korruptoi dëshminë e rreme
të ish avokatit të tij, Michael Cohen. Siç raportuan shumë
media me reputacion dhe personalitete mediatike në
Twitter gjatë ditës pasardhëse, nëse ishte i vërtetë, ky ish-
te një akt shumë i rëndë. Karakteri i paverifikuar i akuzës
nuk bëri asgjë për të penguar një sërë komentatorësh që
të sugjeronin, se presidenti ishte tashmë në prag të impea-
chment-it dhe largimit nga detyra. Megjithatë, të premten
mbrëma, lajmi pësoi një goditje të fortë kur Këshilltari
Special Robert Mueller nxorri një deklaratë nëpërmjet
zyrës së tij, ku vihej në diskutim saktësia e akuzës.

Më pas, u shfaq në Twitter një video, në të cilën dallohej
një grup nxënësish të shkollës së mesme që përplaseshin
dhe tallnin një protestues me origjinë nga indianët e Ame-
rikës, njëkohësisht veteran i luftës në Vietnam. Deri të sh-
tunën herët pasdite, kjo video kishte shkaktuar spazma të
forta denoncimesh në Twitter – për adoleshentët racistë,
për shkollën e tyre katolike fanatike në Kentucky, për lë-
vizjen e mbushur me urrejtje të Pro-Jetës, dhe në fakt për
këdo që mban një kapele MAGA në publik.

Adoleshenti kryesor që shfaqej në video u trajtua si sim-
boli i supremacisë së bardhë, dhe buzëqeshja e tij (apo
ngërdheshja) tek përballej me kundërprotestuesin, u ilu-
strua si provë që ai është pasardhës i drejtpërdrejtë i fana-
tikëve që dikur u ngritën kundër Lëvizjes për të Drejtat Ci-
vile. Edhe pasi u shfaqën video më të gjata dhe më të
plota të përplasjes, ku dukej qartë se ngjarjet ishin shumë
më pak të rënda nga sa ishte raportuar fillimisht, turma e
Twitterit vazhdoi që të sulmojë nxënësit, duke thënë se
fytyrat e tyre meritonin një grusht të fortë.

Asnjë prej këtyre dy ngjarjeve nuk është shumë e rëndë-
sishme në skemën e madhe të gjërave. E para ose do të vër-
tetohet, ose do të groposet nga raporti që Muelleri do të
nxjerrë, në lidhje me bashkëpunim të mundshëm të fu-
shatës së Trumpit dhe qeverisë ruse, në zgjedhjet e vitit
2016. E dyta do të humbasë dhe harrohet nën një mal
shpërthimesh të reja zemërimi, që do të vazhdojë të tron-
disë vendin, gjatë epokës Trump dhe përtej saj.

Megjithatë, të dyja janë treguese të diçkaje ogurzezë që po
ndodh në kulturën tonë politike. Polarizimi ekstrem par-
tiak është duke u kombinuar me teknologjinë dhe mediat
sociale, e sidomos Twitterin, për të provokuar një formë
çmendurie të përsëritur politike, mes anëtarëve të elitës
kulturore dhe intelektuale të vendit. Dhe kjo çmenduri,
kur kombinohet me ekstremizmin në rritje të së djathtës
populiste, po e shtyn vendin drejt disa formave të rrezik-
shme joliberale të politikës.

Shumë është thënë për mënyrën se si Twitteri shërben si
një megafon për zemërimin popullor, gjë që është for-
cuar më shumë prej shpejtësisë së ciklit të lajmeve dhe
ligësisë së spikatur si dhe absurditetit të Shtëpisë së
Bardhë të Trumpit. Por shumë pak vëmendje i është kush-
tuar atij që mund të jetë aspekti më i fuqishëm i
platformës së medias sociale: aftësisë së saj për të ushqyer
vanitetin e përdoruesve. Ka gjithmonë një element egoiz-
mi në debatin intelektual dhe politik. Por Twitteri vendos
çdo përdorues në një skenë masive, me sharjet, fyerjet
dhe provokimet më të ndyra, që zakonisht marrin më
shumë duartrokitje. Dhe ky është një stimul shumë i

madh politik për të përshkallëzuar denoncimin e armiq-
ve politikë. Sa më shumë që shprehet zemërimi ndaj të kë-
qiave që bëjnë të tjerët, aq më shumë shijohet miklimi i
turmës virtuale.

Po a nuk është një turmë virtuale, shumë më pak e dëm-
shme se një turmë reale? Unë vetë e kam sugjeruar këtë
gjë në një shkrim të kohëve të fundit, me titull: “Nëse
mendoni që një luftë civile është pranë, largohuni nga
Twitteri”. E megjithatë, gjithmonë e më shumë helm është
derdhur në botën reale, me bojkote, dëbime, kërcënime
me vdekje, dhe apologji puthadoraze për të zbutur sfur-
qet digjitale të turmës. Gjithnjë e më shumë duket se
është çështje kohe, përpara se dhuna e botës reale të
shpërthejë, si pasojë e një acarimi online.

Por ky nuk është rreziku i vetëm që Twitteri paraqet për
jetën tonë civile. Siç shkruante Andrew Sullivan tre vjet më
parë, në një ese mbi rrëshkitjen e Amerikës drejt tiranisë,
Platoni besonte që regjimet politike dhe shpirtërat e qy-
tetarëve janë pasqyra të njëri-tjetrit. Një ndryshim në
formën politike mund të shkaktojë ndryshim në karakte-
rin e qytetarëve, dhe e anasjellta. Tiranitë shfaqen në
shumë mënyra, por ndonjëherë ato ngrihen kur qytetarët
e një komuniteti politik demokratik, zhvillojnë frymë tira-
nike.

Ajo që na shfaq Twitteri, është një radiografi në kohë rea-
le i shpirtit të elitës intelektuale dhe kulturore të Amerikës
dhe aktivistëve të saj më të përkushtuar – njerëzit që kanë
detyrë të shpërndajnë dijen dhe që marrin udhëheqjen, në
organizimin e veprimit politik në shoqërinë tonë. Panora-
ma që zbulon është e shëmtuar, vulgare, e frikshme dhe
jotolerante, me shpirtëra që nxjerrin zbuluar paaftësinë e
tyre për të përtypur, peshuar provat dhe gjykuar me objek-
tivitet. Ata shfaqin një impulsivitet dhe zemërim ndaj ar-
miqve politikë, që janë të papajtueshme me mendimin e
arsyeshëm, mbi mënyrën si duhet të qeverisemi, shë-
rojmë ndarjet, dhe shmangim kolapsin në dhunë civile, që
mund të shpjerë më tej në tirani.

Tek “1984”, George Orwelli përshkruante një rend politik
totalitar ku njerëzit mbaheshin si qingja të urtë, përmes
një ritualli të përditshëm që quhej “Urrejtja 2-Minutë-
she”, gjatë të cilit popullsia drejton gjithë zemërimin e
vet tek “Goldstein”, një armik i sajuar i shtetit.

Falë Twitterit, tani e dimë që e njëjta dinamikë mund të sh-
faqet spontanisht, me zemërimin që orientohet nga ma-
nifestimet e reja të armikut partiak, pothuaj përditë. Kjo
na tregon se në rrethana të caktuara – rrethanat tona –
njerëzit mund të kapen dhe do të kapen pas një njëpasnjë-
shmërie Goldstein-ësh të jetës reale, thjesht për ta shijuar
– për kënaqësinë e pastër të denoncimit të manifestime-
ve të ligësisë në mesin tonë. Me sa duket, asgjë nuk kënaq
më shumë se sa denoncimi i bashkatdhetarëve tanë për
dështimet e tyre morale, dhe të zhyturit në kënaqësinë e
fantazive të ndëshkimit të tyre.

E shohim këtë në të djathtë, e shohim në të majtë, dhe e
shohim gjithnjë e më shumë edhe mes gazetarëve jopar-
tiakë. Pavarësisht se ku e ka origjinën në spektrin politik,
është një impuls që e ushqejmë, për të keqen tonë.

Edhe sa kohë, qytetarët e konsumuar prej dëshirës së pan-
ginjshme për të ndaluar dhe degdisur kundërshtarët ideo-
logjikë në honet më të thella, do të vazhdojnë të shohin
ndarjen dhe këmbimin e qeverisjes, si një zakon dhe ritual
qytetar me vlerë? Mund t’i jemi afruar rrezikshëm zbuli-
mit të kësaj. (The Week)

George Orwelli dhe rreziku
tiranik i medias sociale

ANALIZË|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| KOSOVA DUHET T’I KËRKOJË
FALJE AMBASADORIT

Shkrimtari e publicisti Veton Surroi, në
një postim në Facebook është deklaruar
kundër një ministri të Qeverisë së
Kosovës i cili ka kërkuar largimin e
ambasadorit të Zvicër nga vendi.
Ky është postimi i Surroit:
“Ministri i jashtëm i Kosovës duhet t’i
kërkojë ndjesë ambasadorit zviceran në
Kosovë, në emër të qytetarëve të vendit
dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës.
Deklarimi i një ministri të Qeverisë për
largimin e ambasadorit është kundër
marrëdhënieve të veçanta që ka
Republika e Kosovës me Konfederatën
Zvicerane dhe respektit e falënderimit që
kanë qytetarët e Kosovës ndaj këtij vendi.
Deklarimi i ambasadorit Jean Humbert
Lebet përshkroi formulën e thjeshtë të
realitetit të hidhur të këtij vendi:
taksapaguesi zviceran duhet të paguajë
ujësjellës në Kosovë ngase paratë e
taksapaguesit kosovar zhvaten e vidhen.
Në traditën e këtij vendi dhe populli,
fjalëve të mikut nuk u jepet përgjigja
duke ia treguar derën e daljes, por duke e
ftuar që të bisedohet shtruar në ballë të
oxhakut”.

ZVICRA, SHTËPIA JONË 
E DYTË

“Që nga fillimi i viteve të 60-ta, të
shekullit të kaluar, Zvicra ka qenë dera
jonë e parë e civilizimit apo
modernizimit. Me njerëzit tanë të shumtë
që kanë punuar në Zvicër ne e kemi
mundur varfërinë tonë të madhe në të
cilën kemi qenë të zhytur thellë. Me
paratë e Zvicrës ne e kemi ndërtuar
Kosovën. Me ato para kemi ble kerre,
tesha, bukë…
Në Zvicër ne kemi krijuar futbollistë,
mjekë, afaristë dhe njerëz tjerë të
rëndësishëm e të zakonshëm për shkak të
cilëve na njeh bota dhe me të cilët ne
mburremi dhe për shkak të të cilëve e
kemi jetën më të lehtë. Me njerëzit e
Zvicrës, sidomos me paratë e këtij vendi,
ne kemi bërë luftë çlirimtare. Lufta është
vepra më e madhe që mund ta bëjë një
popull – komb.
Si shtesë, shteti i Zvicrës e ka përkrahur
Kosovën gjithmonë dhe në të gjitha
aspeket.
Paramendojeni gjendjen tonë pa Zvicrën.
Ne sot nuk jemi mirë siq dëshirojmë por
pa Zvicrën do të ishim shumë keq.
Ambasadori i Zvicrës , me deklaratën e tij
të fundit, nuk e ka kryer vetëm obligimin
e vet por na ka ndihmuar edhe neve. Ka
bërë me dije se për punët publike
kërkohet përgjegjësi. Kjo është një gjë që
ne, sidomos qeveritarët tanë, nuk e dijnë
se çka është. Tashti, injoranca e tyre
kërkon largimin e ambasadorit zviceran
nga Kosova. Kërkon përzënien e mikut
tonë të mirë që përfaqëson një shtet që
është shtëpija jonë e dytë. Kemi ardhë
deri në këtë derexhe.
Qeveritarët apo ata që mbajnë
funksione publike e që flasin pa arsye
keq për Zvicrën, duhet të ndëshkohen.
Nuk do të ishte keq që këta keqfolës e
keqdashës të lidhen për banderi në
qendër të qytetit dhe të ftohen qytetarët
për t’i pshty n’ftyrë. Bile, nuk është marre
edhe me pshurrë n’ta”, ka shkruar një
status në Facebook, studiuesi dhe
publicist Daut Dauti.

Tek “1984”, George Orwelli përshkruante një rend politik totalitar ku njerëzit
mbaheshin si qingja të urtë, përmes një ritualli të përditshëm që quhej
“Urrejtja 2-Minutëshe”, gjatë të cilit popullsia drejton gjithë zemërimin e vet
tek “Goldstein”, një armik i sajuar i shtetit
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Omer XHAFERI

Shkup, 29 mars - Kryeparlamentari Talat
Xhaferi duket të jetë i prerë se Ligji për
prokurorinë publike, ku parashihet edhe
fati i Prokurorisë Speciale, do të futet në
rend dite në Parlament pas zgjedhjeve
presidenciale. Madje, një ditë pas brifingut
me gazetarë, Xhaferi edhe të premten ka
përsëritur se Parlamenti punon mbi bazë
të Rregullores dhe jo kërkesave të ndonjë
individi, qoftë edhe ministër.

"Parlamenti i Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut punon në përputhje me Rre-
gulloren dhe jo mbi bazë të diktatit, e më

së paku jo sipas pretendimeve të caktuara
individuale qofshin ato të një Ministri, ci-
lido qoftë ai", është përgjigjur kryeparla-
mentari pas deklaratës së ministres së
Drejtësisë, Renata Deskoska se nëse ar-
rihet marrëveshja për Prokurorinë Specia-
le, urgjentisht Ligji të futet në procedurë
parlamentare për miratim. "Unë nuk e di
se si janë mendimet e kryeparlamentarit

Xhaferi, por mund të them se ajo që vjen
nga Qeveria dhe nëse arrihet marrëveshje
për Ligjin e prokurorisë, kjo duhet sa më
shpejtë të shndërrohet në Ligj konkret dhe
të nis procedura parlamentare, sepse kjo
është edhe kushti për nisjen e bisedimeve
me Komisionin Evropian", tha ministrja
Deskoska. 

Kryeparlamentari Xhaferi ndërkohë
informoi se nuk do të thirr mbledhje të
Parlamentit në kohën e fushatës pa-
razgjedhore, pasi siç tha ai, nuk dëshiron
të keqpërdoren  për fushatë. "Para 6 majit,
nuk do të ketë seanca parlamentare", tha
shkurt Xhaferi.  Në ndërkohë, shumica
parlamentare nuk i ka siguruar akoma dy
të tretat e votave për të miratuar Ligjin për
prokurorinë publike, ligj ky që parasheh
vazhdimin e punës si prokurori të veçantë
të ekipit të Katica Janevës. 

Në kohën kur VMRO-DPMNE ka dorë-
zuar tashmë mbi 60 amendamente për
Ligjin në fjalë, kryeministri Zoran Zaev ta-
shmë ka marrë mbështetjen e opozitës sh-
qiptare - Aleancës për Shqiptarët dhe Lë-
vizjes BESA. Pa 5 votat e ASH-së dhe

BESËS, shumica nuk i ka 80 vota nëse nuk
arrihet marrëveshje LSDM-VMRO. VMRO
vazhdon të këmbëngulë në përbërje
krejtësisht të re të Prokurorisë Speciale, si
dhe të hetohet e gjithë puna dhe financat
të shpenzuara që nga formimi i këtij in-
stitucioni në vjeshtën e vitit 2015. 

Deputeti i VMRO-së, Antonio Millosho-
ski, si përfaqësues i opozitës në negociatat
me pushtetin për të ardhmen e PSP-së,
theksoi se ata janë të interesuar që të gjen-
det një zgjidhje përfundimtare, por pa pre-
cizuar se do ta votojnë, apo jo Ligjin për
prokurorinë publike.

“Biseduam për amendamentet që i
propozuam. Ekzistojnë dallime serioze në
interpretimin e mëtutjeshëm të propozim
ligjit. Megjithatë, ka vullnet për konsulti-
me shtesë me qëllim arritjen e një gjuhe të
përbashkët”, deklaroi Millosheski, pas për-
fundimit të takimit tretë me Ministrinë e
Drejtësisë. 

Ndryshe, ende nuk dihet se kur do të
mbahet takimi i radhës mes opozitës dhe
pushtetit për të diskutuar dallimet për të
ardhmen e PSP-së.

EDHE NËSE ARRIHET MARRËVESHJA

Xhaferi nuk lëshon pe: 
Ligji për PSP-në, pas zgjedhjeve

"Parlamenti punon në
përputhje me Rregulloren
dhe jo mbi bazë të diktatit, e
më së paku jo sipas
pretendimeve të caktuara
individuale qofshin ato të
një Ministri, cilido qoftë ai",
është përgjigjur Xhaferi pas
deklaratës së ministres
Deskoska se, nëse arrihet
marrëveshja për
Prokurorinë Speciale,
urgjentisht Ligji të futet në
procedurë parlamentare për
miratim

Koha
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Shkup, 29 mars - Kryetari i Bashkimit
Demokratik për Integrim,  Ali Ah-
meti, është takuar me Ambasado-
rin Klemens Koja, shef i misionit të
OSBE-së në Shkup në të cilin u ela-
borua situata politike në vend dhe
në rajon, sundimi i ligjit, zgjedhjet

presidenciale, dhe tema të tjera të
interesit të ndërsjellë. Ahmeti, siç
citohet në njoftimin zyrtar, e  për-
shëndeti avancimin e Sekretariatit
për Zbatimin e Marrëveshjes së
Ohrit në nivel shumë më të lartë të

Ministrisë duke e cilësuar këtë ar-
ritje si shumë të rëndësishme që
fuqizon edhe më tepër frymën e
Marrëveshjes së Ohrit. Ai  gjitha-
shtu foli edhe për angazhimin e
BDI-së në drejtim të sundimit të së

drejtës dhe plotësimin e standar-
deve evropiane duke theksuar rolin
konstruktiv dhe vendimtar që ka
luajtur BDI-ja në përpilimin dhe
miratimin e paketave reformuese.
BDI shpreson që këto përpjekje do
të vlerësohen nga vendet anëtarë
të Bashkimit Evropian. Në lidhje
me zgjedhjet presidenciale, Ahme-
ti njoftoi që të gjitha shtabet
zgjedhore të BDI-së në çdo degë
tashmë janë themeluar dhe janë
funksionale në shërbim të fitores
së konceptit të kandidatit të për-
bashkët konsensual. 

Ahmeti dhe Koja biseduan
edhe për zhvillimet në rajon si dhe
për procesin e anëtarësimit në BDI
si dhe Kongresit që do të duhet të
mbahet pas kompletimit të proce-
sit zgjedhor.

KSHZ 
mbylli Listën
Zgjedhore
Shkup, 29 mars - Komisioni Sh-
tetëror i Zgjedhjeve KSHZ ka
mbyllur dje Listën Zgjedhore.
KSHZ-ja deri dje duhet ka për-
funduar ndryshimet që dalin
nga verifikimi publik i Listës
Zgjedhore që zgjati prej 23
shkurtit deri më 14 mars të vitit
2019. Në këtë periudhë verifikim
kanë bërë 53.972.000 qytetarë.
Për 517 persona ishte marrë ven-
dim për regjistrim në Listën
Zgjedhore, për 412 është marrë
vendim për fshirjen e tyre nga
Lista Zgjedhore, ndërsa për 129
qytetarë është bërë ndryshimi i
të dhënave të tyre. Listën e
përmbyllur Zgjedhore në të
cilën votohet, KSHZ-ja duhet të
nënshkruhet 15 ditë para ditës
së zgjedhjeve.

Destan JONUZI

Shkup, 29 mars - E një rëndësi të
veçantë është që Republika e Ma-
qedonisë së Veriut të evropiani-
zohet nëpërmjet ndryshimeve
thelbësore, kështu deklaroi shefi i
diplomacisë Nikolla Dimitrov në
takimin me delegacionin nga
Brukseli nga përbërja e grupeve të
punës COWEB (për Ballkanin
Perëndimor) dhe COELA (për zgje-
rim) nga Bashkimi Evropian (BE).
"Vetëm në këtë mënyrë do të ar-
rijmë që t'i mbajmë në vend gjene-
ratat e reja dhe të sigurojmë stabi-
litet dhe prosperitet", shtoi
Dimitrov.

Vizita e punës e delegacionit
nga COWEB/COELA kishte për qël-
lim këmbimin e mendimeve dhe
prezantimin e të arriturave aktua-
le në pjesën e reformave lidhur me
agjendën evropiane të vendit. Në
kontekst të rajonit, Dimitrov thek-
soi, se kjo do të ishte fillim i një
gare pozitive, një farë lloj "olimpia-
de e reformave, të inkorporuara në
vizionin tonë afatgjatë për të ardh-
men tonë të përbashkët që të

reformohemi, të ofrojmë jetë më
të mirë për qytetarët tanë dhe të
bëjmë një rajon të vlerave dhe ura-
ve, në vend të kufijve". "Investimi
është i madh dhe i përbashkët, ne
duhet patjetër të punojmë dhe të
japim argumente dhe rezultate,
ndërsa Brukseli dhe shtetet anë-
tare detyrimisht të na vlerësojnë
në mënyrën më të rreptë dhe
objektive", tha shefi i diplomacisë
Dimitrov.

Ai theksoi se sinqerisht beson
se Maqedonia e Veriut, këtë vit do
të jetë një histori shprese për rajo-
nin dhe Evropën në përgjithësi, që
duhet të inkurajohet edhe nga BE-
ja. "Kemi arritur përparim historik

në raportet me fqinjët tanë
nëpërmjet marrëveshjeve me Bul-
lgarinë dhe Greqinë, ndërsa në pla-
nin vendor në vazhdimësi kemi
punuar për zbatimin e reformave,
përmirësimin e mënyrës së qeveri-
sjes dhe avancimin e proceseve
shoqërore. Rruga është e gjatë, por
drejtimi në të cilin lëvizim dhe vle-
rat të cilat i synojmë janë të qarta
dhe pa ekuivoke. Vendimi për filli-
min e bisedimeve do ta verifikon
dhe forcon këtë rend", theksoi Di-
mitrov. 

Ministri Dimitrov në fjalën e tij
informoi edhe për zbatimin e obli-
gimeve të dala nga Marrëveshja e
Prespës, ndërsa u ndalë edhe në

aktivitetet e zhvilluara në kontek-
st të fillimit sa më të shpejt të bise-
dimeve paraqasëse me BE-në. Si-
pas tij, pritjet e Maqedonisë së
Veriut janë për mbështetje të
vazhdueshme nga BE-ja dhe nga
të gjithë vendet-anëtare, në këtë
periudhë të rëndësishme për ven-
din dhe aspiratat e saj evropiane,
por edhe për të ardhmen evropia-
ne të rajonit në përgjithësi. Nga
ana tjetër përfaqësuesit e vende-
ve-anëtare të BE-së kanë disku-
tuar për proceset reformuese dhe
aktivitetet që e presin vendin deri
në mbledhjen e Këshillit të
Evropës që do të mbahet në qer-
shor të këtij viti.

ALI AHMETI TAKOI AMBASADORIN KOJA

BDI gati për zgjedhjet presidenciale
Ahmeti dhe Koja
biseduan edhe për
zhvillimet në rajon si
dhe për procesin e
anëtarësimit në BDI si
dhe Kongresit që do të
duhet të mbahet pas
kompletimit të procesit
zgjedhor
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MAQEDONIA E VERIUT DHE BE

Histori shprese për rajonin
Maqedonia e Veriut,
këtë vit do të jetë një
histori shprese për
rajonin dhe Evropën
në përgjithësi, që
duhet të inkurajohet
edhe nga Bashkimi
Evropian, është ky
vlerësim i shefit të
diplomacisë Dimitrov

CIPRAS TË MARTËN NË SHKUP
Kryeministri grek Aleksis Cipras të martën
më 2 prill do ta vizitojë Maqedoninë e
Veriut, njofton korrespondenti i MIA-s
nga Athina. Delegacionin që do ta
kryesojë Ciprasi, do të pritet në aeroportin
në Shkup, pas çka vijon pritje solemne me
nderime të larta shtetërore në pllajën e
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Kryeministrat Zoran Zaev dhe Aleksis Cipras do të
kenë takim bilateral dhe më pas edhe konferencë të

përbashkët për shtyp në Qeveri. Do të
mbahet edhe seancë ndërqeveritare.
Është paraparë që kryeministri grek të
ketë takim edhe me kryetarin e Kuvendit,
Talat Xhaferi. Në orët e pasdites,

kryeministrat Uaev dhe Cipras do të marrin
pjesë në forumin e biznesit. Kryeministri

grek vjen në Shkup edhe me delegacionin e
biznesit që e përbëjnë përfaqësues të mbi 70
kompanive të mëdha dhe të mesme. 

Koha

ASH me NON
PAPER deri te
zyrtarët e lartë
të BE-së
Shkup, 29 mars - Kryetari i
Aleancës për Shqiptarët, Zijadin
Sela ka nisur një NON PAPER
zyrtarëve të lartë të Bashkimit
Evropian, duke i informuar edhe
për rolin konstruktiv të ASH-së
me përkrahjen e të gjitha proce-
seve që kanë të bëjnë me integri-
min e Maqedonisë së Veriut në
NATO dhe BE si dhe duke votuar
pro referendumit dhe ndryshi-
meve kushtetuese për Marrëve-
shjen e Prespës. Megjithatë, kreu
i ASH-së ka shprehur shqetësi-
met e tij dhe të partisë në lidhje
me mos gatishmërinë e plotë të
kësaj Qeverie për t’i përmbushur
kërkesat e BE-së për shtetin e së
drejtës në të gjithë jetën politike
në Maqedoninë e Veriut. “Krye-
tari Sela në dokumentin 'Sulmet
e Qeverisë LSDM-BDI mbi shte-
tin e së drejtës, duke shkelur vle-
rat evropiane në emër të integri-
mit të Maqedonisë së Veriut në
BE', ka nënvizuar vërejtje serioze
ndaj qeverisjes LSDM-BDI, e cila
ka dështuar në çështjet kryesore
që ndërlidhen me proceset de-
mokratike dhe integruese të
vendit edhe atë në këto segmen-
te kryesore të cilat janë edhe pje-
se kyçe të rekomandimeve të BE
për marrjen e datës së Maqedo-
nisë së Veriut për fillim të nego-
ciatave me BE: përgjegjësi për
sulmin e 27 prillit 2017 ndaj Par-
lamentit; reforma gjyqësore dhe
hetime proaktive, ndjekje pena-
le dhe dënime përfundimtare në
rastet e korrupsionit dhe krimit
të organizuar; reforma e shërbi-
meve të inteligjencës dhe siguri-
së; reforma e administratës pu-
blike", thuhet në dokument.
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Në Tabanoc kapen
350 kilogramë
marihuanë
Nëpunësit doganorë në vendkalimin
kufitar Tabanocë, sot kanë parandaluar
tentim për trafikim të 350 kilogramëve
marihuanë. Nëpunësit doganorë e kanë
gjetur gjatë kontrollit të një automjeti
transportues me targa të Shqipërisë, të
drejtuar nga një shtetas shqiptar F.B.
(62). Pas ndërmarrjes së rastit nga ana e
inspektorëve të Departamentit për He-
time, Drejtoria Doganore kundër F.B
(62) do të parashtrojë kallëzim penal
për vepër të kryer penale “Prodhim të
paligjshëm dhe lëshim në qarkullim të
drogave narkotike, substancave psiko-
trope dhe prekursorëve”, ndëshkues si-
pas nenit 215 paragrafi 1 dhe paragrafi 7
nga Kodi Penal” deri te Prokuroria The-
melore Publike Kumanovë.

Arrestohen tre
tetovarë me
marihuanë
Të enjten mbrëma rreth orës 19 e 30 mi-
nuta në fshatin Pallçisht të Epërm, është
ndaluar veturë e tipit Mitshubishi, me
targa të Tetovës që e ka drejtuar 24
vjeçari A.R nga Tetova ku kanë qenë
edhe A.R 23-vjeçar, F.S 22-vjeçar poash-
tu nga Tetova. Gjatë kontrollit të tyre
është gjetur marihuanë.Tre të rinjtë janë
arrestuar dhe mbajtur në stacionin po-
licor në Tetovë.

Sulmohen dy
nxënës në Tetovë 
Një 16 vjeçar nga Tetova, së bashku me
babin e tij, rreth orës 14 ka denoncuar se
të enjten  tre orë më parë, derisa ka qenë
duke lëvizur pranë një shkolle fillore me
shokët e tij, disa persona të panjohur e
kanë sulmuar. Janë marrë masa për
zbardhjen e plotë të rastit. Poashtu të
enjten është denoncuar edhe një rast
tjetër, ku një 16 vjeçar nga fshati Zhelinë,
në praninë e nënës së tij, Xh.R 40 vjeça-
re ka denoncuar se është sulmuar nga
një bashkëmoshatar i tij në një shkollë
të mesme.

Tre të lënduar në
aksidentin e
Vratnicës
Në orët e para të mëngjesit të ditës së
premte  në rrugën regjionale Jazhincë-
Tetovë, në afërsi të fshatit Vratnicë, ve-
turë e tipit Golf, me targa të Tetovës e
drejtuar nga ana e 55 vjeçarit H.B nga
fshati Orashë ka humbur kontroll dhe
ka dalur nga rruga duke goditur një
shenjë komunikacioni dhe dru. Nga ky
aksident, vozitësi dhe dy bashkudhë-
tarë kanë marrë lëndime trupore dhe
janë dërguar në Spitalin Klinik të Te-
tovës për ndihmë mjekësore. (U.H)

KRONIKË

Shkup, 29 mars - Ministri i Punëve të
Brendshme të Kosovës, Ekrem Musta-
fa, deklaroi se nuk ka informata se ku
janë Alil Demiri dhe Afrim Ismailloviq
të cilët janë të akuzuar në rastin “Mon-
stra”.

Mustafa pas stërvitjes së sotme tri-
laterale taktiko-treguese “Ëestern
Balkan’s flash”, tha se Prishtina do të

bashkëpunojë me Shkupin dhe do të
veprojë në pajtim me ligjet lidhur me
kërkesën për ekstradimin e tyre. “Për
momentin nuk kemi informata se ku
ndodhen, por në pajtim me procedu-
rat ligjore, ne do të veprojmë dhe do të
bashkëpunojmë me Republikën e Ma-
qedonisë së Veriut”, deklaroi Mustafa
duke iu përgjigjur pyetjeve të gaze-
tarëve nëse ka informata për Demirin
dhe Ismailloviqin dhe kur ata do të
ekstradohen.

Alil Demiri dhe Afrim Ismailloviq,
janë në mesin e të akuzuarve për vra-
sjen e pesëfishtë afër Liqenit të Smil-
lkovës më 12 prill të vitit 2012. Që të dy
kanë ikur në Kosovë, ndërsa autorite-
tet në Shkup shpallën fletë arrest
ndërkombëtar për ta dhe nga Kosova
kërkuan të ekstradohen në vend.

Shkup, 9 aksidente me
7 të lënduar
Shkup, 29 mars - Shtatë persona kanë pësuar lëndime
të lehta trupore në pesë nga gjithsej 10 aksidente që
kanë ndodhur gjatë ditës së djeshme në zonën e
Qytetit të Shkupit. Në pesë aksidente janë shkaktuar
dëme materiale. Sipas të dhënave të MPB-së, janë
sanksionuar 35 shoferë që kanë lëvizur me shpejtë-
si më të madhe nga e lejuara, gjashtë shoferë kaluar
në udhëkryq në dritë të kuqe, tre drejtues automje-
tesh të cilët nuk iu kanë dhënë përparësi kalimit të
këmbësorëve në kalimet e shënuara të këmbësorë-
ve, dy shoferë për rreshtim jo të rregullt, një që nuk
i ka dhënë përparësi kalimi në zonë të udhëkryqit,
një shofer për mospasje të helmetës mbrojtëse, një
shofer për mosvënie të rripit të sigurisë dhe 15 sho-
ferë që kanë përdorur telefonin celular gjatë drejti-
mit të automjete motorik. Nga trafiku janë përjash-
tuar 19 shoferë para se të marrin të drejtën për
drejtim të automjetit dhe gjashtë shoferë fillestarë,
si dhe 22 automjete të paregjistruara. Është sanksio-
nuar edhe një këmbësor që ka kaluar në rrugë jashtë
vendkalimit për këmbësor. 

Omer XHAFERI

Shkup, 28 mars - Pa ujë s’ka jetë. Por, kjo nuk
vlen për më tepër se 30 mijë banorët e Ko-
munës së Likovës. Banorët e 13 fshatrave të
Likovës edhe pse jetojnë nën dy penda - atë
të Likovës dhe të Gllazhnjës, ende ballafa-
qohen me mungesën e ujit të pijshëm. Ata
heqin të zitë e ullirit, sidomos gjatë verës kur
temperaturat rriten dhe puset nëpër oborret
e tyre shteren. Hoxha i fshatit Sllupçan, Azir
Avdiu, duke folur për gazetën KOHA, sh-
prehet se është absurde që nga dy pendat
mbi Likovë, me ujë furnizohet i gjithë qyteti
i Kumanovës dhe fshatrat e saj, ndërsa për
banorët lokal nuk ka akoma zgjidhje. 

“Për vite me radhë, mos të them edhe
me dekada, ne nuk kemi ujë të pijshëm. Ky
është një problem shumë i madh, për atë që
e vlerësojnë dhe e dinë rëndësinë e uji. Ne
ende nuk e kemi këtë të drejtë nga ky shtet ”,
thotë Aziri. Pjesa e dërmuese e fshatit Sl-
lupçan ujin për pije e siguron nga puset.
Hapja e një pusi i cili zakonisht bëhet me
vetëfinancim kushton deri në 3 mijë euro.
Thatësira e cila ka mbizotëruar viteve të fun-
dit ka ndikuar që një pjesë e madhe e këtyre
puseve të shteren. “Komuna e Likovës zako-
nisht del me deklarata se jemi në vazhdim e
sipër për ndërtimin  e ujësjellësit për ujë të
pijshëm. Këto janë deklaratë të njëpasnjësh-
me, të  shpresoj se do të rezultojnë me efekt
pozitiv. Por, realisht populli është i zhgënjyer
nga kjo gjendje faktike”, shton Aziri. Banorë
tjerë të fshatit Sllupçan shprehen optimist se
gypat për ujësjellësin do të vendosen deri
në fund të vitit. Kështu të paktën premtojnë

autoritet komunale. Për dallim nga fshati Sl-
lupçan, ata të Likovës, kanë ujë, por jo të pij-
shëm. Banorët e këtij fshati shtojnë se për-
pos ujitjes së arave dhe bahçeve, uji me të
cilën furnizohen nuk mund të përdoret për
asgjë. Madje as për pastrim. 

“Prej se kam lindur, aq sa e mbaj mend ne
kemi problem me ujë të pijshëm. Shumë
rëndë është. Mirëpo tash po përgatitemi.
Janë duke e bërë gati ujësjellësin e ri. Se kur
bëhet gati nuk e dimë. Pritet në fund të 2019.
Ankesat dhe vërejtjet tona s’ka kush i dëgjon.
Shumë herë kemi kërkuar zgjidhje”, thotë
Gani Ganiu, banor i fshatit Likovë.

Kryetari i Komunës së Likovës, Erkan Ari-
fi, thotë se për shkak të centralizimit të push-
tetit në Maqedoninë e Veriut, ujërat me-
naxhohen nga Drejtoria e ujërave, që
funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqë-
sisë. Pas shumë tentimeve dhe orvatjeve të
Komunës, është arritur lidhja me pendën e
Gllazhnjes. Mirëpo, e njëjta nuk mjafton që
e gjithë komuna të furnizohet me ujë të pij-
shëm. “Komuna e Likovës ka vetëm leje për
lidhje me pendën e Gllazhnjes, ku është

marrë leja për 250 litra në sekondë. Ndërsa
asnjë të drejtë rreth menaxhimit, mirëm-
bajtjes apo kujdesit për ato dy penda nuk e
ka”, thotë Arifi.

Pavarësisht se deri më tani pushteti lokal
në Likovë ka investuar rreth 6 milion euro
për rrjetin e ujësjellësit, ata shtojnë se për
rrumbullakimin e këtij projekti në të gjitha
fshatrat e komunës së tyre nevojiten gjithsej
14 milionë euro. “Problemi është se ne nuk
kemi rrjet sekondar nëpër fshatrat tona për
shpërndarjen e ujit nëpër shtëpitë, nëpër
vendbanimet që janë. Aty është problemi
kryesor. Ndërsa me planifikimet tona që i
bëjmë, besoj se jemi në rrugë të duhur dhe
shumë shpejtë do fillojmë nga fshati Likovë
të lëshojmë ujin për pije, ndonëse do të vo-
nohet për të gjitha fshatrat e komunës sonë”,
nënvizon Arifi.

Ndryshe, në territorin e Komunës së
Likovës deri më tani janë ndërtuar 32 kilome-
tra gypa për rrjetin e ujësjellësit (Llojan-
Nikushtak-Opaj dhe Likovë). Megjithatë,
ende duhet punë për zgjidhjen përfundim-
tare të këtij problemi shumëvjeçar.

Nuk e dimë ku ndodhet Demiri
dhe Ismailloviqi

LIKOVA ME HALLE TË VJETRA

Pranë ujit, 
por të etur!

Banorëve të Komunës së
Likovës fare pak ju hynë në
shërbim pendat e Likovës dhe
Gllazhnjes, edhe pse
ekzistojnë gati 60 vite. Përveç
ujitjes së livadheve dhe arave,
uji nga këto dy penda nuk
përdoret për asgjë tjetër. Nga
ana tjetër i gjithë qyteti i
Kumanovës dhe fshatrat
përreth ujin për pije dhe
pastrim e sigurojnë nga këto
dy penda

Koha



6 AKTUALE
Koha, e shtunë, 30 mars 2019 

Shkup, 29 mars - Kryeministri Zoran Zaev u
bëri thirrje bankave të ndërmarrin vendime
më të guximshme dhe të kontribuojnë më
shumë për përkrahje të ekonomisë dhe zh-
villimit të tërësishëm. Të ndërmarrin hapa
më të guximshëm edhe në pjesën e rënies
së interesit, zvogëlimin e provizioneve dhe
fleksibilitetin në miratimin e kredive. “Fuqi-
shëm e përshëndetëm zvogëlimin e fun-
dit të shkallës referente të interesit në 2.25
për qind, i cili është niveli më i ulët historik
dhe tërë ajo do të shkaktojë dhe duhet të
shkaktojë rënie të shkallës së interesit në
banka. Sepse besoj se edhe bordet dhe bor-
det e tyre mbikëqyrëse, do të ndihmojnë në
mënyrë më pozitive dhe në aspekte më të
guximshme në vendosjen e tyre për zvogë-
limin e interesit, në nevojën e vendosjes të
vëllimit të madh real të mjeteve të lira që i

kanë bankat”, tha Zaevi, ndërsa shprehu
bindje se përderisa organet e bankave pri-
vate pak më shumë e ndërrojnë kursin dhe
bëhen më të guximshëm dhe më optimist
në pjesën e vendosjes së tyre, atëherë do të
japin kontribut serioz në zhvillimin e tërë-
sishëm ekonomik, në ngritjen e standar-
deve të qytetarëve, por edhe te investimet.

“Kemi raste kur ndonjë firmë e re nuk ka
kredi, nuk ka të ardhura dhe shpenzime në
të kaluarën, ndërsa ka kapital serioz pas
vetes. Bankat nuk pranojnë tu japin kredi
firmave të tilla sepse nuk e shohin
rrjedhën. Në të gjitha vendet miratohen
kredi të tilla veçanërisht për shkak të planit
të biznesit dhe gjithsesi kanë garancione”,
theksoi kryeministri. Ai paralajmëroi se
Qeveria tashmë gjeneron politika të cak-
tuara që të bëhen hapa të caktuar konkret

përmes Bankës së Maqedonisë për përk-
rahje të zhvillimit e cila do të mund plotë-
sisht të ketë aktivitete të saj që të përk-
rahet numri maksimal i projekteve.

Zaev potencoi se duhet të mendohet
edhe për vlerën e provizioneve, të cilat si-
pas tij, ende janë shumë të larta. “Provizio-
net që i bëjnë bankat ende janë shumë të
larta. Tani ajo e bën jo miqësore atmo-
sferën edhe ndaj tyre. Besoj nuk janë rezi-
stent në kritika se bankat kanë profite, mirë
është të kenë profit të gjitha kompanitë,
por megjithatë presim mjete të lira  në
mënyrë më të guximshme ose më pozitive
të gjejnë mënyrë t’i plasojnë dhe të prekin
te një numër sa më i madh i kompanive
dhe qytetarëve”, tha Zaev, duke shtuar se
kur qytetarët kanë mjete më të lira për qël-
limet e tyre, ajo do ta rrisë edhe konsumin

e tyre. “Nevojiten të gjitha mekanizmat po-
zitiv, ndërsa na duhet edhe qëndrimi pozi-
tiv i Parlamentit sepse ajo do të thotë klimë
stabile e biznesit. Na duhet të ekzistojë
dialog në shtet, reformat të ndodhin, por
na duhen edhe të gjitha resurset që ekzi-
stojnë të shfrytëzohen për zhvillimin”, po-
rositi kryeministri Zaev.

(Z.V)

Borxhi i jashtëm
ulet për 
489 mln euro
Shkup, 29 mars - Bruto borxhi i
jashtëm në fund të vitit 2018
është ulur për 489 milionë euro
dhe arrin 7.908 milionë euro ose
73.7 për qind nga BPV,  bëri të
ditur Banka Popullore. “Në fund
të vitit 2018 bruto borxhi i ja-
shtëm arrin 7.908 milionë euro
dhe ka shënuar ulje në nivelin
tremujor prej 489 milionë euro,
ndërsa bruto kërkesat e jasht-
me janë ulur për 227 milionë
euro dhe arrijnë 5.260 milionë
euro. Ulja më e madhe në nivel
të tremujorit të obligimeve në
krahasim me kërkesat solli deri
në uljen e neto borxhit të ja-
shtëm për 263 milionë euro, me
çka në fund të tremujorit të
katërt të vitit 2018, ai u reduk-
tua në 2.647 milionë euro. Me
këtë rast, ulja e neto borxhit të
jashtëm në tremujorin e katërt
rrjedh nga ulja e neto-borxhit
privat dhe publik për 139 mi-
lionë euro dhe 124 milionë euro”,
theksojnë nga Banka Popullore.
Sipas publikimeve, negativi i
neto pozitës ndërkombëtare in-
vestuese, në fund të vitit 2018,
arrin 5.946 milionë euro ose 55,4
për qind të BPV-së për vitin 2018.
Pjesa më e madhe, më shumë
se 86 për qind e kësaj vlere janë
neto-obligime në bazë të inve-
stimeve direkte, nga të cilat 74
për qind në bazë të kapitalit per-
sonal. Banka Popullore thekson
se në muajin shkurt ka vazhduar
trendi i shkallës mesatare të in-
teresit të kredive të përgjithsh-
me dhe ajo është reduktuar në
5,28 për qind, ndërsa shkalla
mesatare e interesit të depozita-
ve të përgjithshme është mbaj-
tur në nivel të janarit dhe arrin
1,42 për qind. Shkalla mesatare
e interesit të kredive të miratua-
ra në sektorin korporativ arrin
4.57 për qind, ndërsa të kredive
të amvisërive 6.02 për qind.

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 29 mars - Maqedonia në pe-
riudhën 2019-2021 do të ketë një
rritje ekonomike në mesatare prej
3 për qind, vlerëson Instituti i
Vjenës për Studime Ekonomike në
raportin më të fundit për ekono-
mitë e 23 vendeve të Evropës Qen-
drore dhe juglindore. Sipas këtij
raporti, rritja ekonomike e Shqipë-
risë dhe Kosova do të jetë më e sh-
pejta në rajon me nga 3.8 për qind
sivjet dhe në vitin 2020 dhe me 3.4
për qind në vitin 2021. Kosova nga
ana tjetër do të ketë rritje ekono-
mike prej 4.1, 4 dhe 3.9 për qind në
këtë periudhë trevjeçare. Rritje të
ngjashme ekonomike me ne do të
ketë Serbia me 3.4 për qind sivjet
dhe 2.9 për qind në dy vitet e ardh-
shme, ndërsa rritje më të dobët do
të ketë Bosnja me një mesatare
prej 2.5 për qind, dhe Mali i zi me
2.2 për qind. Për Turqinë sivjet pa-
rashikohet rritje negative ekono-
mike prej 0.7 për qind, ndërsa në
dy vitet e ardhshme , ajo do të ketë
rritje ekonomike prej 3.2 dhe 3.7
për qind. Raporti më tej thekson
se në Maqedoninë e Veriut, per-

spektiva e investimeve është ende
mjaft pozitive në një periudhë afat
shkurtër me 70 për qind të shfrytë-
zimi të kapaciteteve në industrinë
përpunuese që si renditje është më
mirë se Mali i Zi me 65 për qind,
dhe më dobët se Serbia me 74 për
qind apo Kroacia me 78 për qind.
Më lartë në këtë tregues renditet
Sllovakia me 90 për qind. 

Si shtet shumë mirë qën-
drojmë në gatishmërinë për eko-
nominë e re digjitale që pritet të
ketë ndikim pozitiv në ekonomitë
nacionale në fusha të tilla si qeve-
risja e mirë , qeveria e hapur dhe të
dhënat e hapura, zhvillimi social
apo shoqëria informative, arsimi
dhe shkenca apo zhvillimi i aftësi-
ve IT, e-mësimi, shëndetësia elek-
tronike etj.

Në këtë fushë më dobët se ne
renditen Bosnja, Shqipëria, Serbia,
Moldova, Bullgaria, Ukraina, Kroa-
cia, Mali i zi, Hungaria, Turqia dhe
Sllovakia. Maqedonia e veriut në
potencialin e ekonomisë digjitale i
cili po rritet me një normë shtatë
herë më të madhe se pjesa tjetër e
ekonomisë,qëndron më dobët se
Polonia, Rusia, Kazakistani , Sllove-
nia, Çekia etj. Gjithashtu , problemi
në rritje me mungesën e fuqisë

punëtore po rrit pagat nga njëra
anë , ndërsa nga ana tjetër kjo sh-
pie tek rritja e fuqishme e konsu-
mit privat. Megjithatë, kjo gjitha-
shtu mund të kërcënojë
konkurrencën e jashtme dhe ti
shohë investitorët e huaj të
shkojnë diku tjetër. Nga ana tjetër,
autori i raportit Rikard Griveson
thotë se një kërcënim serioze për
mbarëvajtjen ekonomike të rajonit
të varur ndaj eksportit në Evropën
Qendrore dhe Lindore, paraqet
rritja më e dobët botërore, protek-
sionizmi i SHBA-ve, Brexit si dhe
problemet e vazhdueshme në eu-
rozonë.

“Ky rajon në planin afatgjatë,
përballet me një numër sfidash të
mëdha si rënia demografike e pa-
parë në kohë paqeje, sulme ndaj
cilësisë dhe pavarësisë së institu-
cioneve, mungesën e gatishmërisë
për ekonominë e re digjitale si dhe
nivelet e ulëta të automatizimit në
krahasim me favoritët në Azi,
Amerikën e Veriut dhe Evropën
Perëndimore”, thekson Griveson.

Sipas tij, në nivel rajo-
nal,problemet kryesore janë se
vjen e më shumë mungesa e fuqi-
së punëtore, ndikimi i rritjes më të
dobët botërore dhe rreziqet gjeo-

politike të besimit, si dhe poten-
ciali për hyrje më të dobëta të fon-
deve të BE-së. Tregjet e shtrëngua-
ra të punës kanë rritur fuqishëm
pagat, duke paraqitur një sfidë për
konkurrencën e jashtme në disa
vende.

Njëherazi , për të ardhmen nga
Instituti ekonomik i Vjenës sugje-
rojnë që politik bërësit të veprojnë
që tani me qëllim që të sigurohen
se rajoni nuk do të dënohet me një
të ardhme me rritje ekonomike të
ulët apo zero rritje. Së pari, për një
rajon që përballet me një rënie de-
mografike të pashoq si dhe mbë-
shtetje të lartë ndaj eksportet in-
dustriale, prioritet është
automatizimi i shpejtë. Hapi i
dytë që sugjerohet për qeveritë e
rajonit, është të forcojnë dhe
mbështesin cilësinë dhe pavarë-
sinë e institucioneve. 

Në shtetet anëtare të BE-së,
ku institucionet janë nën sulm,
Brukseli duhet të luajë një rol më
të fortë në respektimin e standar-
deve të BE. Dhe së treti, investimi
më i madh dhe më i targetuar në
arsim dhe trajnime apo përsosje
profesionale, do të jetë vendimta-
re për përgatitjen e këtij rajoni për
ekonominë e re digjitale.

THIRRJE E KRYEMINISTRIT ZORAN ZAEV

Bankat të ulin kamatat dhe provizionet
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PARASHIKIMET E INSTITUTIT TË VJENËS 

Rritja ekonomike, 3 për qind 
Kosova dhe Shqipëria
do të kenë rritjen më
të madhe ekonomike
në rajon, Maqedonia e
Veriut me 3 për qind
do të ketë rritje të
ngjashme si Serbia,
ndërsa mesatare më
të dobët do të kenë
Bosnja e Hercegovina
dhe Mali i zi 

Koha
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Shkup, 29 mars - Gjykata Supreme e pra-
noi ankesën e të akuzuarit Sasho
Mijalkov dhe ia shfuqizoi arrestin shtë-
piak për rastin “Perandoria”. Masa e ar-
restit shtëpiak është shfuqizuar dhe i
akuzuari është lëshuar të mbrohet në
liri, për shkak të mendimit që e solli
Gjykata supreme se PSP-ja nuk ka të
drejtë ligjore të kërkojë arrest dhe të
zbatojë hetime 18 muaj pas formimit të
PSP-së.

“Gjykata supreme e Republikës së
Maqedonisë së Veriut më 27 mars të vi-
tit 2019 solli vendim për lëndën e sjell
nën VKZH1.nr.19/2019, em të cilin e pra-
noi ankesën e mbrojtësit të të akuzua-
rit S.M., avokati Lupço Shvërgovski nga
Shkupi dhe vendimin e Gjykatës së Ape-

lit Shkup KSZH.nr.116/10 nga 28.02.209
e ndryshoi në mënyrë që e hoqi masën
e arrestit shtëpiak dhe e lëshoi të aku-
zuarin të mbrohet në liri menjëherë pas
marrjes së vendimit”, theksohet në
kumtesën e Gjykatës.

Vendimi, siç shtohet në kumtesë,
është sjellë në pajtim me mendimin
parimor mbi të drejtën të konfirmuar
në Seancën e përgjithshme të Gjykatës
supreme të mbajtur më 30 janar të kë-
tij viti dhe pasi që masa e arrestit shtë-
piak kundrejt të akuzuarit S.M. është
arsyetuar në kërkesë të Prokurorisë pu-
blike për ndjekje të veprave penale të
lidhura dhe të cilat rrjedhin nga përm-
bajtja e ndjekjes së paligjshme të ko-
munikimeve, e cila nuk ka cilësi të pa-

ditësit të autorizuar në këtë procedurë.
Ish-drejtori i DSK-së, Sasho Mijalkov dje
doli nga Burgu hetues “Shkup” pasi
Gjykata e Apelit ia hoqi masën e arrestit
dhe i caktoi arrest shtëpiak për rastin
“Titanik 2”, për të cilin u dënua në tre
vjet burgim.

Më shumë punëtorë
në industri
Shkup, 29 mars - Numri i punëtorëve në industri në
shkurt të këtij viti në krahasim me shkurtin e vitit të
kaluar shënon rritje prej 0,8 për qind, ndërsa për dy
muajt e këtij viti në krahasim me këtë periudhë të vi-
tit të kaluar rritje prej një përqindëve, publikoi Enti
shtetëror për statistikë. Numri i punëtorëve në sek-
torin përpunim i industrisë në shkurt të vitit 2019 në
krahasim me shkurtin e vitit 2018, shënon rritje prej
0,9 për qind, në sektorin furnizim me energji elek-
trike, gaz, avull dhe klimatizim, rritje prej 11 për-
qindëëve, ndërsa në sektorin miniera dhe nxjerrje e
gurëve rënie prej  0,1 për qind. Sipas grupeve kryeso-
re industriale numri i punëtorëve në shkurt të vitit
2019, në krahasim me shkurtin e vitit 2018 shënon
rritje tek produktet intermediare, përveç energjisë
për 1,7 për qind dhe prodhimet kapitale për 15,7 për
qind, ndërsa rënie shënon tek energjia për 0,6 për
qind, produktet e përhershme për konsum të gjerë
për 2,4 për qind dhe produktet jo të përhershme për
konsum të gjerë për 4,3 për qind.

Dënohen
kërcënimet e
"Vëllazërisë
Krishtere"
Shkup, 29 mars - Qendra për Liri "CI-
VIL" e ka dënuar ashpër gjuhën e ur-
rejtjes nga të gjitha subjektet poli-
tike dhe individët, grupe të
organizuara ose të paorganizuara, si
dhe kërcënimet ndaj kryeministrit
Zoran Zaev dhe liderët tjerë politikë
të cilët në një video-mesazh i pu-
blikoi një person që paraqitet si li-
der i organizatës "Vëllazëria Krishte-
re", Zharko Grozdanovski. "Vëllazëria
krishtere është një nga organizatat,
e afërt me grupacionet radikale që
protestonin kundër Marrëveshjes së
Prespës dhe Ligjit për gjuhë, ndërsa
disa prej tyre janë edhe anëtarë të
bllokut të djathtë që i udhëhiqnin
protestat që kulminuan me sulmin
në Qeveri më 28 prill 2017. Mysafirë
të tyre të nderit ishin Janko Baçev,
Stevçe Jakimovski dhe radikalë tjerë
të njohur. Pas heshtjes disamuaj-
she, Vëllazëria Krishtere u paraqit
përmes zëdhënësit të tyre Grozda-
novski. Si duket, 'tërheqja' e tyre nga
publiku ka qenë për shkak të anali-
zimit të 'marrëzirave të politikanë-
ve'", thuhet në reagimin e CIVIL-it.
Shkak për videon e publikuar dje
është paraburgimi i një nga anë-
tarët e tyre, Toni Mitreski - Severot,
për shkak të sulmit në Parlament
më 27 prill të vitit 2017. Në këtë vi-
deo, CIVIL-i konstaton gjuhë të ur-
rejtjes dhe kërcënime të hapura për
jetën e kryeministrit Zoran Zaev, por
dhe ndaj tjerëve, përfaqësues të
paemëruara të pushtetit dhe të
gjithë liderëve politikë. "Mbetet e
hapur pyetja, a i ka pasur Drejtoria
për Siguri dhe Kundërzbulim të
njohura planet për likuidim të krye-
ministrit Zoran Zaev dhe liderët
tjerë politikë. Përveç se duhet të pri-
tet zgjidhje policore-ligjore e këtij
rasti, institucionet duhet t’i
përgjigjen pyetjes se sa këto kërcë-
nime janë serioze dhe pse deri tani
nuk janë ndërmarrë mara përkatëse
sigurie", thuhet në reagimin e Civilit.

Zejnulla VESELI

Shkup, 29 mars - Personat, të cilët jetojnë ja-
shtë vendit, do të regjistrohen në dy mënyra.
Së pari do të mundësohet që përmes aplika-
cionit të veçantë në ueb faqen tonë këto per-
sona vetë të regjistrohen, ndërsa mundësia e
dytë do të jetë për personat që janë jashtë
vendit, të marrim të dhëna nga të afërmit e
tyre, anëtarë të amvisërive të cilët gjenden në
vend. Këtë dje e deklaroi drejtori i Entit Sh-
tetëror të Statistikës, Apostoll Simovski, para
promovimit të projektit për “Avancim të
prodhimtarisë dhe diseminim të të dhënave
statistikore”.

Ai tha se nuk do të ketë regjistrim klasik në
diasporë siç kishte në vitin 2002 dhe duhej të
kishte në vitin 2011. “Do të tentojmë që në
çfarëdo mënyre t’i përfshijmë sa më shumë
që është e mundur personat të cilët janë ja-
shtë vendit, sepse ato informacione i kemi
shumë të rëndësishme, duke pasur parasysh
atë që Maqedonia si dhe vendet tjera në
rajon, për fat të keq, është rajon i emigruar
dhe të gjithë jemi të vetëdijshëm se një
numër i madh i popullatës shkoi jashtë dhe
dëshirojmë të marrim informacione për ta. Ky
është qëllimi i  vetëm me regjistrimin”, nënvi-
zoi Simovski, ndërsa shtoi se nuk duhet të
ketë frikë se do të ketë keqpërdorime në këtë
pjesë, të mos frikësohet askush duke pasur
parasysh atë që në këtë regjistrim do të përdo-
ret e ashtuquajtura metodë e kombinuar.

Gjithçka do të kontrollohet dhe nuk do të
mund të pengohet askush i cili nuk është në
njësinë e regjistrimit, vlerësoi drejtori i ESSH-
së. Simovski theksoi se nga ana tjetër do të
përdoren të gjitha rregullat të cilat i shënon
bashkësia ndërkombëtare në lidhje me regji-
strimin, në lidhje me definimin e kategorive të
popullsisë, pavarësisht asaj se çka do të jetë
cak i regjistrimit. Secila kategori e popullatës
që është definuar, sipas rekomandimeve të
Kombeve të Bashkuara dhe EUROSTAT-it,
thotë Simovski, do të definohet edhe në regji-
strimin tonë. “E gjithë këtë që e lexoj nëpër
portalet se do të regjistrohen persona të cilët
nuk ekzistojnë, persona që kanë ndërruar jetë,
etj, e gjithë kjo do të kontrollohet. Ne si insti-
tucion marrim informacione për secilën lindje
të fëmijëve të qytetarëve tanë jashtë vendit,
por edhe për personat të cilët ndërrojnë jetë
jashtë vendit. Kështu që gjithçka kontrollohet,
të gjitha të dhënat i kemi në bazat tona dhe
nuk do të ketë mundësi për kurrfarë keqpër-
dorimi”, sqaroi Simovski.

Thotë se nuk kemi statistika se sa shtetas
tonë jetojnë jashtë vendit dhe është e pa-
mundur që të ndiqen migrimet, sepse asku-
sh nuk e regjistron migrimin e tij dhe për
këtë këto persona janë përfshirë në regji-
strim. Drejtori i ESSH-së shtoi se ata persona
të cilët qëndrojnë jashtë vendit e kthehen
këtu, tha se për ata do të regjistrohet koha e
qëndrimit jashtë vendit, për shembull për

ata të cilët në mënyrë sezonale shkojnë që të
punojnë jashtë vendit, aq kohë sa janë aty.
Për ata të cilët janë atje vazhdimisht, thotë Si-
movski, kur vijnë këtu për pushim dhe për vi-
zitë të të afërmeve dhe miqve, kjo mungesë
nga atje prej ku gjenden nuk llogaritet si
ndërprerje e qëndrimit jashtë vendit.

Në lidhje me atë se a do të jenë të lidhu-
ra nënshkrimet e drejtorit dhe zëvendësdrej-
torit në lidhje me regjistrimin, Simovski tha
se për momentin kjo nuk është përfshirë në
propozim-ligjin për Regjistrim, por edhe nëse
kjo ndodh, nuk do të  ketë problem, sepse
siç tha, ata dy janë profesionistë dhe nuk ka
mosbesim në këtë pjesë. Tha se si deri më
tani në terren do të shkojë vetëm regjistrue-
si, ndërsa vetëm në mjediset e përziera ku
ka persona të bashkësive të ndryshme etnike
që flasin gjuhë tjetër, për shkak të mundësi-
së të regjistrohen në gjuhën e tyre, do të ketë
dy e më shumë regjistrues, por vetëm në ato
raste. Zëdhënësi i Qeverisë, Muhamed
Hoxha, të mërkurën në konferencën për
shtyp tha se Qeveria në seancën e ardhsh-
me do ta shqyrtojë ligjin për regjistrimin e
popullsisë. “Nuk ka mosmarrëveshje, Ligji
për regjistrimin e popullsisë nuk ishte në
rend dite dhe presim që për të të diskutohet
në seancën e ardhshme”, tha Hoxha të
mërkurën dhe përsëriti se mosmarrëveshje
rreth Propozim-ligjit nuk ka, sepse ai është
harmonizuar me të gjithë partnerët.

GJYKATA SUPREME HEDH POSHTË KËRKESËN E PSP-së

Mijalkovi sërish lirohet

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

SIMOVSKI PËR PROPOZIM-LIGJIN PËR REGJISTRIMIN E POPULLSISË

Edhe diaspora do të numërohet
Diaspora, përveçse veç e veç në
mënyrë elektronike, ata do të
mund t'i shënojnë edhe
familjarët që jetojnë në
Maqedoni, parashihet në
propozim-ligjin për Regjistrim,
ndërsa në vendbanimet
shqiptare, do të ketë dy e më
shumë regjistrues dhe
regjistrimi do të bëhet në
gjuhën shqipe

Koha
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K
a ardhur koha që qytetarët
po paguajnë një faturë
shumë të lartë për të pasur
një jetë normale, fatura po

ju kushton lot, mall, ankth dhe brak-
tisje. Po flas për dramën më të rëndë
ballkanike e cila nuk është ndalur as
në kohë paqeje, dhe kjo dramë është
sigurisht: Mërgimi!

Edhe pse kemi 19 vjet që e kemi
braktisur shekullin e 20-të, fenome-
ni i ikjes së njerëzve si në kohërat e
Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore,
ndodh mu më përpara syve tanë,
ndodh mu në momentin ku qeveri-
tarë të caktuar dalin të veshur si ak-
torë hollivudianë dhe mbajnë fjalime
për emancipim dhe hapa galopantë
drejt Evropës së Bashkuar! Këta zotë-
rinj me luksin e tyre që i rrethon si
rrethore fetare i drejtohen lagjeve të
varfra dhe plot halle të Gazi Babës
apo rrugëve bosh të Dibrës...Kërçovës
që sa vjen po tkurret, ikja është aq e
madhe sa nuk dallohet sa në
mëngjes ka rrugëve 5 kalimtarë, në
kulmin e drekës 15, e në orën 9 të
darkës asnjë ose ndonjë hallexhi që

duhet të shkojë në farmaci...
Politika duket se i flet qytetarëve

të Vjenës, ndërkohë që i flet Gostiva-
rit, i flet qytetit ku shtohet numri i
nënave që përcjellin fëmijët në kur-
bet, ku hakmarrja e disa individëve
pretendon se është më e fortë se sh-
teti! Politikanët që drejtojnë prej vite-
sh ishullin e tyre të paarritshëm qeve-
ritar, me halucinacionet e tyre i
drejtohen për kushte të shkëlqyera
jetese dibranëve të cilët kanë mbetur
aq pak sa jo vetëm e njohin njëri-tje-
trin me emër dhe mbiemër po i dinë
edhe çfarë gatuajnë përditë nëpër
shtëpi! Dmth populli po ikën me të
madhe, ndërkohë politika deliron për
ndryshime të paimagjinueshme në
të mirë të shqiptarëve që po vazh-
duan kështu do mbeten vetëm nga
një grusht shqiptarësh që me va-
lixhet në duar do dëgjojnë pallavrat
e BDI-së!

Jo vetëm paratë, por diçka shumë
më e madhe se to, është kapur peng
nga politika diktatoriale e BDI-së dhe
kjo është Liria! Duke i mbajtur peng
me vende pune të shitura gjoja si fa-

vore partiake, duke i shantazhuar me
heqje nga puna, ata i kanë marrë sh-
qiptarëve më të shtrenjtën gjë si
është Liria! Aq pa vlerë doli kjo “pa-
raja” sa tashmë po ikin edhe njerëzit
që kanë vende pune, që nuk vdesin
për bukë, ikin se është normale që të
kërkosh Lirinë, është e vetmja gjë pa
të cilën nuk mund të jetoj një njeri
normal. Vetëm lajkatarët dhe të së-
murët mendorë nuk e gëzojnë kon-
ceptin e personalitet.

Të sëmurët mendorë janë pa-
cientë për të cilët kujdeset një armatë
e tërë mjekësh ku bëj pjesë edhe vet,
po për Lajkatarët, Puthadorësit, ata
që heshtin se ju duhet një rrogë, për
ata jo vetëm që nuk ka shpëtim, por
janë edhe njësoj të rrezikshëm si Bo-
sat e partisë që ndajnë familje! Po
boshatiset vendi nga një plan i mirë-
menduar, nga një strategji e cila ka
për strateg “Partinë Shefe”, e cila
vetëm pret e përcjellë parti të tjera
për bashkëqeverisje, por vet nuk luan
nga istikami!

Kjo parti duket se ka mision të pa-
stër: në këtë vend duhet të mbeten

vetëm lajkatarët, ata që shesin veten
për Bosat e partisë, kurse të tjerët
thjesht duhen eliminuar duke u ku-
shtëzuar me lirinë e tyre...dhe ju ka
funksionuar plani! A nuk ngjan kjo
ikje masive me një spastrim etnik?! A
nuk është e njëjtë me kohën kur dik-
tatura totalitare komuniste e ish-Ju-
gosllavisë bënte që shqiptarët të
merrni plaçkat dhe të braktisnin ven-
din?! A nuk duket kjo ikje si një dë-
shirë millosheviçiane?! Gjatë viteve të
terrorit komunist dhe shovinist pa-
raardhësit tanë rezistuan me vendo-
smëri epike, edhe ata që ikën nuk
morën as fëmijë dhe as grua, duke
duruar dramën e ndarjes nga familja
vetëm e vetëm që t’i kthenin përgjigje
pushtetit se nuk mund t’ia shkulte
askush rrënjët nga Toka e Tyre!

Nuk ka asnjë dallim nga ajo kohë,
përveçse se kombësia e atyre që nuk
i duan shqiptarët në trojet e tyre
duket se është kryesisht dhe drama-
tikisht Shqiptare!

Partia Bose po spastron! Kjo është
një tjetër betejë e radhës që kemi
para vetes, nuk duhet të lejmë shtë-
pitë, të largohemi nga nënat dhe ba-
ballarët, të traumatizojmë veten dhe
sidomos fëmijët për të cilët ikjet janë
gjithnjë të rënda, duhet thjesht të
eliminojmë të keqen që po na përze!
Shqiptarët nuk ikën nga ky vend në
asnjë kohë sado e madhe ishte
shtypja, le të rezistojmë edhe tash
që është shumë më e lehtë për të
mposht të keqen! Le të bëhemi ba-
shkë të gjithë, e në vendin tonë le të
ikin Bosat e Partisë - aty ku përkasin
se edhe atë e dinë ku e kanë vendin,
prandaj natën nuk i zë gjumi pavarë-
sisht se notojnë në krevat të artë...

(Autori është kolumnist i rregullt 
i gazetës KOHA)

Shqiptarët nuk
ikën nga ky vend
në asnjë kohë
sado e madhe
ishte shtypja, le
të rezistojmë
edhe tash që
është shumë më
e lehtë për të
mposht të
keqen! Le të
bëhemi bashkë
të gjithë, e në
vendin tonë le të
ikin Bosat e
Partisë - aty ku
përkasin se
edhe atë e dinë
ku e kanë
vendin, prandaj
natën nuk i zë
gjumi
pavarësisht se
notojnë në
krevat të artë...

A duhet dorëzuar?! Nga
Dr. Arben Taravari

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS
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Me Konkursin për regjistrimin  e  nxënësve në arsimin e mesëm në vitin shkollor 2019/2020 është përcaktuar mundësia për 
regjistrimin e nxënësve sipas planeve dhe programeve mësimore për: gjimnaz, arsim profesional (arsim teknik me kohë zgjatje prej  
katër vite , arsim profesional – tre vite dhe dy vite), arsim i mesëm i arteve dhe arsim i mesëm për nxënës me nevoja të veçanta 
arsimore. 

Në bazë të nenit 42 të Ligjit për arsim të mesëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut ” nr. 44/1995, 
24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 
81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 dhe  64/2018) Ligjit për arsim profesional dhe trajnim (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013, 137/2013, 41/2014, 145/2015, 55/2016 
dhe 64/2018)   dhe Ligjit për Akademinë e Sportit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 115/2014, 129/2015, 146/2015, 
30/2016  142/2016 dhe  64/2018), regjistrimi i nxënësve në shkollat e mesme publike realizohet në bazë të  Konkursit të cilin e 
shpall  Ministria e Arsimit dhe Shkencës në mjetet për informim publik me propozim të themeluesit. 

Me Konkursin për regjistrimin  e  nxënësve në arsimin e mesëm në vitin shkollor 2019/2020 është përcaktuar mundësia për 
regjistrimin e nxënësve sipas planeve dhe programeve mësimore për: gjimnaz, ( drejtimi matematiko - natyrore - (kombinimi A), 
drejtimi  matematiko - natyrore - (kombinimi B), drejtimi shoqëroro - humanitar ( kombinimi A),  drejtimi shoqëroro - humanitar ( 
kombinimi B), drejtimi  gjuhësor - artistik (kombinimi A), drejtimi gjuhësor - artistik (kombinimi B),  arsim profesional (arsim 
teknik  në  kohëzgjatje prej  katër vite, arsim profesional – tre vite dhe dy vite), arsim i mesëm i arteve dhe arsim i mesëm për nxënës 
me nevoja të veçanta arsimore. 
 
 

K O N K U R S 
për regjistrimin e nxënësve  

në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2019/2020  
në Republikën e Maqedonisë së Veriut  

 
I . NUMRI I NXËNËSVE  
Në shkollat e mesme publike në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor 2019/2020, sipas planeve dhe programeve mësimore të caktuara do të regjistrohen numri i 

nxënësve, si vijon: 
 
BEROVË 
1. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ACO RUSKOVSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, sipas planeve  dhe programeve mësimore për: 
            Gjimnaz -  136 nxënës, 4 paralele, 60 pikë minimum 
Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele 
-  teknik për përpunimin e veshjes  
- konfekcioner  

maq  34 nx.    1 par.  par.4v     
maq  34 nx.    1 par.  par.3v           

minimum 45 pikë 
minimum 30 pikë 

1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë  
 

Drejtimi hotelieri dhe turizëm     68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i hotelerisë dhe turizmit/ teknik i hotelerisë  
- kamerier  

maq 
maq 

34nx. 
  34nx. 

1 par. 
  1 par. 

pr 4 v. 
pr 3 v. 

  minimum 45 pikë 
    minimum 30 pikë 

Drejtimi - pylltari - përpunues i drurit - 34 nxënës , 1 paralele  
-  teknik për mobilie dhe enterieri        maq 34 nx. 1 par. 4 v. minimum 45 pikë 
 
MANASTIR 
2.  SHKOLLA E MESME KOMUNALE – GJIMNAZI “JOSIP BROZ TITO” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 204  nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, sipas planeve  dhe programeve mësimor : 
Gjimnaz  - 204 nxënës, 6 paralele, 60 pikë minimum 
 
3. SHKOLLA E MESME TEKNIKE KOMUNALE “GJORGJI NAUMOV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 365 nxënës në 11paralele me mësim në gjuhën maqedonase, sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi   makineri  - 170 nxënës, 5 paralele 
- teknik për menaxhim kompjuterik  maq 34 nx.  1 par.  pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i makinerisë/ teknik makineriko- energjetik maq    34 nx.  1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë   
- teknik mekanik për automjete motorike maq 34 nx.  1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë   
- përpunues i metalit/ saldator  
- instalues për ngrohje dhe kondicionerë/ qendër energjetike 

maq 
maq 

    34nx. 
    34nx. 

1 par. 
1 par. 

   pr.3 v.  
   pr.3 v.   

minimum 30 pikë   
         minimum 30 pikë   

Drejtimi  elektroteknikë - 195 nxënës,  6 paralele  
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatik  maq 102 nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë   
- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion/ 

elektroteknik 
maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.     minimum 50/45 pikë   

- energjetikë  
- teknik për mekanikë industriale  

 
maq 

 
25 nx. 

 
1 par. 

 
pr. 4 v 

minimum 55pikë   

- elektromekanik për teknikë kompjuterike dhe teknologji  maq 34 nx. 1 par. pr.3 v.          minimum 30 pikë   
 
4. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “TAKI DASKALLO” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 612 nxënës në 18 paralele (544 nxënës në 16 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve  dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz  - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 204 nx. 6 par.   
 shq 34 nx. 1 par.   

 Drejtimi  gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 68 nxënës, 2 paralele  
 - teknik i gjeologjisë dhe minierave  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë   
- drejtues i makinave të minierave  maq 34 nx. 1 par. pr.3 v.   minimum 30 pikë   
Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 68 nxënës, 2 paralele 
-  teknik i ndërtimtarisë / teknik arkitektonik  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë   
-  teknik i gjeodezisë  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë   
Drejtimi  komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele  
-  teknik për komunikacion rrugor  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë   
- teknik për logjistikë në komunikacion   maq 34 nx. 1 par.   pr. 4 v. minimum 60 pikë   
Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 34 nxënës, 1 paralele 
-  teknik për dizajn të  veshjes / teknik për përpunimin e veshjes  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Drejtimi   grafikë - 68 nxënës,  2 paralele 
- teknik i grafikës/ dizajner  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë   
- shtypës/përpunues i aplikacioneve vizuele maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë  
   Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i hotelerisë dhe turizmit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë    
Shërbime personale 34 nxënës , 1 paralele  
- teknik për kujdesin e kozmetikës  dhe bukurisë   maq       34nx.     1 par.      pr.4 v.      minimum 45 pikë  
 
5. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE “JANE SANDANSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve  mësimore : 
Drejtimi ekonomik-juridik dhe tregtar  - 170 nxënës, 5 paralele  
- teknik i ekonomisë  maq 136 nx. 4 par. pr. 4 v.  minimum 60 pikë   
- asistent administrator afarist  maq   34 nx  1 par pr. 3 v. minimum 30 pikë 
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6. SHKOLLA E MESME BUJQËSORE KOMUNALE “KUZMAN SHAPKAREV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve  mësimore për: 
Drejtimi   bujqësi dhe veterinarisë - 170 nxënës, 5 paralele 
- agro teknik   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 40 pikë  
- teknik për agromenaxhim maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 40 pikë   
- teknik për fitomedicinë    maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 45 pikë 
- teknik për mjekësi veterinere  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 45 pikë  
- fermer / blegtor - bletar  maq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v.   minimum 30 pikë 
 
7. SHKOLLA E MESME MEDICINALE KOMUNALE “D-r JOVAN KALLAUZI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele (272 nxënës në 8  paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore: 
Drejtimi   shëndetësi - 272 nxënës, 8 paralele 
- motër medicinale   maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v    minimum 70 pikë  
- motër medicinale   shq 34 nx. 1 par.    pr. 4 v    minimum 70 pikë  
- teknik  i farmacisë  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v    minimum 70 pikë  
- teknik i dhëmbëve  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v    minimum 70 pikë  
- motër / gjinekologji- akusheri   maq   34 nx. 1 par pr. 4 v.   minimum 70 pikë 
Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik për optikë të syve  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v    minimum 60 pikë  
 
8. SHKOLLA SHTETËRORE E MUZIKËS MANASTIR  
Në vitin e parë do të regjistrohen 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore: 
Arsimi i artit – drejtimi arti muzikor - 34 nxënës, 1 paralele 
- teoricient i muzikës dhe performues maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v    minimum 60 pikë   
    
BOGDANC 
 
9. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “BOGDANC” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, sipas planeve dhe programeve mësimore: 
Gjimnaz  - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë  
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele 
-  teknik i për përpunimin e veshjes  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
      -  konfekcioner  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v    minimum 30 pikë  
Drejtimi  komunikacion - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik për transport dhe shpedicion   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 60 pikë  
Drejtimi shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele  
Motër medicinale maq     34 nx.      1 par.      pr. 4 v.      minimum 70 pikë  
 
VALLANDOVË 
 
10. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GOCE DELLÇEV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore: 
Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë 
Drejtimi   bujqësi  dhe veterinari - 102 nxënës, 3 paralele   
- teknik për fitomedicinë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë   
- teknik agrar  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 40 pikë  
- kopshtar lulesh / fermer    maq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v.          minimum 30 pikë 
 
VELES 
 
11.  SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “KOÇO RACIN” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele (170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz - 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë 

  maq 170 nx. 5 par.   
 shq. 34 nx. 1 par.   

 
12.  SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JOVÇE TESLLIÇKOV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për : 
Drejtimi ekonomi-juridik dhe i tregti  - 170 nxënës, 5  paralele  
- teknik i ekonomisë  maq   68 nx. 2 par. pr. 4 v  minimum 60 pikë  
- administrator biznesi maq   34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 60 pikë  
- teknik juridiku maq   34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 60 pikë  
- shitës - referent për shërbime shitëse/administrator asistent afarist   maq   34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
 
13. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “KOLLE NEDELLKOVSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 399 nxënës në 12 paralele (331 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi makineri  – 161 nxënës, 5 paralele 
 - teknik i makinerisë/ /teknik makineri –energjetikë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
- teknik i makinerisë   shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
- teknik për menaxhim kompjuterik/ teknik i makinerisë për 

automjete motorike   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  

- teknik për makineri prodhuese    maq 25 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 55 pikë  
- automekanik/ saldator  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  

Drejtimi  elektroteknikë  - 170 nxënës, 5 paralele  
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v  minimum 55 pikë  
- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 50 pikë  
- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 50 pikë  
- elektricist/ energjetikë  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 45 pikë  
Drejtimi  komunikacion  - 34 nxënës, 1 paralele 
 - teknik për transport dhe shpedicion   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 60 pikë  
Drejtimi   hotelieri  dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele 
 - kamerier/kuzhinier  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
 
14. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “DIMITRIJA ÇUPOVSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi kimi-teknologji - 102 nxënës, 3  
- teknik për mbrojtjen e ambientit jetësor  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v      minimum 45 pikë  
- teknik ushqimor  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v      minimum 45 pikë  
- përpunues i mishit  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v      minimum 30 pikë  
Drejtimi  -  shëndetësi - 102 nxënës, 3 paralele 
 - motër medicinale  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 70 pikë  
- teknik i farmacisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 70 pikë  
- teknik medicinal  - përkujdesës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
 
VINICË 
 
15. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “VANÇO PRKE”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
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Gjimnaz  - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë 
  Drejtimi  tekstil dhe   lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele  
-  teknik për përpunimin e veshjes / teknik për modelimin e veshjes    maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
-  konfekcioner                    maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele  
-  teknik për komunikacion rrugor maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 55 pikë  
  - teknik për transport dhe shpedicion                                                            maq                      34 nx.               1 par.                     pr. 4 v                                            minimum 60 pikë 
Drejtimi  makineri - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i makinerisë   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
- teknik i makinerisë dhe automjeteve motorike   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
 
VRAPÇISHTË 
 
16. SHKOLLA E MESME KOMUNALE  “NEGOTINO"  
Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele (136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas 

planeve dhe programeve mësimore për:  
Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë 

 shq 102 nx. 3 par.   
 turq 34 nx. 1 par.   

Drejtimi ekonomi - juridik dhe  tregti  - 34 nxënës, 1 paralele  
- teknik i ekonomisë  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 60 pikë  

 
GJEVGJELI 
 17. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JOSIF JOSIFOVSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 374  nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore: 
 Gjimnaz  – 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë 
 Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik i hotelerisë dhe turizmit maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- kamerier                    maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- kuzhinier                   maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  makineri - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik mekanik për automjete motorike maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- automekanik/ bravandreqës  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi ekonomi- juridik dhe i tregëti - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
 
GOSTIVAR 
 
 18. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GOSTIVAR” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele (68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën shqipe 

dhe 102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz  - 476 nxënës, 14 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 68 nx. 2 par.   
 shq 306 nx. 9 par.   
 tur 102 nx. 3 par.   

 
19. SHKOLLA E MESME KOMUNALE MEDICINALE “GOSTIVAR” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele (68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe 

dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  shëndetësi - 272 nxënës, 8 paralele 
- motër medicinale maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v  minimum 70 pikë  
- motër medicinale  shq 102 nx.     3 par. pr. 4 v  minimum 70 pikë  
- motër medicinale  tur 68 nx. 2 par. pr. 4 v       minimum 70 pikë  
- teknik i dhëmbëve shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v       minimum 70 pikë  
 
20. SHKOLLA E MESME TEKNIKE KOMUNALE “GOSTIVAR” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 748 nxënës në 22 paralele (272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase,  340 nxënës në 10  paralele me mësim në gjuhën 

shqipe dhe 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore: 
Drejtimi  makineri - 170 nxënës, 5  paralele  
- teknik i makinerisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
- teknik i makinerisë   shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë 
- automekanik  shq 34 nx.  1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
-saldator  maq 34 nx.  1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
-saldator  shq 34 nx.  1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
Drejtimi  elektroteknikë - 374 nxënës, 11 paralele  
-  elektroteknik i energjetikës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
-  elektroteknik i energjetikës  shq   34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
-  elektroteknik i energjetikës  tur  34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 55 pikë  
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 55 pikë  
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë  tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 55 pikë  
- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion  
- elektroteknik për elektronikë dhe     telekomunikacion  

maq 
shq. 

34 nx 
   34 nx 

1 par  
  1 par 

pr. 4 v 
    pr.4 v 

minimum 50 pikë  
          minimum50 pikë 

- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion  tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 50 pikë  
- elektromekanik për teknikë kompjuterik  dhe automatikë maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
- elektricistë - elektromontues i rrjeteve elektroenergjetike  shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
Drejtimi   kimi -teknologji – 34 nxënës,  1 paralele 
- teknik i  kimisë -

laboratorik/teknik i ushqimit   
sh

q 
34 nx.  1 

par. 
pr. 4 

v. 
minimum 45 pikë  shq 34 nx.  1 par. pr. 4 v minimum 45 pikë 

Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 68 nxënës, 2 paralele  
- teknik i arkitekturës ma

q 
34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 

maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

   - teknik i arkitekturës shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Shërbime personale - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për kujdesin e  kozmetikës dhe bukurisë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 
21. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE “GOSTIVAR” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele (170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën shqipe 

dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore: 
Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregti - 442 nxënës,  13 paralele  
- teknik i ekonomisë  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
- teknik i ekonomisë  shq 102 nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
- teknik i ekonomisë  tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
- teknik juridiku maq 68 nx.     2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
- teknik juridiku shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
-  administrator biznesi   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
-  administrator biznesi   shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
 
DIBËR 
22. QENDRA PËR ARSIM TË MESËM TË ORIENTUAR “ZDRAVKO ÇOÇKOVSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën shqipe ) 

sipas planeve dhe programeve mësimore: 
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Gjimnaz  - 306 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë 
 maq 136 nx. 4 par.   
 shq 170 nx. 5 par.   

Drejtimi ndërtimtari -  gjeodezi  - 34 nxënës, 1 paralele 
 

 - teknik i ndërtimtarisë shq 34 nx. 1 par. pr.4 v. minimum 45 pikë 
 
DELLÇEVË 
 
23. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “METODI MITEVSKI – BRICO” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz - 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë 
Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës,  2 paralele 
- teknik për përpunimin e  veshjes maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
-tekik për modelimin e veshjes maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Drejtimi kimi –teknologji  - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i ushqimi   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 
DEMIR HISAR 
 
24. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KRSTE PETKOV MISIRKOV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore: 
Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë 
Drejtimi  pylltari-përpunimi  i  drurit - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i pylltarisë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 
DOLLNEN 
 
25. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ PRERODBA - RILINDJA” 
      Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele (34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore: 
Gjimnaz  - 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 34 nx. 1 par.   
 shq 136 nx. 4 par.   

 
ILINDEN 
 
26. SHKOLLA E MESME KOMUNALE PROFESIONALE ”ILINDEN” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 68 nxënës në 2 paralele ne gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi elektroteknikë -68 nxënës, 2 paralele 
- elektroteknik për elektronik dhe telekomunikacion maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.. minimum 50 pikë  
-  elektroteknik për teknik kompjuterike dhe automatik  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë  
 
KAVADAR 
 
27. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “DOBRI DASKALLOV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz  - 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë 
Drejtimi ekonomi-juridik dhe  tregëti - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik juridiku maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
 
28. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KIRO SPANXHOV – BRKO” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 263 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  makineri -  136  nxënës, 4  paralele 
- teknik i makinerisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i makinerisë së automjeteve motorike  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhim kompjuterik  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- automekanik   maq 34 nx. 1 par. pr.3v. minimum 30 pikë 
Drejtimi elektroteknikë - 127 nxënës, 4 paralele 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë maq 68 nx. 2 par.   pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektroteknik eletroenergjetik maq 34 nx.  1 par. pr.4 v.  minimum 45 pikë 
- teknik për mekanikë industriale maq 25 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 55 pikë  
 
29. SHKOLLA E MESME KOMUNALE E BUJQËSISË DHE PYLLTARISË “GJORÇE PETROV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  pylltari dhe përpunimi i drurit - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i pylltarisë dhe arkitekturës së pejsazhit maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për mobilie dhe enterieri/ teknik për përpunimin e drurit maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- zdrukthëtar maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- pylltar maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  bujqësi  dhe veterinari - 136 nxënës, 4  paralele  
- teknik agrar  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për agromenaxhim                     
 - teknik i fitomedicinës 

maq 
  maq 

34 nx. 
    34 nx 

1 par. 
         1 par 

pr. 4 v.  
pr.  4v 

minimum 40 pikë 
     minimum 45 pikë 

-  kopshtar lulesh   maq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v.      minimum 30 pikë 
Drejtimi shëndetësi  - 34 nxënës, 1 paralele 
-teknik i farmacisë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 70 pikë 
 
KËRÇOVË 
 
30. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “MIRKO MILESKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele (408 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën 

turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
  Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 204 nx.  6 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
 tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

      Drejtimi  makineri - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik makineriko energjetik 
- instalues i ngrohjes dhe kondicionerit  

maq 
maq            

34 nx. 
    34 nx.   

1 par. 
   1 par 

pr. 4 v. 
   pr. 3v 

minimum 45 pikë 
         minimum 30 pikë 

Drejtimi  ekonomi-juridik dhe tregëti - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 34  nx. 1  par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
Drejtimi shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele  
- motër medicinale maq 34  nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
Drejtimi elektroteknikë  - 68 nxënës, 2 paralele  
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektromekanik për teknikë kompjuterike dhe automatikë tur. 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
Drejtimi kimi- teknologji  34  nxënës, 1 paralele 
- teknik i kimisë laboratorike    maq 34  nx. 1  par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 
31. SHKOLLA E MESME  KOMUNALE “ DRITA” 
 Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13  paralele me mësim në gjuhën shqipe, sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 Gjimnaz – 204  nxënës, 6 paralele, mínimum 60 pikë 
   shq.           204 nx.         6 par.        
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 Drejtimi  makineri   – 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i makinerisë                          shq.          34 nx.     1 par.     4 v.   minimum 45 pikë 
- automekanik                                   shq.          34 nx.      1 par.     3 v.   minimum 30 pikë 
Drejtimi  ekonomi -juridik dhe i tregëti  - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i ekonomisë                         shq.         34nx.      1 par.     4 v.    minimum 60 pikë 
Drejtimi   shëndetësi    - 34 nxënës, 1 paralele 
- motër medicinale                          shq.         34nx.       1 par.     4 v.    minimum 70 pikë 
Drejtimi  elektroteknikë   68 nxënës  2 paralele  
- teknik për elektroteknikë dhe telekomunikacion shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 
- elektricistë  shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Shërbime personale- 34 nxënës, 1 paralele 
       - parukeri/ estetik për kujdesin e duarve dhe këmbëve  shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 
KOÇAN 
 
32. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “LUPÇO SANTOV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë 
Drejtimi ekonomi -juridik dhe i  tregti - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
33. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GOSHO VIKENTIEV”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12  paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  makineri - 170 nxënës, 5 paralele 
- teknik i makinerisë     maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhim me kompjuter  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- teknik makineriko- energjetik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- automekanik  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- saldator/ përpunues i metalit  maq                34 nx      1 par  pr.3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  elektroteknikë - 204 nxënës, 6 paralele 
- elektroteknik i elektronikës dhe telekomunikacionit maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 
-  elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektroteknik i energjetikës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektromekanik/auto elektricistë  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- elektricist  maq 34 nx. 1 par. pr. 2 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  komunikacioni- 34 nxënës, 1 paralele 

-  teknik për transport dhe shpedicion   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
 
KRATOVË 
34. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “MITKO PENXHUKLISKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele,  minimum 60 pikë 
Drejtimi kimi –teknologji   - 34 nxënës,  1 paralele 
- teknik ushqimor maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Drejtimi  hotelieri dhe turizëm  - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i hotelerisë për turizëm rural maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 
KRIVA PALLANKË 
35. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GJORÇE PETROV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz- 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë 
Drejtimi  makineri - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i makinerisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- automekanik  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.      minimum 30 pikë 
Drejtimi elektroteknikë - 34 nxënës, 1 paralele 
-  elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
Drejtimi  hotelieri dhe turizëm    - 34 nxënës, 1 paralele 
-  kuzhinier/kamerier  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.         minimum 30 pikë 
Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 34 nxënës,  1 paralele 
- konfenksioner  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 
KRUSHEVË 
36. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “NAUM NAUMOVSKI – BORÇE” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë 
Drejtimi  hotelieri dhe turizëm   - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik i hotelerisë dhe turizmit/teknik i hotelerisë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.   minimum 45 pikë 
- kamerier  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.   minimum 30 pikë 
- kuzhinier/pastiçier  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.   minimum 30 pikë 
 
KUMANOVË 
37. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “GOCE DELLÇEV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele (340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën serbe) 

sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz  – 374 nxënës, 11 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 340 nx. 10 par. pr.4 v.  
 serb 34 nx. 1 par. pr.4 v.  

38. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “SAMI FRASHËRI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz – 272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë  
                                   shq. 272 nx.             8 par.      pr.4 v. 
39. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “ KIRO BURNAZ” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 510 nxënës në 15 paralele (374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi bujqësi dhe veterinari - 238 nxënës, 7 paralele 
- teknik për agromenaxhim maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për agromenaxhim shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik i mjekësisë veterinere  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i mjekësisë veterinere shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për fitomedicinë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.   minimum 45 pikë 
- teknik për fitomedicinë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.   minimum 45 pikë 
- kopshtar - lulerritës  maq   34 nx. 1 par.   pr. 3 v.          minimum 30 pikë 
Drejtimi kimik-teknologji – 102 nxënës,  3 paralele 
- teknik ushqimor maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për produkte  kozmetike dhe kimike maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.  minimum 45 pikë 
- bukëpjekës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.  minimum 30 pikë 
Shërbime personale - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë 
- parukeri  

shq 
maq 

34 nx. 
    34 nx        

1 par. 
   1 par   

pr. 4 v. 
   pr. 3 v 

minimum 45 pikë 
minimum 30 pikë 

Drejtimi  makineri - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i makinerisë së  automjeteve motorike  maq 34 nx. 1 par.   pr. 4 v.      minimum 45 pikë 
- automekanik  maq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v.      minimum 30 pikë 
40. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “PERO NAKOV” 
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Në vitin e parë do të regjistrohen 714 nxënës në 21 paralele (340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën 
shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 

Drejtimi ekonomi -juridik dhe i tregti - 442 nxënës, 13 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 136 nx. 4par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i ekonomisë shq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik juridiku  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 272 nxënës, 8 paralele 
- teknik për përpunimin e veshjes maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për përpunimin e veshjes shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për modelimin e veshjes teknik për dizajn të 

konfeksionit 
maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

- teknik për modelimin e veshjes/ teknik për dizajn të veshjes shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për këpucë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për këpucë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.  minimum 40pikë 
- teknik për modelimin e këpucëve   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për modelimin e këpucëve   shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
41. SHKOLLA E MESME KOMUNALE TEKNIKE “NACE BUGJONI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 714 nxënës në 21 paralele (340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 374  nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  makineri - 204 nxënës, 6 paralele 
- teknik për menaxhim me kompjuter maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhim me kompjuter shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik makineriko-energjetik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik makineriko-energjetik shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- mekanik konstrukioni maq  34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
-  mekanik konstrukioni shq  34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  elektroteknikë - 340 nxënës, 10 paralele 
- elektroteknik-energjetik maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v.         minimum 45pikë 
- elektroteknik-energjetik shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë shq 68 nx. 2 par.              pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektromekanik shq  34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- elektroinstalues dhe montues  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- elektroinstalues dhe montues shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  shëndetësi  - 170 nxënës, 5 paralele  
- motër medicinale maq 68  nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- motër medicinale shq 102  nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
 
LIKOVË 
42. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ISMET JASHARI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
                Gjimnaz – 136 nxënës, 4 paralele,  minimum 60 pikë 
 
MAVROVË DHE ROSTUSHË 
43. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ MAVROVË DHE ROSTUSHË” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
                 Gjimnaz – 102 nxënës, 3 paralele,  minimum 60 pikë 
 
MAKEDONSKI BROD 
44.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “SHËN NAUM OHRIDSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz  - 102 nxënës, 3 paralele,  minimum 60 pikë 
Drejtimi  makineri  - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik makineriko-energjetik  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Drejtimi  hotelieri - turizëm   - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i hotelerisë dhe turizmit 
- teknik i hotelerisë për turizëm rural     

maq 
maq 

34 nx. 
     34nx. 

1 par. 
  1 par. 

pr. 4 v. 
    pr.4 v 

        minimum 45 pikë 
        minimum 45 pikë 

 
MAKEDONSKA KAMENICE 
45. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “MILE JANEVSKI – XHINGAR” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë 
Drejtimi   tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës,  2 paralele 
- teknik për përpunimin e  veshjes/ teknik për dizajnimin e veshjes  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- konfekcioner  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i gjeologjisë dhe xehtarise maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- drejtues i makinave të minierave  maq 34 nx. 1 par. pr.3 v.   minimum 30 pikë   
 
NEGOTINË 
46. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “SHËN KIRILI DHE METODI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz- 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë 
Drejtimi elektroteknikë - 136 nxënës, 4 paralele 
- elektroteknik i teknikës kompjuterike dhe automatikë maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektroteknik - energjetik   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektromekanik për teknikë kompjuterike dhe teknologji  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi kimi - teknologji - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i ushqimit  
-teknik i kimisë laboratorike  

maq 
maq 

34 nx. 
   34 nx 

1 par. 
   1.par 

pr. 4 v. 
   pr.4.v 

minimum 45 pikë 
minimum 45 pikë 

- përpunues i mishit  maq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v           minimum 30 pikë  
- bukëpjekës  maq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v           minimum 30 pikë  
 
OHËR 
 
47. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “SHËN KLIMENT OHRIDSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Gjimnaz  - 272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë 
48. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “SHËN KIRILI DHE METODI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregti - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
Drejtimi  shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele  
- motër medicinale maq 34  nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
49. QENDRA SHKOLLORE KOMUNALE PËR ELEKTROMAKINERI “SHËN NAUM OHRIDSKI”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 424 nxënës në 13 paralele (356 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  makineri - 93 nxënës, 3 paralele 
- teknik për menaxhim kompjuterik/ teknik i makinerisë- 

eregjetikës/teknik i makinerisë së automjeteve motorike    
maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

-  teknik për prodhimin e makinave/teknik i makinerisë   maq 25 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55/45 pikë 
-  saldator / përpunues i metalit  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
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Drejtimi elektroteknikë - 229 nxënës, 7 paralele 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 
- elektroteknik - energjetikë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektroteknik-energjetikë shq     34 nx.   1 par.   pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- elektromekanik/ elektromekanik për elektronikë dhe 

telekomunikacion 
maq 34 nx.  1 par.  pr. 3 v. minimum 30 pikë 

- teknik për mekanikë industriale   maq 25 nx.   1 par.   pr. 4 v.          minimum 55 pikë 
Shërbime personale - 34  nxënës, 1 paralele 
- teknik për kujdesin e  kozmetikës dhe bukurisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Drejtimi  komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik për komunikacion rrugor   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- teknik për komunikacion rrugor shq 34 nx. 1 par.  pr. 4 v. minimum 55 pikë 
50. SHKOLLA  KOMUNALE  PËR HOTELIERI DHE TURIZËM “VANÇO PITOSHESKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele me mësim më gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Drejtimi   hotelieri - turizëm - 238 nxënës, 7 paralele 
- teknik i hotelerisë dhe turizmit maq 34 nx. 1par. pr. 4 v.  minimum 45 pikë 
- teknik i hotelerisë për turizëm rural  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.  minimum 45 pikë 
- teknik i hotelerisë maq 34 nx. 1. par. pr. 4 v.  minimum 45 pikë 
- teknik për evenimente  dhe animacion  maq     34 nx. 1 par. pr. 3 v.  minimum 45 pikë 
- kamerier maq 34 nx. 1  par. pr. 3 v.  minimum 30 pikë 
- kuzhinier  maq 34 nx. 1  par. pr. 3 v.  minimum 30 pikë 
- pastiçer maq 34 nx. 1  par. pr. 3 v.  minimum 30 pikë 
Drejtimi kimi - teknologji  - 68 nxënës , 2 paralele 
- bukëpjekës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.. minimum 30 pikë 
- kasap maq 34 nx. 1 par. pr. 2 v. minimum 30 pikë 
 
PRILEP 
 
51. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “MIRÇE ACEV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz- 306 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë  
52. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GJORÇE PETROV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi shëndetësi - 136 nxënës, 4 paralele 
- motër medicinale maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik i farmacisë  
- teknik fizioterapeut  

maq 
maq 

34 nx. 
     34 nx 

1 par. 
1 par 

pr. 4 v. 
    pr.4 v 

        minimum 70 pikë 
minimum 70 pikë 

- motër / gjinekologji dhe akusheri  maq  34 nx. 1par. pr.4 v.     minimum 70 pikë  
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 34 nxënës,  1 paralele 
- teknik për përpunimin e veshjes/ teknik për modelimin e veshjes maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 Shërbime personale - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- parukier maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  pylltari  - përpunimi i  drurit - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik për përpunimin e drurit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
-  zdrukthëtar maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i gjeologjisë dhe xehetarisë maq 34 nx. 1  par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
53. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ORDE ÇOPELA” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 306  nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi   bujqësi dhe veterinari - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik  agrar/ teknik për agromenaxhim maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik i veterinarisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë  
- teknik për fitomedicinë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- kopshtar lulerritës 
- fermer/ drejtues i  mekanizmave bujqësor  

maq 
maq 

34 nx. 
 34 nx 

1 par. 
1 par. 

pr. 3 v. 
Pr.3 v 

minimum 30 pikë 
minimum 30 pikë 

Drejtimi kimi - teknologji - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik i ushqimit / teknik i kimisë laboratorike  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë
- teknik për mbrojtjen e ambientit jetësor maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.        minimum 45 pikë
- bukëpjekës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.         minimum 30 pikë
Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik për optikë të syve maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
Drejtimi ndërtimtari - gjeodezi   - 34 nxënës, 1 paralele 
-teknik i gjeodezisë                            maq                34nx.             1 par.        pr.4 v.          minimum 45 pikë 
54. SHKOLLA E MESME KOMUNALE EKONOMIKO - JURIDIKE DHE E TREGTISË “KUZMAN JOSIFOVSKI  PITU” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim ne gjuhën maqedonase  sipas planeve dhe programeve mësimore: 
Drejtimi ekonomi – juridik dhe i tregëti  – 238 nxënës, 7 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 102 nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi   maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik juridiku maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- shitës - referent për shërbime shitëse / asistent 

administrator afarist   
maq 34 nx. 1 par.  pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 
55.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “RISTE RISTESKI – RIÇKO” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 356 nxënës në 11 paralele sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  makineri - 93 nxënës, 3 paralele 
- teknik i makinerisë/ teknik i makinerisë dhe energjetikës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për prodhimin e makinerisë/ teknik i makinerisë  maq 25 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55/45 pikë 
- automekanik / mekanik i karoserisë maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 Drejtimi  elektroteknikë - 127 nxënës, 4 paralele 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë 

elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion    
 

maq 
 

    34 nx. 
 

1 par. 
 

 pr. 4 v. 
 

minimum 55/50pikë 
- teknik për mekanikë industriale/teknik i elektroteknikës dhe 

energjetikës   
maq 25  nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55/45 pikë 

- autoelektronik maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.          minimum 30 pikë 
- autoelektricist  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.          minimum 30 pikë 
Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik për transport dhe shpedicion   
-teknik për komunikacion rrugor             

maq 
maq 

34 nx. 
    34 nx. 

1 par. 
  1.par 

pr. 4 v. 
    pr.4v 

 minimum 60 pikë 
minimum 55 pikë 

Drejtimi   grafikë - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i grafikës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Gjimnazi sportiv – 34 nxënës, 1 paralele 

 maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 
 
PROBISHTIP 
 
56. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “NAUM NAUMOVSKI – BORÇE” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë 
 Drejtimi makineri - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i makinerisë/ teknik i makinerisë dhe energjetikës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhim me kompjuter maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Drejtimi  gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 34 nxënës, 1 paralele  
- teknik i gjeologjisë dhe xehetarisë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
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Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele 
- paruker /estetik për kujdesin e duarve dhe këmbëve maq 34 nx. 1 par. 3 v. minimum 30 pikë   
Gjimnazi sportiv – 34 nxënës, 1 paralele 

 maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 
 
RADOVISH 
 
57. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KOSTA SUSINOV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele (340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën 

turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz  - 204  nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 170 nx. 5 par.   
 tur 34 nx. 1 par.   

Drejtimi  gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 68 nxënës, 2 paralele  
- teknik i metalurgjisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- drejtues i makinave të minierave  maq 34 nx. 1 par. pr.3 v.   minimum 30 pikë   
Drejtimi  elektroteknikë  - 136 nxënës, 4 paralele 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë / 

elektroteknik energjetikë 
maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55/45 pikë 

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë  tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
 - instalues elektrik dhe montues maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 - instalues elektrik dhe montues tur 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi ekonomi – juridik dhe i tregti – 34 nxënës, 1 paralele 
- shitës - referent për shitjen e shërbimeve  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 
RESNJË 
 
58. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “CAR SAMOIL” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën shqipe 

dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz– 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 136 nx. 4 par. pr.4 v.  
 shq 34 nx. 1 par. pr.4 v.  
 tur 34 nx. 1 par. pr.4 v.  

Drejtimi  bujqësi dhe veterinari - 136 nxënës, 4 paralele 
-agroteknik / teknik për fitomedicinë maq 34 nx. 1 par. pr.4 v. minimum 40/45 pikë 
- agroteknik / teknik për fitomedicinë shq 34 nx. 1 par. pr.4 v. minimum 40/45 pikë 

- agroteknik / teknik për fitomedicinë tur 34 nx. 1 par. pr.4 v. minimum 40/45 pikë 
- kopshtar-lulerritës   maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 
SVETI  NIKOLLË 
59. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KOÇO RACIN” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore: 
Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë 
Drejtimi  bujqësi dhe veterinari - 204 nxënës, 6 paralele 
- teknik agrar maq 34 nx. 1 par.   pr. 4 v.  minimum 40 pikë 
- teknik për agromenaxhim maq 34 nx. 1 par.   pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për fitomedicinë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për mjekësi veterinere maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- kopshtar-lulerritës/vreshtar/pemëtar/blegtor /fermer  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
-drejtues i mekanizmave bujqësor / blegtor /bletar maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  makineri - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i makinerisë për automjete motorike maq 34 nx. 1 par. pr. 4 vj. minimum 45 pikë 
Drejtimi kimi-teknologji – 34 nxënës, 1 paralele 
- përpunues i mishit    maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 
SHKUP 
60. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “RADE JOVÇEVSKI – KORÇAGIN”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 262 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve për: 
Gjimnaz – 262 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë 
61. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “NIKOLLA KAREV”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Gjimnaz -272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë 
62. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “ZEF LUSH MARKU”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 544 nxënës në 16 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Gjimnaz -544 nxënës, 16 paralele, minimum 60 pikë 
63. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “JOSIP BROZ TITO”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele (340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën 

turke) sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Gjimnaz - 408 nxënës, 12 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 340 nx. 10 par.   
 tur 68 nx. 2 par.   

 
64. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “ORCE NIKOLLOV”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 285 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Gjimnaz – 285 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë 
 
65. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “KOÇO RACIN”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele (306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe 

dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 136 nx. par.   
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë – 306 nxënës, 9 paralele 
- teknik për përpunimin e veshjes maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për përpunimin e veshjes  shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për përpunimin e veshjes tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i dizajnit të veshjes  maq 34 nx. 1par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i dizajnit të veshjes shq 34 nx. 1par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- konfeksioner maq 34 nx. 1par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- konfeksioner shq 34 nx. 1par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi ekonomi- juridik dhe tregti 34 nxënës, 1 paralele 
teknik i ekonomisë      maq          34 nx.         1 par.       pr.4 v.          minimum 60 pikë  
 
66. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “PANÇE ARSOVSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Arsimi i gjimnazit - 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë 
67. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “VËLLEZËRIT MILLADINOVCI”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 544 nxënës në 16 paralele (306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 238  nxënës në 7  paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Gjimnaz – 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 68 nx. 2 par.   
 shq 68 nx. 2 par.   

Drejtimi  bujqësi dhe veterinari -408 nxënës, 12 paralele 
- teknik i mjekësisë veterinere maq    68nx. 2 par. pr. 4 v.        minimum 45pikë 
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- teknik i  mjekësisë veterinere shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.     minimum 45 pikë 
- teknik agrar maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v.          minimum 40 pikë 
- teknik agrar shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 40 pikë 
- teknik për fitimedicinë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 45 pikë 
- teknik për fitomedicinë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 45 pikë 
- teknik për agramenaxhim maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për agromenaxhim  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 40 pikë 
- kopshtar- lulerritës maq 34 nx 1 par    Pr 3 v         minimum 30 pikë 
- kopshtar- lulerritës shq 34 nx 1 par    pr 3 v         minimum 30 pikë 
 
68. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “GEORGI DIMITROV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele (374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Gjimnaz – 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 238 nx. 7par.   
Drejtimi pylltari dhe përpunimi i drurit - 170 nxënës, 5 paralele 
- teknik për mobilie dhe enterier  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për pylltari dhe arkitekturë të pejsazhit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- zdrukthëtar maq  34nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
-zdrukthëtar shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 
69. SHKOLLA E MESME MEDICINALE E QYTETIT TË SHKUPIT “Dr. PANÇE KARAGJOZOV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 646 nxënës në 19 paralele (408 nxënës në 12  paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Drejtimi  shëndetësi - 646 nxënës, 19 paralele 
- motër medicinale maq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- motër medicinale shq 102 nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik i dhëmbëve maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik i dhëmbëve shq 34 nx.  1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik i farmacisë  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik  i farmacisë  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik medicinal/ laboratorik sanitar  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik fizioterapeut shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik fizioterapeut maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik medicinal - përkujdesës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- teknik medicinal - përkujdesës shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
70. SHKOLLA E MESME EKONOMIKO-JURIDIKE E QYTETIT TË SHKUPIT “VASIL ANTEVSKI DREN”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregti - 476 nxënës, 14 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 238 nx. 7 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik juridiku  maq 238 nx. 7 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
 
71. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE DHE JURIDIKE E QYTETIT TË SHKUPIT “ARSENI JOVKOV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 544  nxënës në 16 paralele (272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Drejtimi ekonomi -juridik dhe  tregti - 544 nxënës, 16 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 136nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i ekonomisë shq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
-teknik juridiku maq 68 nx   2 par   pr.4 v   minimum 60 pikë 
- teknik juridiku shq 68  nx   2 par   pr.4  v.   minimum 60 pikë 
 
72. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “CVETAN DIMOV”  
   Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele (68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën shqipe 

dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve mësimore dhe programeve për:  
Drejtimi ekonomi-juridik dhe i tregti - 272 nxënës, 8 paralele 
- teknik i ekonomisë  maq 34 nx. 1par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i ekonomisë  shq 68nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i ekonomisë tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik juridik  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- shitës - referent i shërbimeve shitëse  maq 34 nx 1 par pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- shitës - referent i shërbimeve shitëse shq 34 nx 1 par pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  shëndetësi - 134  nxënës, 4 paralele 
- motër medicinale shq  68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik i dhëmbëve shq  34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik  i farmacisë  shq  34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
 
73. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “LLAZAR TANEV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13  paralele (374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 408 nxënës, 12paralele 
- teknik i hotelerisë dhe turizmit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i hotelerisë dhe turizmit shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik hotelierik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- teknik për ngjarje dhe animacione maq 34  nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
= kuzhinier maq 102 nx 3 par pr. 3 v.         minimum 30 pikë 
- kamerier  maq 102 nx. 3 par. pr. 3 v.       minimum 30 pikë 
-pastiçier  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.       minimum 30 pikë 
Drejtimi kimi-teknologji – 34 nxënës,  1 paralele 
- bukëpjekës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.  minimum 30 pikë 
74. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “MARIJA KIRI SKLODOVSKA”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 510 nxënës në 15 paralele (306 nxënës në 9  paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për:  
Drejtimi kimi -teknologji – 238 nxënës, 7  paralele 
- teknik  kimi-teknologji  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik  kimi-teknologji shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për prodhime kozmetike dhe kimike  maq     68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i për prodhime kozmetike dhe kimike shq     34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
= teknik i ushqimit  Maq. 34 nx 1 par  Pr. 4 v  minimum 45 pikë 

-teknik i ushqimit/ teknik për mbrojtjen e ambientit jetësor shq 34 nx 1 par pr 4 v minimum 45 pikë 
 -teknik për mbrojtjen e ambientit jetësor maq 34 nx 1 par pr.4 v. minimum 45 pikë 

Shërbime personale - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik i optikës së syve  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i optikës së syve shq  34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
Drejtimi shëndetësi - 170 nxënës, 5 paralele 
- teknik i farmacisë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik  medicinal, laboratorik /  sanitar  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik medicinal, laboratorik/ sanitar shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik medicinal - përkujdesës maq 34 nx 1 par.  pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- teknik medicinal – përkujdesës   shq 34 nx 1 par.  pr. 3 v. minimum 30 pikë 
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75. SHKOLLA E MESME E GJIMNAZIT DHE NDËRTIMTARISË E QYTETIT TË SHKUPIT “ZDRAVKO CVETKOVSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 782  nxënës në 23  paralele (544 nxënës në 16 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 238  nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz - 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 204 nx. 6 par.  minimum 60 pikë  
Drejtimi  ndërtimtari  dhe gjeodezi - 578 nxënës, 17 paralele 
- teknik i arkitekturës maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i arkitekturës shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i ndërtimtarisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i ndërtimtarisë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i gjeodezisë  
- teknik i gjeodezisë  
- teknik dizajner per arkitekturë të brendshme  

maq 
shq 

maq   

68 nx. 
34 nx. 

    68 nx. 

2 par. 
1 par. 

   2 par   

  pr. 4 v 
   pr,4 v 

    pr.4v. 

 minimum 45 pikë  
         minimum 45 pikë 

 minimum 45 pikë 
-teknik dizajner per arkitekturë të brendshme shq   34 nx.  1par    pr,4v         minimum 45 pikë 
 -  montues për ndërtime të thata  maq 34 nx  1 par pr 3 v minimum 30 pikë  
-   montues për ndërtime të thata shq 34 nx  1 par pr 3 v minimum 30 pikë  
- mirëmbajtës i instalimit të oxhaqeve maq 34 nx  1 par pr 3 v minimum 30 pikë 
- mirëmbajtës i instalimit të oxhaqeve  shq 34 nx  1 par pr 3 v minimum 30 pikë 

-muratorë dhe aplikues llaçi / horosani maq 34 nx 1 par pr 2 v minimum 30  pikë 
-murator dhe aplikues llaçi /horosani shq 34 nx 1 par pr 2 v minimum 30 pikë 

 
76. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TE SHKUPIT “8 SHTATORI”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele (136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4  paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  makineri - 272 nxënës, 8 paralele 
- teknik i makinerisë/teknik i makinerisë energjetike  maq 34 nx.   1 par pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i makinerisë/teknik i makinerisë energjetike shq 34 nx.   1 par pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhimin kompjuterik/teknik i makinerisë së automjeteve maq 34 nx. 1 par pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhimin kompjuterik/teknik i makinerisë së automjeteve shq 34 nx. 1 par pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 -instalues i gypave të ujit /instalues i ngrohjes dhe kondicionerëve maq     34 nx     1par      pr.3v.           minimum 30pikë 
- instalues i gypave të ujit/instalues i ngrohjes dhe kondicionerëve shq 34 nx  1 par  pr.3 v minimum 30pikë 
- saldator /përpunues metali maq 34 nx.   1 par pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- saldator/ përpunues metali  shq 34 nx.   1 par pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 
77. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “VLLADO TASEVSKI”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 510  nxënës në 15 paralele (374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe të cilat  sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  komunikacion - 170 nxënës, 5 paralele 
-  teknik i transportit dhe shpedicionit  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
-  teknik i transportit dhe shpedicionit   shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
-  teknik i komunikacionit hekurudhor  maq 34 nx.  1 par.  pr. 4 v. minimum 50 pikë 
Drejtimi elektroteknikë - 238 nxënës,7 paralele 
- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion maq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 
- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 
-elektromekanik maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.  minimum 30 pikë 
Drejtimi makineri - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik i makinerisë energjetike  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- instalues i ngrohjeve dhe kondicionerëve  maq 34 nx.  1 par.  pr. 3 v. minimum 30 pikë  
 
78. SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “DIMITAR VLLAHOV”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 714 nxënës në 21 paralele (476 nxënës në 14 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën shqipe 

dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve  mësimore për: 
Shërbime personale - 374   nxënës, 11 paralele 
- teknik i kujdesit të  kozmetikës  dhe bukurisë maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i kujdesit të kozmetikës dhe bukurisë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- parukieri  maq 136nx.  4 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- parukier  shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- parukier  tur 34 nx.  1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- estet për kujdesin e duarve dhe këmbëve  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- estet për kujdesin e duarve dhe këmbëve  shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi grafikë - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i grafikës-dizajner maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- shtypës   për përpunimin e grafikës  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- shtypës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- shtypës  shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  kimi-teknologji - 204 nxënës, 6 paralele 
- teknik ushqimor / teknik për mbrojtjen e mjedisit jetësor maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik ushqimor / teknik për mbrojtjen e mjedisit jetësor shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- përpunues i mishit  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- përpunues i mishit shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- kasap  maq 34 nx. 1 par. pr. 2 v. minimum 30 pikë 
- përpunues i qumështit  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
  
79. QENDRA SHKOLLORE E AUTOKOMUNIKACIONIT TË  QYTETIT TË SHKUPIT “BORO  PETRUSHEVSKI”  
Në vitin  parë do të regjistrohen 390 nxënës për 12 paralele (229 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 161 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi i komunikacionit - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik për  komunikacion rrugor maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.  minimum 55 pikë 
- teknik për komunikacion rrugor shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.  minimum 55 pikë 
- teknik për transport dhe shpedicion /teknik i logjistikës në 

komunikacion 
maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.  minimum 60pikë 

- teknik për logjistikë dhe shpedicion/teknik i logjistikës në 
komunikacion  

shq  34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 60 pikë 

Drejtimi  makineri – 195 nxënës, 6 paralele 
teknik i inxhinierisë Mekanike për automjete maq 68 nx. 2 par.   pr. 4 v.     minimum 45 pikë 
- teknik inxhinierisë Mekanike për automjete shq 68 nx. 2 par.   pr. 4 v.        minimum 45 pikë 
- automekanik  maq 34 nx.  1 par.   pr. 3 v.        minimum 30 pikë 
- mekanik i  karoserisë shq 25 nx.  1 par.   pr. 3 v.        minimum 30 pikë 
Drejtimi elektroteknikë  - 59 nxënës, 2 paralele 
- autoelektronik  maq 25nx.  1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- autoelektricistë  maq 34 nx.  1 par. pr. 2 v. minimum 30 pikë 
80. SHKOLLA E MESME ELEKTROTEKNIKE E QYTETIT TË SHKUPIT           “MIHAJLLO PUPIN” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 612 nxënës në 18  paralele (408  nxënës në 12  paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi elektroteknikë – 612  nxënës, 18 paralele 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë maq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacionit maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 
- elektroteknikë dhe energjetikë maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektroteknik dhe energjetikë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektricist - elektromontues i rrjeteve elektroenergjetike  maq     68 nx.   2 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- elektricist - elektromontues i rrjeteve elektroenergjetike shq     34 nx.   1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
elektromekanik maq     34 nx.     1par   Pr.3v.         minimun 30 pikë 
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Elektromekanik për  harduer 
Elektromekanik për softuer 

maq     34nx.    1par.  Pr.2v. minimum 30 pikë 

Elektromekanik për harduer  shq     34nx.    1par. Pr.2v. minimum 30 pikë 
Elektromekanik për softuer shq     34nx.    1par. Pr.2v. minimum 30 pikë 
81 .SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT  “SHAIP JUSUF”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 170  nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  ndërtimtari - gjeodezi  - 34  nxënës, 1 paralele  
- teknik i ndërtimtarisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Shërbime personale  - 34  nxënës, 1 paralele  
- parukeri  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi ekonomi -  juridik dhe tregti -  34 nxënës, 1 paralele  
- administrator për biznes   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
Drejtimi - shëndetësi  - 34 nxënës, 1 paralele  
- motër medicinale   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
Drejtimi hotelieri dhe turizëm  - 34  nxënës , 1 paralele  
- kamerier   maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
82 . SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “ SARAJ”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele  me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz  - 136 nxënës,  4 paralele, minimum 60 pikë  
Drejtimi Ekonomi - juridik dhe tregti  - 68 nxënës , 2 paralele 
- teknik i  ekonomisë  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë   
- administrator për biznes shq 34nx. 1par. pr.4v. minimum 60 pikë 
83. QENDRA SHKOLLORE SHTETËRORE E MUZIKËS DHE BALETIT “ILIJA NIKOLLOVSKI LLUJ” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele (102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën shqipe) 

sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Arsim i artit – drejtimi  art muzikor  dhe arti i baletit 136 nxënës, 4paralele 
- muzicient performues, muzicient i teorisë maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- muzicient performues, muzicient i teorisë/balet(klasik 

modern)valltar tradicional-këngëtar 
shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60/50 pikë 

 balerinë, valltar tradicional-këngëtar (klasik modern ,)valltar 
tradicional-këngëtar 

maq 34 nx. 1 par. pr.4 v. minimum 50 pikë 

84. SHKOLLA E MESME SHTETËRORE PËR ARTIN E APLIKUAR  “LLAZAR LLIÇENOSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 102 nxënës në 3 paralele (68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën shqipe) 

sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Arsim i artit – art  figurativ dhe dizajn - 102 nxënës, 3 paralele 
- dizajner i pikturës  maq 12 nx.   pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner multimedial  maq 12 nx.     pr. 4 v minimum 45 pikë 
- dizajner i skulpturës  maq       6 nx.   pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner i qeramikës  maq       5 nx.  pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner i grafikës maq 11 nx.   pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner i tekstilit konfeksionit maq 11 nx.  pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner i enterierit, mobilieve dhe prodhimeve industriale  maq 11 nx.  pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner i qeramikës  shq 12 nx.  pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner i enterierit, mobilieve dhe prodhimeve industriale  shq 11 nx.   pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner i tekstilit dhe konfeksionit shq 11 nx.  pr. 4 v. minimum 45 pikë 
85. SHKOLLA SHTETËRORE PËR EDUKIM FIZIK  “METODIJA MITEVSKI BRICO” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 204  nxënës në 6 paralele (136 nxënës në 4  paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnazi sportiv - 204 nxënës, 6  paralele, minimum 50 pikë 

 maq 136nx. 4par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 
 shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 

86 .  SHKOLLA E MESME SHTETËRORE  AKADEMIA E SPORTIT 
Në vitin e parë në akademinë e sportit mund të regjistrohen nxënës sipas planeve dhe programeve mësimore për gjimnaz, në bazë të kritereve të veçanta 

për kontrollimin e aftësive dhe shkathtësive sportive për sport përkatës 
- futboll, 
- hendboll, 
- basketboll dhe  
- tenis. 
87 .QENDRA PËR ARSIM DHE REHABILITIM “PARTENIJA ZOGRAFSKI” 
Në vitin e parë të arsimit profesional katër vjeçar me kohëzgjatje prej pesë viteve sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënës me nevoja 

të veçanta  arsimore (problem me dëgjim ) në profesionet dhe drejtimet e  mëposhtme:  
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 
-teknik për përpunimin e konfeksionit 
Drejtimi  makineri 
- teknik i makinerisë  
   Në vitin e parë në arsimin profesional trevjeçar me kohëzgjatje katër vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënës me nevoja të 

veçanta arsimore (dëgjim të dëmtuar), në profilet dhe degët e mëposhtme:  
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 
-konfeksioner 
Drejtimi  makineri 
-bravandreqës-saldues 
-përpunues të metalit 
-autolimar 
Drejtimi  përpunimi i drurit 
-zdrukthëtarë 
Drejtim  grafikë 
-lidhës librash 
 Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënës të cilët 

nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet mësimore të lartë përmendura për arsim tre vjeçar në drejtimet në vijim:  
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 
Drejtimi  makineri 
 
88. SHKOLLA SHTETËRORE PËR REHABILITIM TË FËMIJËVE DHE TË RINJVE ME SHIKIM TË DËMTUAR “DIMITAR VLLAHOV”  
Në vitin e parë të arsimit profesional katërvjeçar mund të regjistrohen nxënësit me nevoja të veçanta  arsimore (shikim të dëmtuar) në drejtimet arsimore në vijim:  
Drejtimi shëndetësi 
                   - teknik fizioterapeut 
Në vitin e parë të arsimit profesional trevjeçar mund të regjistrohen nxënësit me nevoja të veçanta arsimore  (shikim të dëmtuar) në drejtimet arsimore në vijim:  
Drejtimi  grafikë 
- lidhës librash – kartonazher 
Drejtimi  komunikacion 
- manipulues në centralin telefonik 
Drejtimi shëndetësi 
  - terapeut – maser 
Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit të cilët 

nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet mësimore të lartpërmendura për arsim trevjeçar profesional në degën e grafikës.  
89. SHKOLLA E MESME SHTETËRORE PËR REHABILITIM DHE ARSIM “SHËN NAUM OHRIDSKI”  
Në vitin e parë të arsimit profesional dy vjeçar me kohëzgjatje prej tre vitesh sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit me nevoja të 

veçanta arsimore (me aftësi të kufizuara intelektuale të zhvillimit psikofizik) në drejtimet e mëposhtme:  
Drejtimi  grafikë 

- ndihmës kartonazher dhe lidhës librash     
- shërbyes i makinave grafike     

Drejtimi makineri 
- ndihmës bravandreqës-limar     
- ndihmës automekanik     
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Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 
- ndihmës konfekcioner     

Drejtimi elektroteknikë 
- ndihmës elektromekanik     

Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi 
- ndihmës moleri     

Drejtimi  hotelieri dhe turizëm 
- ndihmës kuzhinieri     
- ndihmës pastiçieri      

Drejtimi  bujqësi  dhe veterinari 
- ndihmës në prodhimtarinë bimore 
Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit të cilët 

nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet  mësimore të lartë përmendura për  tre vjet arsim profesional, në drejtimet e mëposhtme:  
Drejtimi  makineri  
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 
Drejtimi  grafikë  
 
STRUGË 
 
90. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “Dr. IBRAHIM TEMO”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10  paralele (102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 204 nxënës në 6  paralele me mësim në gjuhën shqipe 

dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:  
Gjimnaz - 340  nxënës, 10 paralele, minimum 60 pikë 
                   maq 102nx. 3par. 
                   shq  204nx.  6par. 
                   tur     34nx.  1par. 
 
91. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “NIKO NESTOR”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 646 nxënës në 19 paralele (306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i arkitekturës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i arkitekturës shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i gjeodezisë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i gjeodezisë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Drejtimi elektroteknikë - 68 nxënës, 2 paralele 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i konfekcionit maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i konfekcionit shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- konfekcioner  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- konfekcioner  shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi kimi-teknologji - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik  kimi-teknologji maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik kimi-teknologji  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- bukëpjekës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- bukëpjekës shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi ekonomi-juridik dhe i tregti - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i ekonomisë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i ekonomisë  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
Drejtimi  shëndetësi  -68 nxënës, 2 paralele 
- motër medicinale maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- motër  medicinale shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele 
- kamerier  shq 34  nx. 1 par.  pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 
STUMICË 
92. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JANE SANDANSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:  
Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë 
Drejtimi ekonomi-juridik dhe  tregti - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i ekonomisë  maq 136nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
 
93. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “DIMITAR VLLAHOV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  bujqësi dhe veterinari - 170 nxënës, 5 paralele 
- agroteknik  maq 34 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për  fitomedicinë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për agromenaxhim maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- fermer maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi kimi-teknologji - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik i ushqimit maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

- bukëpjekës   maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  shëndetësi - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik  farmaceutik  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- motër medicinale 
 -teknik  fizioterapeut 

maq 
maq 

34 nx. 
     34 nx 

1 par. 
   1par. 

pr. 4 v. 
   pr.4 v. 

minimum 70 pikë 
   minimum70 pikë 

 
94.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “NIKOLLA KAREV” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 544  nxënës në 16  paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  makineri - 136 nxënës, 4 paralele 
- autoteknik – mekatronik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhim kompjuterik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- instalues i gypave të ujit / instalues për ngrohje dhe kondicioner maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.  minimum 30 pikë 
- automekanik/ mekanik i karrocerisë   maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.  minimum 30 pikë 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 68  nxënës, 2  paralele 
- modelimi i konfeksionit -veshjes maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për dizajn të veshjes  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

Drejtimi elektroteknikë - 170 nxënës, 5 paralele 
- elektroteknik-energjetik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektromekanik për teknikë kompjuterik dhe teknologji   maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- elektromekanik maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- elektricist- elektromontues i rrjeteve elektroenergjetike  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik për komunikacion rrugor  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- teknik për transport dhe shpedicion  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
Drejtimi  pylltari dhe përpunim  i drurit - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik për mobilie dhe enterier  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 68 nxënës, 2 paralele 
 - teknik i ndërtimtarisë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- montues për ndërtime të thata  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v   minimum 30 pikë  
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TETOVË 
95. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “KIRIL PEJÇINOVIQ” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 510 nxënës në 15 paralele (102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 408 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:  
Gjimnaz - 510 nxënës, 15 paralele, minimum 60 pikë 
                                     maq  102 nx.  3par. 
                                     shq   408nx.  13par. 
96. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI I DYTË “7 MARSI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve dhe programeve mësimore për:  
Gjimnaz - 408 nxënës, 12 paralele, minimum 60 pikë 
 shq  408nx.  12par. 
97. SHKOLLA E MESME KOMUNALE E MEDICINËS “NIKOLLA SHTEJN” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 680 nxënës në 20 paralele (204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 442 nxënës në 13 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore  për: 
Drejtimi  shëndetësi  - 612 nxënës, 18 paralele 
- motër medicinale  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- motër medicinale  shq 204 nx. 6 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- motër medicinale  tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- gjinekologji-akushere-motër medicinale maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- gjinekologji-akushere-motër medicinale shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik dhëmbësh shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- laborator medicinal-teknik sanitar maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik farmaceutik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik farmaceutik shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik  fizioterapeut 
-teknik  fizioterapeut    

maq 
shq 

34 nx. 
     34nx. 

1 par. 
   1par. 

pr. 4 v. 
    pr.4 v 

minimum 70 pikë 
  minimum 70 pikë 

- sanitar medicinal/përkujdesës maq 34 nx  1 par  pr. 3 v           minimum 30 pikë 
- sanitar medicinal/përkujdesës shq 34 nx  1 par  pr. 3 v           minimum 30 pikë 
Shërbime personale - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i kozmetikës shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i kozmetikës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
98. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE “8 SHTATORI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele (102 nxënës 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtim ekonomi-juridik dhe  tregti - 442 nxënës,  13 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i ekonomisë  shq 272 nx.   8 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik juridiku maq 34 nx. 1 par.. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik juridiku   shq 68 nx. 2 par.. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
99. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “MOSHA PIJADE”  
Në vitin e parë të shkollës do të regjistrohen 1054 nxënës 31paralele (408 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 646 nxënës në 19 paralele me mësim në 

gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  komunikacion  - 170 nxënës, 5 paralele 
- teknik për komunikacion rrugor maq 34 nx. 1  par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- teknik për komunikacion rrugor  shq 34 nx. 1  par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- teknik për transport dhe shpedicion  maq 34 nx. 1  par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik për transport dhe shpedicion  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- drejtues i makinave për bartje  shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  makineri - 204 nxënës, 6 paralele 
- teknik mekanik /teknik mekanik për automjete maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik mekanik shq 34nx. 1par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik mekanik për automjete  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhimin kompjuterik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhimin kompjuterik shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
-automekanik /përpunues  i metalit/ instalues i gypave të ujit 

/instaluesi për ngrohje dhe kondencioner 
shq 34nx. 1par. pr .3 v.          minimun 30 pikë 

Drejtimi  bujqësi dhe veterinari – 204 nxënës, 6 paralele 
- teknik i veterinarisë medicinale  maq    34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik i veterinarisë medicinale /teknik për fitomedicinë shq    34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për fitomedicinë maq  34  nx.  1par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i agronomisë shq 34  nx.   1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- vreshtarë/kopshtar-lulishtësi  maq    34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
-vreshtarë/kopshtar-lulishtësi shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i hotelerisë dhe turizmit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i hotelerisë dhe turizmit  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- - kuzhinier /ëmbëltorist/kamerier   maq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- - kuzhinier /ëmbëltorist/kamerier shq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi elektroteknikë – 238 nxënës, 7 paralele 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë shq 34nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
elektroteknik-inxhinier i energjisë  shq 34.nx. 1par. pr.4.v. minimum 45 pikë 
elektroteknik-inxhinier i energjisë maq 34.nx. 1 par. pr.3 v. miinimum 30 pikë 
- elektromekanik për harduer elektromekanik për softuer dhe 

elektricist për automjete 
maq     34 nx.   1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

- elektromekanik për harduer elektromekanik për softuer dhe 
elektricist për automjete 

maq     34 nx.   1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

- elektromekanik për harduer elektromekanik për softuer dhe 
elektricist për automjete 

shq     34 nx.   1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i ndërtimtarisë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
Drejtimi  pylltari dhe përpunim i drurit - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik për pylltari  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- zdrukthëtar  shq   34 nx. 1 par. pr. 3 v.          minimum 30 pikë 
100. SHKOLLA E MESME KOMUNALE E TEKSTILIT “GJOCE STOJÇESKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën 

shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë – 170 nxënës, 5 paralele 
- teknik për përpunimin e  konfekcionit maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për përpunimin e konfekcionit shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
-  teknik për dizajnin e veshjeve shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
-konfeksioner shq 34 nx. 1 par. pr.4 v. minimum 30 pikë 
Drejtimi kimi-teknologji - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i laboratorit kimik shq 68 nx.   . 2 par.   pr. 4 v.   minimum 45 pikë 
- teknik i ushqimit shq 34 nx 1 par. pr.4 v. minimum 45pikë 
-teknik i mbrojtjes së mjedisit shq   34 nx    1par. pr. 4v. minimum 45.pikë 
Arsimi i artit – 34  nxënës, 1 paralele 
- teknik për dizajn interieri, mobilje dhe prodhime industriale   shq 34 nx  1 par pr. 4 v. minimum 45 pikë 
101. SHKOLLA SHTETËRORE E  MUZIKËS “TODOR SKALOVSKI – TETOEC”   
Në vitin e parë do të regjistrohen 68  nxënës në 2 paralele (34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës  në 1paralele në gjuhën shqipe) sipas 

planeve dhe programeve mësimore për: 
Arsimi i artit – art muzikor - 68 nxënës, 2 paralele 
- muzicient i teorisë dhe muzicient performues  maq  34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- muzicient i teorisë dhe muzicient performues shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
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QENDRA E  ZHUPËS 
102. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ATA” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 102 nxënës ne 3 paralele (34 nxënës ne 1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) 

sipas planeve dhe programeve mësimore për : 
Gjimnaz- 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë 
                             maq. 34 nx.      1 par         
                             tur.    68 nx.      2 par 
SHTIP 
103. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “SLLAVÇO STOJMENSKI”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë 
104. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KOLE NEHTENIN” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve  dhe programeve mësimore për:  
Drejtimi  makineri - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik për menaxhim kompjuterik / teknik mekanik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i makinerisë për automjete- energjetikë /teknikë i 

makinerisë dhe  energjetikës      
maq 

 
34 nx.  1 par. pr. 4 v.      minimum 45 pikë 

- mekanik i makinerisë/mekanik i konstruksioneve maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- automekanik  maq     34nx. 1 par.    pr.3 v.            minimum 30 pikë   
Drejtimi elektroteknikë - 170 nxënës, 5 paralele 
- elektroteknik -energjetikë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 
- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- elektromekanik për teknikë kompjuterike dhe teknologji/  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele 
- kamerier/kuzhinier maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
105. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “DIMITAR MIRASÇIEV”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase  sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 170 nxënës, 5 paralele 
- teknik për përpunimin e konfeksionit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

- teknik për modelimin e konfeksionit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
-teknik për dizajnin e konfeksionit maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i këpucëve /teknik për modelimin e këpucëve maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
-  konfeksioner  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.         minimum 30pikë 

106. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JANE SANDANSKI” 
Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele sipas planeve  dhe programeve mësimore për:  
  Drejtimi  shëndetësi - 238 nxënës, 7 paralele 
- motër medicinale maq 102 nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik dhëmbësh maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik faramceutik  maq 68 nx.  1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik fizioterapeut  maq 34 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
107. QENDRA SHKOLLORE SHTETËRORE E MUZIKËS “SERGEJ MIHAJLOV”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
Arsim i artit – art muzikor - 34 nxënës, 1 paralele 
- teoriticient i muzikës dhe muzikant performues  maq 34 nx.  1  par   pr. 4 v. minimum 60 pikë 
108. QENDRA PËR ARSIM TË MESËM SPECIAL PROFESIONAL “ISKRA” 
Në vitin e parë për arsim profesional dy vjeçar me kohëzgjatje prej tre viteve sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit me nevoja të 

veçanta  arsimore (me aftësi të kufizuara intelektuale të zhvillimit psikofizik), në profesionet  dhe drejtimet e mëposhtme:  
Drejtimi  bujqësi dhe veterinari  

- ndihmës në prodhimin bimor     
Drejtimi  makineri  

- ndihmës bravandreqës-limar     
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë  

- ndihmës  konfekcioner     
Drejtimi  grafikë 

- ndihmës -lidhës librash-kartonazher     
Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për  punë me kohëzgjatje deri në dy vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit të cilët 

nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet mësimore profesionale tre vjeçare të lartpërmendura, në drejtimet e mëposhtme:  
Drejtimi  bujqësi dhe veterinari 
Drejtimi  makineri 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 
Drejtimi  grafikë 

PASQYRË 
e lëndëve mësimore nga arsimi fillor të cilët janë paraparë në kriteret  për radhitjen e suksesit të nxënësve   

 
1 2 3 4 

Nr. 
ren. 

 
DREJTIMI 

Lëndët mësimore të cilat janë të 
detyrueshme  

Lëndët të cilat janë të rëndësishme për 
profesionin, respektivisht degës zgjedhore  

1. Bujqësi dhe veterinari gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - biologji, kimi 
2. Pylltari dhe përpunimi i drurit gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - biologji, matematikë 
3. Gjeologji, miniera dhe metalurgji  gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - matematikë, fizikë 
4. Makineri gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - matematikë, fizikë 
5. Elektroteknikë gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - matematikë, fizikë 
6. Kimi-teknologji gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - kimi,  matematikë 
7. Tekstil dhe lëkurë gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - kimi, matematikë 
8. Grafikë gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - kimi,  art figurativ 
9. Shërbime personale gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - kimi, biologji 

10. Ndërtimtari dhe gjeodezi  gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - matematikë, fizikë 
11 Shëndetësi gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - biologji, kimi 

12. Komunikacion  gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - matematikë, fizikë 
13. Hotelieri dhe turizëm gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - biologji, gjeografi 
14. Ekonomi-juridik dhe tregti gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj - matematikë, histori 

 Arsimi i arteve të bukura 
- drejtimi i artit të aplikuar  
- drejtimi arti muzikor 
- drejtimi i baletit 

gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj  
- art figurativ, histori 
- arsim muzikor, histori 
- arsim muzikor, edukatë fizike   

 Gjimnaz : 
Drejtimi matematiko natyrorë 

(kombinimi A) 
Drejtimi matematiko natyrorë 

(kombinimi B) 
Drejtimi shoqëroro humanitar  
(kombinimi A) 
Drejtimi shoqëroro humanitar  
(kombinimi B) 
Drejtimi gjuhësor - artistik  
(kombinimi A) 
Drejtimi gjuhësor - artistik  
(kombinimi B 

gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj  
- matematikë, fizikë  
 
- matematikë, biologji 
 
- matematikë, histori 
 
- matematikë, histori 
 
- matematikë, histori 
 
- matematikë, histori 

 Gjimnazi  sportiv gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj  - biologji,    edukatë fizike 
*Gjuha amtare: gjuha maqedonase, gjuha shqipe, gjuha turke dhe gjuha serbe 
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II. KUSHTET PËR REGJISTRIMIN  E  NXËNËSVE 
Regjistrimi i nxënësve në shkollat e mesme publike (në tekstin e mëtutjeshëm: shkollat), për vitin shkollor 2019/2020 do të realizohet sipas kushteve dhe mënyrës  të 

përcaktuar me Ligjin për arsim të mesëm, Ligjin për arsim profesional dhe trajnim, Ligjin për Akademinë e sportit   dhe Konkursit  
Transporti falas apo akomodimi i nxënësve të cilët do të regjistrohen në vitin e parë në shkollat e mesme publike, nuk do të sigurohet nëse lloji i zgjedhur arsimor (drejtimi) 

ekziston  në komunën, respektivisht regjionin. Mësimi realizohet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik. 
Për pjesëtarët e bashkësive etnike që e ndjekin mësimin në gjuhën që është ndryshe nga gjuha maqedonase dhe alfabeti cirilik, mësimi në shkollat e mesme publike realizohet 

në gjuhën dhe shkrimin e bashkësisë përkatëse.  
Kushtet për regjistrim të nxënësve janë: 
- të ketë mbaruar arsimin fillor; 
- të mos jenë më të vjetër se 17 vjeç 
- të jenë përcaktuar për një nga planet dhe programet nga llojet e mëposhtme arsimore 
a)  gjimnaz 
b) arsim profesional dhe trajnim 
c) arsim i mesëm i arteve 
d) arsim i mesëm për nxënës me nevoja të veçanta arsimore 
- t'i plotësojnë kriteret e përcaktuara në  Konkurs. 
Në arsimin e mesëm të arteve mund të regjistrohen edhe nxënës të talentuar të cilët nuk kanë të kryer arsimin fillor, me pëlqim paraprak me shkrim nga Ministria e Arsimit 

dhe Shkencës, me obligim që paralelisht të kryejnë arsimin fillor. Në arsimin e mesëm për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore nxënësit do të përfshihen sipas llojit dhe 
shkallës së aftësive të kufizuara. 

 Në gjimnazin “Josip Broz Tito” – Shkup do të regjistrohen 20 nxënës në vitin e tretë në programin – Matura ndërkombëtare.   
Paralele të shpërndara në kuadër të shkollave të mesme publike ka në: Shkollën e mesme komunale “Aco Ruskovski” - Berovë në Pehçevë, Qendrën për arsim të mesëm të 

orientuar “Zdravko Çoçkovski” – Dibër në Mogorçë; Shkollën shtetërore për muzikë “Todor Skallovski – Tetoec” – Tetovë në Strugë; Shkolla e mesme e qytetit të Shkupit “Vllado 
Tasevski” në Shkollën e mesme të Qytetit të Shkupit “8 Shtatori”, Shkollën e mesme shtetërore për edukim dhe rehabilitim “Shën Naum Ohridski” – Shkup, në Shkollën e mesme 
komunale “Kuzman Shapkarev” – Manastir.  

Paralele në të cilat realizohet mësim bilingual ekzistojnë  në: Shkollën  e mesme të qytetit të Shkupit Gjimnazi “Orce Nikollov” (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-
frënge dhe tre paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-angleze), Shkollën e mesme të Qytetit të Shkupit Gjimnazi “Rade Jovçevski Korçagin” (një paralele bilinguale në gjuhën 
maqedonase-frenge), Shkolla e mesme komunale “Shën Kirili dhe Metodi” – Negotinë (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-frënge), Shkollën e mesme komunale 
Gjimnazi “Kiril Pejçinoviq” – Tetovë (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-frënge dhe një paralele bilinguale në gjuhën shqipe-frënge), Shkollën  e mesme komunale 
Gjimnazi “Goce Dellçev” – Kumanovë (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-frënge), Shkollën  e mesme të Qytetit të Shkupit “Llazar Tanev” (një paralele bilinguale në 
gjuhën maqedonase-frënge) dhe Shkollën e mesme komunale “Gostivar”- Gostivar (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-angleze dhe një paralele bilinguale në gjuhën 
shqipe-angleze), shkollën e mesme të Qytetit të Shkupit Gjimnazi “ Pançe Arsovski” (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-angleze) dhe Shkollën e mesme komunale 
Gjimnazi “ Josip Bros Tito”- Manastir (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-frënge), Shkollën e mesme komunale  “ Taki Daskalo” Manastir ( një paralele bilinguale 
gjuhën maqedonase - angleze) dhe shkollën e mesme komunale “ Josif Josifovski” - Gjevgjeli (një paralele bilinguale në gjuhë maqedonase - frënge) 

Paralele në të cilat mësohet gjuha gjermane me fond javor prej 6 orëve ka në Shkoll n e mesme t  Qytetit të Shkupit Gjimnazi “Josip Broz Tito”, Shkollën e mesme t  Qytetit të 
Shkupit “Georgi Dimitrov” dhe Shkoll n e mesme t  qytetit të Shkupit “Vëllezërit Milladinov”. 

Paralele të shpërndara në përbërje të shkollës së mesme Akademia e Sportit ka në:  
- SHMK „Kuzman Shapkarev” – Manastir, futboll ; 
-- SHMK “Pero Nakov” - Kumanovë, basketboll 
- SHKHT „Vanço Pitosheski” – Ohër, futboll ; 
                 -  SHMK Gjimnazi „Mirçe Acev” – Prilep,  futboll; 
- SHMK Nikolla Karev - Strumicë , futboll 
- SHMPK „Mosha Pijade“ – Tetovë, futboll; 
- SHMK „Kole Nehtenin” – Shtip, futboll. 
Nxënësit përkatësisë etnik romë mund të regjistrohen në shkolla të caktuara të mesme publike nëse kanë deri në 10% më pak pikë nga numri i pikëve të parapara me 

Konkursin për planet dhe programet mësimore të përshtatshme, edhe nëse i plotësojnë kriteret plotësuese për testim të njohurive dhe aftësive për shkollën e caktuar.   
III. DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM  
Gjatë aplikimit, nxënësit duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme: 
- fletëparaqitje  për regjistrim (fletëparaqitjen për regjistrim nxënësi mund ta merr në shkollën ku nxënësi dëshiron të regjistrohet dhe e njëjta është falas); 
- dëftesat origjinale nga klasa e VI deri në  të IX; 
-   diplomë (nëse disponon,  për vendin e I-rë, II-të dhe III-të ) të fituara në gara shtetërore dhe ndërkombëtare nga gjuha amtare, gjuhë e huaj, shkenca natyrore, matematikë, 

kimi , fizikë, biologji dhe gjeografi dhe lëndë mësimore të cilat janë të rëndësishme për drejtimin dhe lëmin zgjedhore.    
- certifikatë nga libri amë i të lindurve (pa marrë parasysh datën e lëshimit) 
 Nxënësit gjatë konkurrimit në Akademinë për Sport duhet të dorëzojnë edhe vërtetim për aftësi sportive për sportin për të cilin nxënësi është kontrolluar.   
Për programin Matura ndërkombëtare në Shkollën e mesme të Qytetit të Shkupit “Josip Broz Tito”, afatet e regjistrimit, dokumentet e nevojshme dhe të gjitha informacionet e 

nevojshme do të publikohen në tabelën e shpalljeve të shkollës.  
IV. AFATET E KONKURSEVE  
Paraqitja dhe regjistrimi i nxënësve realizohet në një afat regjistrues me tre paraqitje përkatësisht dy paraqitje në muajin  qershor dhe një paraqitje në muajin korrik.  
Paraqitja dhe regjistrimi i parë në afatin e regjistrimit të qershorit realizohet më 17 dhe 18 qershor 2019, ndërsa rezultatet nga regjistrimi dhe vendet e lira do të publikohen më 

19 qershor 2019. 
Testimi kualifikues do të organizohet në shkollat për arsim të mesëm në 21  qershor  2019 , ndërsa rezultatet do të publikohen në 21 qershor   2019. Kontrollimi i njohurive të 

nxënësve të bashkësive  do të realizohet në gjuhën në të cilën nxënësi e ka ndjekur arsimin fillor.  
Pas publikimit të rang listave, nxënësit të cilët nuk janë regjistruar në shkollë janë të obliguar që në afat prej 48 orëve ta tërheqin dokumentacionin e 

dorëzuar, gjithashtu edhe shkollat janë të obliguar që në afat prej 48 orëve tua kthejnë dokumentacionin.  
Paraqitja dhe regjistrimi i  dytë i nxënësve  do të realizohet në 24 dhe 25 qershor 2019  , ndërsa rezultatet nga regjistrimi dhe vendet e lira do të publikohen në 26 qershor 2019. 
Paraqitja dhe regjistrimi i  tretë i nxënësve  do të realizohet në 1 korrik  2019  , ndërsa rezultatet nga regjistrimi dhe vendet e lira do të publikohen në 2 korrik  2019. 
Nxënësit  të cilët dërgohen në riprovim, provim të vitit, provim për avancim më të shpejtë, mund të regjistrohen në shkolla ku  do të mbeten  vende  të 

lira pas afatit të qershorit, më 26 gusht  2019  
Paraqitja për programin Maturë ndërkombëtare në Gjimnazin “Josip Broz Tito” do të realizohet prej 6 deri në 16 maj 2019.  
V. KRITERET PËR PËRZGJDHJE 
Kriteret për përzgjedhjen e  nxënësve janë: 
 suksesi mesatar prej  klasës së  VI-IX; 
 suksesi  mesatar i nxënësit i arritur nga katër lëndë (gjuhë amtare, gjuhë të huaj, dhe dy lëndë të cilat janë të rëndësishme për drejtimin); 

-    diploma (për vendin e I-rë, II-të dhe III-të), të fituar në  gara ndërkombëtare si dhe shtetërore ( të organizuara nga shoqatat e akredituara nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës) , nga gjuha amtare, gjuhë e huaj, shkenca natyrore, matematikë, kimi fizikë, biologji dhe gjeografi dhe lëndë mësimore të cilat janë të rëndësishme për drejtimin dhe 
lëmin zgjedhore.    

 vlera mesatare nga pikët e fituara për sjelljen. 
Në shkollat ku paraqiten nxënës me numër më të madh, nga numri i planifikuar me pikë të barabarta, do të organizohet test kualifikues nga lëndët të cilat janë të rëndësishme 

për drejtimin. 
Në shkollën e mesme të arteve (muzikë, balet dhe art) dhe gjimnazin sportiv, shkollat do të caktojnë kritere  plotësuese.  
Për suksesin  mesatar nga klasa e VI deri në klasën e IX, nxënësi mund të fitojnë më së shumti 50 pikë (suksesi i përgjithshëm  nga klasa e gjashtë, shtatë, tetë dhe nëntë  

mblidhet, ndahet në katër dhe numri i njëjtë shumëzohet me koeficientin 10) 
Për suksesin mesatar të arritur nga katër lëndë mësimore të propozuara (dy lëndë mësimore të detyrueshme për të gjitha llojet e arsimit dhe dy lëndë mësimore të cilat janë të 

rëndësishme për drejtimin), nxënësi mund të fitojë më së shumti 20 pikë (5 pikë për çdo lëndë). 
Për vende të fituara në  gara ndërkombëtare dhe gara shtetërore nxënësi mund të fitojë më së shumti 5 pikë. (Për vend të fituar në gara ndërkombëtare 5 pikë, për vend të fituar 

në gara shtetërore : 3 pikë për vendin e I-rë , 2 pikë për vendin e I I-të  dhe 1 pikë për vendin e I I I- të ). Nxënësit i vlerësohet vetëm një diplomë që i sjell më shumë pikë. 
Për vlerën mesatare të pikëve për sjelljen prej klasës së VI deri në klasën  IX nxënësi mund të fitojë më së shumti 5 pikë. ( Sjellja shembullore vlerësohet me 5 pikë, sjellja e 

mirë vlerësohet me 3 pikë dhe sjellje e pakënaqshme vlerësohet m 0 pikë. Vlera mesatare është shuma nga pikët për sjelljen nga klasa e gjashtë, shtatë, tetë dhe nëntë të pjesëtuar 
me 4).  

Nxënësi sipas të gjitha kritereve të  caktuara me këtë konkurs mund të fitojë më së shumti 80 pikë. 
Numri i caktuar minimal i pikëve për paraqitjen e parë, është pjesë përbërëse e këtij Konkursi. 
Shkollat për paraqitjen e parë mund të zvogëlojnë numrin e përcaktuar në pikët minimale të përcaktuara në Konkursin, më së shumti 10 pikë, përveç se për gjimnaz, drejtimin 

ekonomi - juridik dhe tregti dhe drejtimi shëndetësi. 
Shkollat janë të obliguara që me Konkurs intern për paraqitjen e dytë përkatësisht paraqitjen e tretë  të theksojnë minimumin e pikave të përcaktuara me të cilat nxënësit mund 

të konkurrojnë për regjistrim në planin dhe programin e caktuar mësimor. Publikimi i pikëve minimale duhet të realizohet më 21 qershor 2019 për paraqitjen e dytë, përkatësisht 
më 28 qershor 2019 për paraqitjen e tretë. 

Për nxënësit të cilët kanë mbaruar klasën e nëntë në Republikën e Maqedonisë së Veriut , ndërsa një, dy apo tre klasë ( VI,VII apo VIII) kanë përfunduar jashtë vendit, për ato 
klasë do të merret suksesi nga klasa e nëntë dhe do të vlejnë të gjitha kriteret e njëjta të lartë përmendura  gjatë përzgjedhjes së nxënësve.  

VI. PUBLIKIMI I SHPALLJEVE INTERNE  
Shkollat e mesme publike shpalljet interne i publikojnë në vende publike të shkollës më së voni deri më 19 prill  2019, në bazë të numrit të përgjithshëm të nxënësve dhe 

paraleleve të caktuara me këtë Konkurs. 
     Ministër i Arsimit dhe Shkencës, 

 
 Dr. Arbër Ademi 

 



1. PËRBALLJA E TITANËVE...

Është përcepcion personal, por
nuk është keq ta ndiqni si shem-
bull. Ndihmon si terapi e mendjes.
Sa më pak preokupim me orato-
rinë e politikanëve, më rehat kryet!
Dhe nuk bie në trans nga fjalët e
tyre(“a e pe çka i tha ky atij?”). Larg
qoftë, si simpatizantë partiakë të
cilëve u ngrohet shpirti nga fjalët e
liderëve të tyre. Si qytetarë na
është stërmbushur veshi fjalime,
akuza, sulme e kundërsulme, dhe
mbi të gjitha, demagogji. Pas tri
dekadash, nuk ka mbetur pothuaj-
se asgjë e panjohur.

Prandaj dhe nuk rashë fort në
trans nga dueli televiziv Zaev-
Mickovski. Edhe pse, e meritoi të
epitetin dueli i dekadës. Mua që të
dytë më janë simpatikë, ngaqë në
dallim nga pararendësit e tyre,
këta po komunikojnë! Në këtë
kontekst, më shumë falë Zaevit se
Mickovskit. Ngaqë Zaevi me pra-
nimin duel me liderin e opozitës,
ndërpreu një praktikë të mbra-
pshtë të Gruevskit. Ju kujtohet kur
ka qenë dueli i fundit i Gruevskit
me ndonjë lider opozite? Mua nuk
më kujtohet. Më kujtohen me
dhjetëra intervista (monologje) të
tij te “Janko burek-u”, te Llatasi e
madje edhe te Milenkoja e Dragan
Tomiqi, shpesh i shoqëruar me
Mirka Nacionalen për të gjitha
kohët. Dragan Tomiqi, në fascini-
min e pakufi ndaj jetës dhe veprës
së Grujos, ia la nofkën “pastir”(bari,
udhëheqës shpirtëror në kuptimin
blblik), si një Mojsie ose Krisht i
dytë, Shpëtimtar i Kombit që do ta
çojë popullin përtej Golgotës. Sikur
t’i ishin sulur popullit të tij me fi-
raunë e me romakë dhe ai po ia
tregonte rrugën e vërtetë. Në këto
11-12 vjet qeverisje të VMRO-së,
ishte sjellë gjer në absurd debati
midis Gruevskit dhe oponentëve
të vet. Gjithçka që kishte t’u tho-
shte, ua thoshte nëpërmjet media-
ve që i ngopte me para qeverie në
emër reklamash e fushatash me-
diale! Atje jepte intervista me

pyetje që i pëlqenin, për të mos
thënë të porositura, pa pasur për-
ballë oponentë të vërtetë. Prandaj
dhe dueli televiziv midis Zoran
Zaevit, lider i LSDM-së dhe
njëkohësisht kryeministër dhe li-
derit të ri të VMRO-së, Hristijan
Mickovski, shënon një kulturë të
re komunikimi midis pushtetit dhe
opozitës. Për më tepër, ngase Zae-
vi duelin e pranoi në një televizion
i cili më parë konsiderohej e afërt
me VMRO-në. 

Edhe diçka tjetër që vlen të
theksohet, kur është në pyetje ky
gjest i tyre, është një fakt se dueli
televiziv është vijim i debateve të
ashpra politike që zhvillohen në
relacionin pushtet opozitë qe dy
vjet e më shumë, si dhe vjen
përkundër të gjitha acarimeve në
këtë relacion. Madje dhe për të
shënuar një trend tjetër që nuk ka
qenë fort pjesë e kulturës politike
më parë, që për disa çështje për të
cilat negociojnë, edhe ndoshta të
gjejnë gjuhë të përbashkët, edhe
pse nuk do të duhej të pritej aq nga
një VMRO që e ka djegur tëmbli
dhe tash mund t’i fryjë kosit. Dhe i
fryn sa të jetë e mundur, nga pozi-
ta e opozitës së shkarkuar nga
përgjegjësitë e mëdha shtetërore.

Sa i përket përmbajtjes së de-
batit të këtyre dy politikanëve, vlen
qëndrimi se kur të dalin para ka-
merave, mos prit diçka të pathënë
prej tyre! Prandaj dhe gjithë çka
thanë ata, ishte e parashikuesh-
me. E parashikueshme ishte edhe
stili që dikur e kishin kultivuar Cër-
venkovski dhe Gergievski, me
shumë ironi e pickime “jashtë tem
duke u marrë me personalitetin e
tjetrit” (kur njëri i thoshte tjetrit se
pin uiski e ky ia kthente me
kokainë!). Të dy liderët e kohës
sonë, u munduan t’i mëshojnë
kundërshtarit në pikat e dobëta.
Natyrisht, i kanë që të dytë dhe si
dy boksierë në ring, u përpoqën t’u
ruhen këtyre goditjeve të ulëta e
të papritura, të cilat vijnë në trajtën
e të vërtetave të pakëndshme, ndaj
dhe u përpoqën ta hedhin njëri tje-

trin kodër më kodër. Zaevi, më
shumë se Mickovski, ka hendikepe
për të dhënë përgjigje para popul-
lit, sepse tashmë e ka shkelur dy
vjetëshin e pushtetit dhe ka reali-
zuar disa projekte politike që u hyri
me guxim, por që janë paragjykuar
te një pjesë e maqedonasve. Ndaj
dhe u përpoq të mbrojë marrëve-
shjen me Greqinë, siç e bën në çdo
rast. Por te çështja e drejtësisë se-
lektive, sikur bridhte andej-këndej
(eskivazhë boksieri), duke u arsye-
tuar me gjyqet. Pika e dobët e
Mickovskit, në çka insistonte Zaevi
të marrë përgjigje (sikur ky të ish-
te udhëheqës i debatit, i shtroi disa
herë pyetje të tilla për ta dekon-
centruar Mickovskin, i cili
ndonjëherë edhe binte në grackë),
ishte se çka do të bëjë me Marrëve-
shjen e Prespës, që pas shumë
eskivimeve (prapë analogji bok-
sierësh) nuk pati nga t’ia mbante,
duke dhënë një përgjigje tërtho-
razi se “ne nuk jemi si talebanët”.
Sigurisht, iu mbetet shikuesve të
nxjerrin përfundimin ç’donte të
thoshte. (Dy ditë më pas, doli në
shesh se amendamentet për Ligjin
për Prokurorinë Publike Speciale
që ia kishin dërguar ministres së
Drejtësisë, VMRO-ja i kishte shk-
ruar me emrin e ri të shtetit!). 

Ky debat, natyrisht, nuk do të
ishte interesant për publikun pa
goditje të ulëta dhe që të dytë nuk
hezituan t’i japin, si dikur Geor-
gievski me Cërvenkovskin. Kur u
fol për nepotizmin, Zaevi ia kujtoi
Mickovskit që paska qenë asistent
i babait të tij, dhe ky i dyti ia
përkujtoi Zaevit vjedhjen e rrymës
nga ana e të jatit. Por, pati dhe in-
sistime gjer në banalitet nga të
dytë, si ajo çështja e licitimit kush
do të japë dorëheqje nëse kandi-
dati presidencial humbë. Të tjerët
më parë qëndronin me vite në pu-
shtet edhe pse humbnin në
zgjedhje, kurse këta dy, njëri më i
mençur se tjetri, donin të merrnin
premtimin nga tjetri që pas dy tre
vjetësh karrierë ta çojnë oponentin
në pension. Pritni pak, ku nguteni?

Meqë publiku i gjerë e ka parë
debatin, nuk kam ndërmend të pa-
rafrazoj gjithë çka u tha, por dua të
theksoj edhe një herë që dueli i
tyre shënon një kthesë në komu-
nikimin publik midis politikanëve
te ne pas më shumë se dhjetë
vjetësh mos dalje në mejdan nga
ana e Gruevskit. Dikush tha se këta
dy mund të jenë shembull edhe
për politikanët shqiptarë, në të
gjitha trojet, por dhe këtu në Ma-
qedoni, të sikur nuk duan t’i dalin
përkarshi njëri tjetrit. 

2. ABYLFETA ALIMI, PENG I
DREJTËSISË

Mickovski dhe Zaevi kishin çka
t’i përplasnin në fytyrë njëri-tjetrit.
Mickovski kishte shkuar i përgati-
tur për t’ia thënë troç ato që partia
e tij i adreson si akuza vazhdimisht
nëpër debate parlamentare e kon-
ferenca shtypi, sa për të mbrojtur
veten edhe më shumë për të aku-
zuar se asgjë nuk dallon pushteti i
Zaevit nga ai i VMRO-së, bile edhe
me keq. Ai bukur shumë e eksploa-
toi çështjen e “gjykimeve politike”,
revanshizmit dhe drejtësinë selek-
tive. Në këtë kontekst, ra në sy një
krahasim interesant, atë të dëni-
meve prej mbi 200 vjetësh për të
dyshuarit për 27 prillin për terro-
rizëm, kundrejt dënimeve të vogla
për terrorizëm (pjesëmarrje në
ISIS-vër.ime).

Në të vërtetë, ka vend për
krahasime dhe kjo dëshmon për
atë se nuk janë pa bazë debatet
mediatike e politike për qasjen se-

lektive të drejtësisë sidomos në ra-
stin e 27 prillit. Këtë e përforcoi
javën që shkoi protesta për lirimin
e Abdylfeta Alimit, pjesëtarit të si-
gurimit të Kuvendit, i dënuar me
shtatë vjet, por që prokurorja nuk
është e kënaqur me këtë, do të
kërkojë edhe më shumë! Hajde,
hajde... Ja pra, ta krahasojmë “ter-
rorizmin” e tij, me veprën që ka
pikëtakime me atë që tronditi
gjithë botën në Siri e Irak, ku disa
imamë të këtushëm kishin bërë
rekrutim për radhët e Isisit, e që
kaluan me dënime shumë më të
ulëta se shtatë vjetët e Abdylfeta
Alimit. Krahasimi nuk pushon këtu
me imamët e dënuar për ndihme-
së terrorizmi, sepse A.Alimi ka pa-
sur një çelës në dorë dhe ua ka
dhënë disa personave me pozicion
të lartë zyrtar, deputetë. Ata pastaj
me atë çelës e kanë hapur derën
ku janë futur turmë njerëzish, prej
të cilëve dikush ka demoluar oren-
ditë Kuvendit, disa të tjerë kanë
sulmuar deputetë, e ndonjë më
“trim” edhe ka tentuar të bëjë vra-
sje! 

Dhe tash kemi këtë situatë:
Abdylfeta Alimi dënohet me 7 vjet
burg, ndërkohë që ata që e kanë
marrë çelësin prej tij, dhe që e kanë
kryer drejtpërdrejt veprën (i kanë
hapur dyert), janë të lirë dhe “të
mbrojtur me ligj”, si arushat e rralla
në një mal të shpeshtë! Kjo, edhe
më tepër, për t’iu dhënë përgjigje
gjithë atyre që thonë se “Abdylhali-
mi është fajtor se e ka dhënë çelësin”. 

Ditë më parë ndodhi një akt i
vërtetë i terrorizmit në Zelandën e
re ku u vranë 50 njerëz, por jo me
çelës si të A.Alimit. Padrejtësia në
rastin e tij fillon në vetë kualifiki-
min e veprës dhe përfundon në se-
lektivitetin e ndëshkimit të tij kun-
drejt lirimit të disa të tjerëve që
janë më fajtorë se ai. Pas këtij rasti,
nuk mund të ketë kurrfarë refor-
me në drejtësi, aq më tepër kur del
prokurorja dhe flet se si sigurimin
e Kuvendit e paskan kapur kame-
rat duke e dhënë çelësin, ndërkaq
gjithë publiku i Maqedonisë të
parët që i ka parë në kamerë kanë
qenë deputetët të cilët me ligj u li-
ruan nga fajësia. Lirimi i deputetë-
ve që hapën dyert vetëm pse janë
deputetë, kundrejt një sigurimi të
thjeshtë, është padrejtësia tjetër
që na kthen në shekuj të errët të
mesjetës kur ligjet nuk kanë vlej-
tur për të gjitha klasat! Të përkuj-
tojmë se deputetët që u liruan
ishin pjesë e subjektit që e krijoi
rrëmujën në parlament dhe rre-
zikoi jetë njerëzisht dhe sigurinë e
vendit.

(Autori është kolumnist i rregullt
i gazetës KOHA)

E parashikueshme ishte që
stili i Zaevit dhe
Mickovskit të ishte ai që
kishin kultivuar dikur
Cërvenkovski dhe
Georgievski, me shumë
ironi e pickime “jashtë
tematike” (kur njëri i
thoshte tjetrit se pin uiski
e ky ia kthente me
kokainë!). Të dytë, si dy
boksierë në ring, u
përpoqën t’u ruhen
goditjeve të ulëta, të cilat
vijnë në trajtën e të
vërtetave të pakëndshme,
ndaj dhe u përpoqën ta
hedhin njëri tjetrin kodër
më kodër 

Mirë është kur ata flasin  Nga
Daut DAUTI

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

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.

9FORUM
Koha, e shtunë, 30 mars 2019 



10 RAJON
Koha, e shtunë, 30 mars 2019 

Deklarata e ambasadorit zvi-
ceran në Kosovë, Jean Humbert Le-
bet, i cili ka thënë në Skenderaj se
“po ndërton ujësjellësin, ndërsa ju
po paguani veteranë të rrejshëm”,
ka bërë bujë në Kosovë. Kjo solli
edhe reagimin e kryetarit të Ku-
vendit të Kosovës, Kadri Veseli, e
më pas edhe të Nasim Haradinaj, i
cili u shpreh se, edhe në Zvicër ka
veteranë të rrejshëm, duke e aku-
zuar ashpër ambasadorin zviceran
për atë se çfarë ka thënë.

Më pas edhe ministri i Infra-
strukturës, Pal Lekaj, iu
kundërpërgjigj ambasadorit zvi-
ceran. “Nuk është ambasadori për
me u marrë me ato. Publikisht para
qytetarëve është e pakuptimtë me
e lidhë një investim me një temë të
ndjeshme, me veteranët e luftës.
Sikur t’isha ai që marrë vendime,

sot ia kisha çu letrën e largimit”, ka
thënë ministri Lekaj, transmeton
Gazeta Express, përcjell albinfo.ch.

Por, duket se po harrohen edhe
investimet në Kosovë, dhe që Zvi-
cra ka qenë një mike e Kosovës,
duke e ndihmuar financiarisht, de-
risa ishte ndër vendet e para që e
ka njohur Pavarësinë e Kosovës.
Gjithashtu një numër i madh i
mërgimtarëve jetojnë në Zvicër
dhe kanë kontribuar me remiten-
ca.

Investimet e Zvicrës pasluftës
në Kosovë kapin shifrën e 100 mi-
lionë eurove. Vetëm gjatë pe-
riudhës 2017-2020, ambasada zvi-
cerane ka njoftuar për projektet ku
do të investohen 85 milionë franga
zvicerane.

Zvicra  mbështet Kosovën në
përmirësimin e mjedisit të bizne-
sit, duke riorganizuar dhe lehtë-
suar ambientin e të bërit biznes.

Për më tepër, Zvicra kontribuon në
arsimin dhe aftësimin profesional
me qëllim të ndërtimit të një si-
stemi funksional ku aftësitë e
punëkërkuesve i plotësojnë kërke-
sat e tregut të punës. Sot, Zvicra
është partneri bilateral i tretë më i
madh i zhvillimit në Kosovë. Kom-
panitë zvicerane investojnë rreth
65 milionë franga çdo vit në Ko-
sovë. 200 kompani zvicerane janë
të vendosura në Kosovë që nga viti
2003. Së paku 100 mijë vizitorë nga
Zvicra vijnë në Kosovë për çdo vit.
Rreth 150 persona fluturojnë për-
mes avionëve çdo vit nga Zvicra në
Kosovë.

Shefi i grupit parlamentar të
LDK-së, Avdullah Hoti, ka thënë se
është i pa precedent rasti që një
ministër i Qeverisë së Kosovës
kërkon largimin e një ambasadori.

Hoti në llogarinë e tij në Face-
book ka shkruar se me paratë që

Zvicra shpenzon në Kosovë, përf-
shihen taksat e 200 mijë qytetarë-
ve të Kosovës që jetojnë atje,
përcjell albinfo.ch.

Sipas tij shkarkimi i ministrit
Pal Lekaj është i mjaftueshëm si
kërkim falje ndaj një vendi mik si
Zvicra.

“Është i pa precedent rasti që
një ministër i Qeverisë së Kosovës
kërkon largimin e një ambasadori.
Dhe atë të Zvicrës, ku janë mbi 200
mijë qytetarë të Kosovës. Në pa-
ratë që Zvicra shpenzon në Kosovë
përfshihen edhe taksat e këtyre
200 mijë qytetarëve të Kosovës që
i paguajnë në Zvicër. Prandaj, është
më se legjitime të kërkohet lloga-
ri dhe shpenzim adekuat nga ana
e Ambasadorit.

Vetëm shkarkimi këtij ministri
mund të jetë i mjaftueshëm si
kërkim falje ndaj një vendi mik si
Zvicra”, ka shkruar Hoti.

Kreu i qeverisë tha se Shqipëria
ndihet jashtëzakonisht mirë sot që
integrimi i Malit të Zi dhe Maqedo-
nisë së Veriut më pas ka krijuar një
hapësirë të gjerë në Ballkan për
NATO-n dhe ka forcuar stabilite-
tin e Ballkanit, por kjo duhet të
vazhdojë.

“Në mënyrë që paqja e brishtë
ende në këtë rajon të mos sfidohet
kurrë në të ardhmen dhe në
mënyrë që Ballkani të mos jetë më
porta përmes së cilës influencat e

vendeve të treta arrijnë të depër-
tojnë deri në zemër të Europës,
është e domosdoshme që edhe
Kosova të bëhet më herët se vonë
pjesë e integruar e aleancës euroa-
tlantike.”

Rama tha se Shqipëria beson
shumë fort se integrimi i Kosovës
me ushtrinë e saj kombëtare në fa-
miljen euroatlantike është një do-
mosdoshmëri, jo vetëm për Ko-
sovën, thjeshtë dhe as vetëm për

Ballkanin, por për të gjithë fa-
miljen euroatlantike.

“Përfshirja e plotë e Ballkanit
në NATO është pa dyshim një vi-
zion strategjik dhe përfshirja e Ko-
sovës në NATO do të ishte një kapi-
tal i shtuar, përmes së cilit
arkitektura e sigurisë europiane
dhe euroatlantike në jug dhe ju-
glindje të kontinentit të marrë një
trajtë të plotë dhe të sigurt.”

Rama tha se në “10-vjetorin e

anëtarësimit të vendit tonë në
NATO, që në fakt përkon me 20-
vjetorin e një bashkëpunimi të
ngushtë gjatë luftës për çlirimin e
Kosovës, Shqipëria përgatitet të
nisë veprën e rëndësishme të ndër-
timit të bazës së NATO-s në
Kuçovë, e cila do të jetë një prej ba-
zave më moderne dhe më të
mëdha të NATO-s në këtë rajon.”

Në aktivitetin e organizuar në
“Bulevardin Dëshmorët e Kombit”
dhe në “Sheshin Nënë Tereza” me
rastin e 10-vjetorit të anëtarësimit
të Shqipërisë në NATO marrin pje-
së ministra të Mbrojtjes dhe Shefe
të Shtabeve të vendeve anëtare të
NATO-s, ambasadorë, atashe të ak-
redituar në vendin tonë, parlamen-
tarë, flamurtarë të vendeve anëta-
re të NATO-s dhe të tjerë. I
pranishëm në ceremoni ishte edhe
Presidenti i Republikës, Ilir Meta.
/tvklan.al

BE-ja ka
neglizhuar
Kosovën ndër
vite dhe ka
favorizuar
Serbinë
Kryeministri Haradinaj ka
ashpërsuar qasjen e tij ndaj
bashkësisë ndërkombëtare,
derisa po vazhdon ta mbajë në
fuqi tarifën ndaj produkteve
serbe. Partneri i madh i koali-
cionit, PDK-ja, po e kundërsh-
ton këtë gjë “duke alarmuar”
se kjo rrezikon prishjen e
marrëdhënieve të Kosovës me
BE-në, shkruan Gazeta "Zëri".
Kurse njohësi i çështjeve poli-
tike, Mazllum Baraliu, për “Zë-
rin” ka thënë që qasja e krye-
ministrit Haradinajt ndaj
bashkësisë ndërkombëtare
është politikë që e ka vendosur
kreu i Qeverisë, mirëpo sipas
tij BE-ja vazhdimisht ka ne-
glizhuar Kosovën, teksa ka fa-
vorizuar Serbinë në negociatat
mes dy vendeve.
“Qasja e Haradinajt ose e Qe-
verisë në përgjithësi ndaj ba-
shkësisë ndërkombëtare është
çështje e stilit dhe çështje e
perceptimit të Qeverisë, por
realiteti qëndron që BE-ja
thjesht Kosovën e ka ne-
glizhuar dhe po e neglizhon,
po e diskriminon edhe në pro-
cesin e dialogut me Serbinë që
nga viti 2011 e deri më tani në
këtë fazën e epilogut, duke e
favorizuar Serbinë e duke e
sanksionuar Kosovën në anën
tjetër. Kosova është e ne-
glizhuar nga proceset e inte-
grimit evropian”, ka theksuar
Baraliu.
Sipas tij, Bashkimi Evropian ka
qenë i padrejtë në shumë ve-
prime në raport me Kosovën,
teksa nuk ia ka hapur as
rrugën për integrim drejt këtij
institucioni. 
“Ajo që është për t’u eviden-
tuar është fakti se Bashkimi
Evropian ndaj Kosovës jo
vetëm për çështjen e vizave,
por edhe për çështje të tjera ka
qenë i padrejtë dhe i pajusti-
fikueshëm në veprime. Gjatë
gjithë këtyre viteve të pa-
sluftës, duke qenë BE-ja e pra-
nishme këtu në Kosovë e duke
udhëhequr politikat ekono-
mike, ato në drejtësi dhe në të
gjitha fushat, nuk ka dhënë
asnjë lëvizje pozitive në
mënyrë që Kosovën ta drej-
tojnë në një rrugë të duhur
drejt integrimit evropian”, ka
thënë Baraliu.
Përmes taksës Baraliu ka
thënë që është koha adekuate
për të dëshmuar një herë e
mirë që Kosova është shtet i
pavarur dhe ka sovranitetin e
vet, duhet të sillet si e tillë me
gjithë respektin ndaj bashkë-
sisë ndërkombëtare.

Zvicra investon në Kosovë,
politikanët e ofendojnë ambasadorin!

Zvicra është partneri
bilateral i tretë më i madh
i zhvillimit në Kosovë.
Kompanitë zvicerane
investojnë rreth 65
milionë franga çdo vit në
Kosovë. 200 kompani
zvicerane janë të
vendosura në Kosovë që
nga viti 2003. Së paku 100
mijë vizitorë nga Zvicra
vijnë në Kosovë për çdo
vit. Rreth 150 persona
fluturojnë përmes
avionëve çdo vit nga
Zvicra në Kosovë

Shqipëria 10 vjet në NATO
Në 10-vjetorin e
anëtarësimit të
Shqipërisë në NATO,
Kryeministri Edi Rama
theksoi gjatë një fjalimi
të mbajtur të premten në
ceremoninë e organizuar
në Tiranë, se tashmë
është radha e Kosovës për
tu bërë pjesë e aleancës
euroatlantike

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ministri gjerman i Shëndetësi-
së, Jens Span në rast të një Brexit-i
i trembet problemeve në furnizi-
min me ilaçe dhe pajisje të tjera të
mjekësisë. Sipas Spahn këtu bëhet
fjalë sidomos për implante, stimu-
lues kardiakë të zemrës apo pro-
dukte me të cilat testohen së-
mundjet si virusi i sidës. Këto
produkte mund të humbasin lejen
e përdorimit, paralajmëron
Spahn.”Në rast të një Brexit pa rre-
gulla, pa ujdinë e procedimit të
mëtjeshëm praktik, mund të men-
dohet që dhjetëra mijëra produk-
te apo aparate mjekësore mund të
humbasin lejen e përdorimit në BE
dhe nuk do të jenë më prezente në
tregun europian”, shkruan ministri
gjerman i Shëndetësisë në një
letër për Komisionin Europian.

PSE DO TA HUMBISNIN KËTO
PRODUKE LEJEN?

Për t’u përdorur në BE, produk-
tet mjekësore duhet të kenë një
leje të posaçme, CE, në të gjithë
Europën ka qendra të posaçme
çertifikimi që e japin këtë vulë. Në
Britaninë e Madhe për këtë njihet
“British Standards Institution”, BSI.
Këto qendra janë të specializuara
për produkte të caktuara, BSI psh
është e specializuar për implantet.
Shumë prodhues të tyre i çerti-
fikojnë kështu produktet e tyre në
Britaninë e Madhe. Nëse ky vend
del pa marrëveshje me BE, atëherë
disa juristë mendojnë, se do të sh-
fuqizohet edhe leja e vlefshme në
BE për këto produkte, duke bërë

që ata të mos shpërndahen më ja-
shtë Britanisë së Madhe. Por juri-
stët nuk janë të një mendimi.

ÇFARË THONË FIRMAT
FARMACEUTIKE?

Shoqata Federale e Tekno-
logjisë Mjekësore në Gjermani e
ndan shqetësimin e Jens Spahn.
“Kjo është ajo që ne prej muajsh
ia themi politikës”, tha zëdhënësi,
Manfred Beeres për DW. Por tek
Komisioni Europian nuk ka pasur
shumë vëmendje për këtë. “Duhet
të gjenden zgjidhje praktike,
ndryshe do të kemi probleme me
furnizimin”, thotë Beeres. Disa fir-
ma po përpiqen që tani të mënja-
nojnë ngushticat në furnizim.

Prodhuesi i aparateve teknike
mjekësore, B.Braun thotë, se po
analizohen nga viti 2016 efektet e
Brexit dhe janë marrë masa të
gjera për të mos pasur bllokim të
furnizimit.

Ministri gjerman i Shëndetësi-
së, Jens Spahn kërkon nga Komi-
sioni Europian dhe vendet anëtare,
që të përpilohet një plan krize i
përbashkët. Kështu ai kërkon që të
thjeshtohen e përshpejtohen pro-
cedurat për marrjen e lejeve të çer-
tifikimit nga qendra të tjera në BE.
Ai kërkon po ashtu një zgjidhje të
përkohshme për produktet e çerti-
fikuara në Britaninë e Madhe.
Prodhuesit do mund të shpërn-
dajnë produktet e tyre në BE edhe
pa leje formale deri në një vit, nëse
ata paralelisht përpiqen të sigu-
rojnë çertifikimin në një vend
tjetër.

Instituti Federal për Medika-
mentet dhe Produktet Mjekësore
nuk llogarit me ngushtica në furni-
zim për produktet apo ilaçet të ka-
tegorizuara si me rëndësi për furni-
zimin. Por tek një Brexit i ashpër
mund të ketë probleme çertifiki-
mi. Martin Zengraf, kreu i Industri-
së Farmaceutike, BPI thotë, se “in-
dustria ka marrë masa, që të jenë
sa më të vogla efektet negative të
një Brexiti të ashpër.” /DW

Guaidos i
ndalohet posti
publik për 15 vjet
Liderit opozitar të Venezuelës,
Juan Guaidó do t’i ndalohet
mbajtja e ndonjë pozite publike
për 15 vjet, ka njoftuar kontrolleri
financiar i këtij shteti.
Kontrolleri, Elvis Amoroso ka
thënë se dokumentet financiare
të Guaidos kanë qenë të paqarta.
Guaidó, udhëheqës i Asamblesë
Kombëtare, që kontrollohet nga
opozita, ka shpallur veten presi-
dent të përkohshëm në muajin
janar. Ai ka mbështetjen e më
shumë se 50 shteteve, përfshirë
Shtetet e Bashkuara.BBC ka ra-
portuar se vendimi për t’i nda-
luar një pozitë të tillë Guaidos do
të hyjë në fuqi, nëse ai vendos të
rikandidojë për postin që ka si
udhëheqës i Asamblesë Kombë-
tare. Guadio ka kundërshtuar
njoftimin e Amorosos, duke
thënë se ai nuk është “auditor i
përgjithshëm”.“Kongresi legjitim
është fuqia e vetme që mund të
emërojë një auditor të përgjith-
shëm”, është shprehur ai.Me
mbështetjen e administratës së
presidentit amerikan, Donald
Trump, Guadio ka shtuar thirrjet
për dorëheqje të presidentit të
kontestuar, Nicolas Maduro.
Bashkimi Evropian ka dënuar
këtë veprim kundër Guaidos, de-
risa një zyrtar amerikan për
sanksione ka thënë se SHBA-ja
synon të ushtrojë presion maksi-
mal ndaj Qeverisë së Vene-
zuelës. Mirëpo Maduro, që ka
mbështetjen e Rusisë dhe Kinës,
i konsideron thirrjet e Gauidos,
si përpjekje të SHBA-së për “pu-
shtim” të shtetit të Amerikës Ju-
gore. (REL)

Më të ri ndjehen japonezët dhe zviceranët,
të cilët kur kanë, për shembull, 76 vjeç, ndihen
si 65 vjeç. Pastaj vijnë francezët, banorët në Sin-
gapor, Kuvajt dhe Korenë e Jugut. 

Banorët e Papua Guinesë së Re në moshën
45 vjeç kanë probleme shëndetësore me një
mesatare 65 vjeçare dhe ndjejnë mënyrën se si

ndihen njerëzit në Francë apo Singapor në mo-
shën 76 vjeçare. Këto janë rezultatet e një stu-
dimi të plotë shkencor të publikuar në revistën
Lancet.Anketa mbulonte të dhënat për banorët
e 195 vendeve. Sipas tij, më i riu ndjen japo-
nezët dhe zviceranët, të cilët, kur kanë, për
shembull, 76 vjet, ndihen si 65 vjeç. Pastaj vjen
Franca, Singapori, Kuvajti dhe Korenë e Jugut,
përcjell albinfo.ch.

Në fund, përpara Papua Guinea e Re, janë
Ishujt Marshall dhe Afganistan, ku 51-vjeçarët
ndjehen si 76-vjeçarë.

Llogaritjet bazohen në indeksin socio-de-

mografik (IHD), që përfshin të ardhurat mesa-
tare, arsimin, sëmundjet dhe shkallën totale
të lindjeve.

�Udhëheqësit e qeverive, si dhe të tjerët
duhet të marrin në konsideratë edhe kur njerë-
zit fillojnë të vuajnë nga efektet e padëshirua-
ra të plakjes … Kjo do të thotë që vëmendja
duhet t’i kushtohet edhe faktorëve që mund të
vonojnë simptomat e plakjes�, tha Dr Angela
Cheng, kreu i hulumtimit.

Këto përfshijnë aktivitetet fizike, lërja e
duhanit dhe organizimin më i mirë i sistemit
shëndetësor.

Turqia do të respektojë marrë-
veshjen për blerjen e sistemit rus
të mbrojtjes ajrore, pavarësisht
kundërshtimeve nga Uashingtoni,
tha ministri i Jashtëm turk, Mev-
lut Cavusoglu, pas bisedimeve me
homologun e tij rus Sergei Lavrov.
“Kjo marrëveshje është çështje e
kryer”, tha Cavusoglu.

Tashmë, sipas ministrit turk, po
diskutohet vetëm koha se kur do të
bëhet dërgesa e sistemit mbrojtës.

Ai tha se Ankaraja nuk plani-
fikon të iu shesë palëve tjera siste-
min S-400.

Planet për blerjen e armatimit
rus nga ana e Turqisë kanë ngjallur
reagimin e Shteteve të Bashkuara
të cilat po shqyrtojnë mundësinë
të pezullojnë bashkëpunimin ush-
tarak me Turqinë.

Katër senatorë amerikanë, më
28 mars, prezantuan një projekt-
ligj dypartiak, për të ndaluar tran-

sferimin e aeroplanëve F-35 në Tur-
qi derisa qeveria e SHBA të vërte-
tojë se Ankaraja nuk do të marrë
dorëzimin e sistemit rus S-400.

Cavusoglu tha se Turqia ka
marrë deklarata kontradiktore nga
Shtetet e Bashkuara, duke shtuar
se Ankaraja ka përmbushur të
gjitha detyrimet e saj lidhur me
blerjen e aeroplanëve F-35.

Ministri turk gjithashtu tha se
Ankaraja e kundërshton vendimin

e SHBA-së për të njohur sovranite-
tin e Izraelit në Rrafshnaltën e Go-
lanit. Presidenti amerikan, Donald
Trump, tha me 25 mars se SHBA-të
njohin sovranitetin e Izraelit në
këtë rajon. Presidenti i Turqisë, Re-
cep Tayyip Erdogan reagoi duke
thënë se ky veprim e vendosë
Lindjen e Mesme buzë një krize të
re. Rusia, Irani dhe një numër i ven-
deve arabe, përfshirë aleatët e
SHBA-së në Gjirin Persik gjithash-

tu kundërshtuan vendimin e presi-
dentit Trump. Mirëpo, presidenti
Trump ka thënë se vendimi është i
një rëndësie strategjike dhe të si-
gurisë për Izraelin dhe stabilitetin
rajonal”.

Në anën tjetër kryeministri iz-
raelit, Benjamin Netanjahu, ka
thënë se vendimi vjen në një kohë
kur “Irani kërkon të përdorë Sirinë
si një platformë për të shkatërruar
Izraelin”.

Turqia do blejë sistemin rus pavarësisht
kundërshtimit nga SHBA

Katër senatorë amerikanë, më 28 mars, prezantuan një projekt-ligj dypartiak, për
të ndaluar transferimin e aeroplanëve F-35 në Turqi derisa qeveria e SHBA të
vërtetojë se Ankaraja nuk do të marrë dorëzimin e sistemit rus S-400

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Zviceranët 76, ndjehen si 65 vjeç

BE pa ilaçe pasi të ikin britanikët?
Në rast të një Brexiti të
ashpër, pra pa
marrëveshje, shumë ilaçe
do të humbisnin lejen e
përdorimit. Ministri
gjerman i Shëndetësisë,
Jens Spahn i trembet
problemeve me
furnizimin. Si reagojnë
firmat farmaceutike?



Jakupi ndalet 
në çerekfinale
Shkup, 29 mars - Karateisti Berat
Jakupi dhe Natasha Stefanovska
në Kampionatin Evropian për
senior, i cili po zhvillohet në Gu-
dallahara të Spanjës ka arritur
deri në çerekfinale, ndërsa
kundërshtarët e tyre nuk u kua-
lifikuan në finale dhe nuk kanë
mundësi që të luftojnë në repa-
sazh për medaljen e bronzit.
Nga ana tjetër, reprezentuesi i
Maqedonisë së Veriut, Emil Pav-
lov do të luftojë me karateistin
rumun Florin Gogolosi për me-
daljen e bronzit. Në kategorinë
deri më 60 kg, Pavlov mundi ser-
bin Antiq, malazezin Duloviq,
ndërsa në gjysmëfinale u ndal
nga rusi Plahutin. Pavlov është
karateisti i vetëm që mund të si-
gurojë medaljen e bronzit për
Maqedoninë e Veriut. 
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Fisnik NUHIU

Shkup, 29 mars - Pas takimeve të
zhvilluar ditën e enjte në Ligën e
Parë  futbollistike të Maqedonisë
së Veriut, të dielën në program do
të jetë ndeshjet e javës së 25. Skua-
dra e Shkëndijës pas fitores në Kra-
tovë ndaj Sileksit me rezultatin 0:3,
të dielën në stadiumin e qytetit në
Tetovë do të jetë nikoqire e Po-
bedës. Në dy përballjet e fundit të
zhvilluara mes Shkëndijës dhe Po-
bedës në Tetovë, kanë qenë mysa-
firët nga Prilepi të dalin fitues. Në
takimin e së dielës trajneri Qatip
Osmani do të mund të llogarisë në
shërbimet e Marjan Radevski i cili
pas plotë nëntë muajve u rikthye

në fushën e gjelbër, duke zhvilluar
disa minuta në fitoren e Shkën-
dijës ndaj Sileksit. Radevski pësoi
lëndim vitin e kaluar në ndeshjen
ndaj Nju Seints në kuadër të kua-
lifikimeve për Ligën e Kampionëve.
Mbrojtësi i Shkëndijës, Egzon Bej-
tullai për takimin ndaj Pobedës ka
theksuar se si në takimin ndaj Si-
leksit ashtu edhe ndaj Pobedës, në
fushë do të hynë me koncentrim

maksimalë dhe se në fund të dalin
fitues. “Kemi respekt për ekipin e
Pobedës edhe pse janë në vendin e
fundit në renditjen tabelore, ne i
shikojmë si çdo rival tjetër, do të
dalim në fushë me koncentrik
maksimal për të dhënë më të
mirën, të realizojmë detyrat që do
të na jap stafi teknik dhe në fund
që është më e rëndësishme në këtë
ndeshje të marrim tre pikët e pla-

nifikuara dhe që do të na shërbe-
nin të vazhdojmë drejt rrugës tonë
drejt mbrojtjes së titullit kampion”,
deklaroi Egzon Bejtullai. Nga ana
tjetër ekipi i FC Shkupit, pas
humbjes në shtëpi nga Makedo-
nija GJ.P, të dielën do të udhëtoj
drejt Strumicës ku do të përballet
me Bellasicën të cilën radhitet në
vendin e parafundit në tabelën e
klasifikimit. “Sigurisht se nuk ka
ndeshje të lehtë, të gjitha ekipet
janë në kërkim të pikëve, andaj
edhe në duelin e të dielës do të jetë
një sfidë ku do të kërkojmë tri pikë-
shin. Është për të ardhur keq që në
dy ndeshjet e fundit kemi pësuar
disfata, ndërsa kemi luajtur mirë. E
vetmja gjë që na mungon është
realizimi, andaj shpresojmë që
pikërisht në ndeshjen e të dielës
të kthejmë vetëbesimin dhe të
marrim rezultat pozitiv”, deklaroi
Artan Veliu. Pozitive për këtë nde-
shje është fakti se trajneri Karan
nuk ka asnjë mungesë, pasi që tani
më është rikthyer edhe Ergin Ab-
dul. Skuadra e Renovës në sezonin
pranveror është duke treguar nde-
shje mjaft të mira, ku në gjashtë
takimet e zhvilluar ende nuk ka
pësuar disfatë. Ndërkaq, të dielën
do të jetë mysafire e Akademija
Pandevit, ku dhe shpresojnë se do
të vazhdohet me serinë pozitive.
Në përballjet tjera Vardari do të
pret Sileksin, ndërsa Makedonija
GJ.P do të luaj me Rabotniçkin. Të
gjitha takimet luhet të dielën me
fillim prej ora 15:30.

Mustafi do të
largohet nga
Arsenali
Futbollisti shqiptar pritet të
largohet nga Arsenali gjatë
verës për t’u rikthyer në kam-
pionatin spanjoll Shkodran
Mustafi e kishte një ekspe-
riencë të jashtëzakonshme në
La Liga, ku kishte luajtur për
Valencian. Mirëpo, që prej
transferimit në Arsenal futbol-
listi shqiptar nuk është më ai i
mëparshmi. Përfaqësuesin
gjerman e kanë vërshuar kri-
tikat në dy sezonet e fundit
dhe ai nuk po duket të jetë i
denjë për Premierligë. Pran-
daj, interesim për ish-futbolli-
stin e Evertonit dhe Sampdo-
rias ka shfaqur përsëri
Valencia, e cila dëshiron ta
rikthejë atë në Spanjë, duke e
pasur parasysh se e ardhmja e
Garay nuk është e qartë, ndër-
sa Gabriel Paulista e Mouctar
Diakhaby nuk dihet nëse do të
jenë më pjesë e këtij klubi.
Nga ana e tij, Mustafi nuk e ka
fshehur dëshirën për t’u
rikthyer në Gjermani, ku e ki-
shte nisur karrierën si futbolli-
st profesionist.

Duka ka konfirmuar se edhe Be-
snik Hasi është kandidatë i mund-
shëm për stolin e Shqipërisë. Numri i
Federatës së Futbolli të Shqipërisë, Ar-
mando Duka, i cili ishte i deleguar nga
UEFA si vëzhgues në Kuvendin e rre-
gullt të Punës së FFK-së, nuk e ka përja-
shtuar mundësinë që Besnik Hasi të
marrë drejtimin e Shqipërisë. Kombë-
tarja shqiptare është pa trajner që nga
shkarkimi i italianit, Christian Panucci.
I pyetur se kur do të vendoset për traj-
nerin e ri të Shqipërisë dhe se a është
kandidatë Besnik Hasi, Duka u
përgjigj: “Brenda muajit prill besoj. Be-
snik Hasi? Pse jo, çdo trajner është kan-
didatë. Negociata? Akoma s’kemi fil-
luar negociata”. Duka foli edhe për
Kuvendin e rregullt të Punës së FFK-
së: “Ishte e organizuar në mënyrë per-
fektë dhe çdo gjë shkoj shumë mirë, siç
po shkojnë mirë në përgjithësi gjërat
në futbollin kosovar. Është bërë një
progres i madh për të gjitha projek-

tet. Një rrugë e nisur nga Fadil Vokrri,
e pasuar tani nga Agim Ademi”. Ai
premtoi se FSHF-ja gjithmonë do të
bashkëpunojë ngushtë me FFK-në.
“FSHF-ja dikur e kishte obligim (ta
ndihmojë FFK-në), tani jemi partnerë
dhe marrëdhëniet tona janë të shkël-
qyer dhe nuk besoj se ndonjëherë do
të jenë ndryshe gjatë historisë”.

Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Hamdi Salihi, ka njoftuar
se ka vendosur të pensionohet nga futbolli aktiv. Sulmuesi i
Neustadtit në Austri përmes një njoftimi në rrjete sociale ka
thënë se ndeshja me Wacker Innsbruck më 30 mars do të
jetë e fundit për të. Ai në një postim të gjatë ka falënderuar
familjen dhe bashkëlojtarët. Në fund ai nuk ka pranuar të
thotë fjalën “Fund” për karrierë, por ka paralajmëruar një
“Fillim të ri”. “Duke mos e menduar veten asnjëherë larg fut-
bollit edhe në të ardhmen, është e natyrshme që edhe ky
vendim i imi nuk ka ardhur sot për nesër. Gjatë viteve të fun-
dit krahas futbollit të luajtur, kam lexuar, studiuar dhe
mbajtur shënime që besoj se do të jenë shumë të vlefshme
për të ardhmen time në futboll. Prandaj nga që fjala Fund
më duket shumë e rëndë, dua që këtë moment ta shikoj si
një Fillim të ri të një karriere që shpresoj të më dhurojë të
njëjtat emocione me ata që kam kaluar deri tani duke luaj-
tur në fushë”, ka thënë ai.

LIGA E PARË - JAVA E 25 

Renova dhe Shkupi luajnë në
transfertë, Shkëndija pret Pobedën

“Kemi respekt për ekipin
e Pobedës edhe pse janë
në vendin e fundit në
renditjen tabelore, ne i
shikojmë si çdo rival
tjetër, do të dalim në
fushë me koncentrik
maksimal për të dhënë
më të mirën, të
realizojmë detyrat që do
të na jap stafi teknik dhe
në fund që është më e
rëndësishme në këtë
ndeshje të marrim tre
pikët e planifikuara”,
deklaroi Egzon Bejtullai

Duka nuk e përjashton mundësinë
që Hasi ta drejtojë Shqipërinë

Pensionohet Hamdi Salihi
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Republika e Maqedonisë së Veriut 
Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup   

Fakulteti i mjekësisë  

 

Republic of North Macedonia 
Ss. Cyril and Methodius in Skopje 

Faculty of Medicine
 
Në bazë të nenit 172 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" nr.82/2018), neneve 26, 27 dhe 28 nga Rregullorja për kushtet e veçanta dhe procedurën për 
zgjedhje në kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-
profesional dhe bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në 
Shkup (Lajmëtari universitar nr.411/2018), Vendimit të Dekanit numër 02-1591/1 të datës 
27.03.2019, Fakulteti i mjekësisë në përbërje të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, 
publikon:  

KONKURS 
për zgjedhje të personave në të gjithë titujt mësimor-shkencor 

 I. Publikohet konkurs për zgjedhje të: 
- 4 mësimdhënësve  në të gjitha titujt mësimor-shkencor për lëndët nga sfera mësimore-shkencore 
 neurologji (30205); 

- 1 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor-shkencor për lëndët nga sferat mësimore-shkencore 
 kirurgji  (30112);   
 traumatologji (30308). 

- 1 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor-shkencor për lëndët nga sfera mësimore-shkencore 
 kirurgji  (30112);   
 kirurgji plastike (30305). 

- 1 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor-shkencor për lëndët nga sferat mësimore-shkencore 
 biokimi (kimi mjekësore) (30117); 
 biokimi klinike (30210); 

 
- 2 mësimdhënës në të gjitha titujt mësimor-shkencor për lëndët nga sfera mësimore-shkencore 
 otorinolaringologji (30216); 

 
II.   Kandidatët që do të paraqiten në Konkursin duhet t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme nga Ligji për 

arsim të lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.82/2018), si dhe kushtet e veçanta të 
përcaktuara me Rregulloren 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 (Lajmëtari Universitar nr.411/2018).  

Kandidatët që do të konkurrojnë duhet të dorëzojnë: fletëparaqitje, biografi të shkurtë, deklaratë 
që i plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për vendin e punës, dokumentet me të cilat 
dëshmohet plotësimi i kushteve dhe certifikatë të shtetësisë.  

Kandidati i përzgjedhur do të themelojë marrëdhënie pune sipas vendimit për zgjedhje në titullin 
mësimor-shkencor përkatës, ndërsa në bazë të dispozitave të Ligjit për arsim të lartë.  

Orari i punës së mësimdhënësit është i përcaktuar sipas akteve të Fakultetit.  
Fletëparaqitjet me dokumentacionin e kompletuar parashtrohen në afat prej 8 ditëve llogaritur nga 

dita e publikimit të Konkursit në shtypin ditor, në arkivin e Fakultetit në rr. 50-ta Divizija nr.6, 
Shkup.  

                                                       Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup   
       Fakulteti i mjekësisë - Shkup 

Në bazë të nenit 17 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve të nxënësve dhe
aktiviteteve tjera të lira për nxënësit e shkollave fillore, si dhe Programit vjetor për punë të
Shkollës fillore komunale "Kuzman Josifovski-Pitu" Kisela Voda - Shkup, drejtori i shkollës
publikon

SHPALLJE PUBLIKE

Për grumbullim të ofertave për realizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira. Me lid-
hjen e marrëveshjes parashtrohet garanci bankare në shumën prej 15% për realizim kualitativ të
marrëveshjes. 

Dokumentacioni tenderues mund të tërhiqet vetëm nga personi i autorizuar nga ana e ofertue-
sit, çdo ditë  pune te sekretari i shkollës nga ora 8.00 deri 10.00. 

Shpallja zgjat 5 ditë nga dita e publikimit. Ofertat të parashtrohen deri te SHFK "Kuzman
Josifovski-Pitu" rr. Anton Popov nr.2 - Shkup përmes postës ose personalisht në arkivin me
shenjën për Komisionin për grumbullim të ofertave për ekskursion. Numri i telefonit 3165-365

SHFK "Kuzman Josifovski - Pitu" 

Publicitet

Publicitet

Mediat franceze (L'Equipe) kanë pu-
blikuar një model të formacionit titul-
lar të Real Madridit për sezonin e ardh-
shëm. Përveç nënshkrimeve të mëdha,
që parashikohen të materializohen kësaj
vere, në zgjedhjet e trajnerit Zidane ka
vend edhe për “pesha të rënda” të ekspe-
riencës së tij të parë si trajner në “Santia-
go Bernabeu”.  Nëse në kohën e Solarit,
emra të tillë si Keylor Navas dhe Marce-
lo përfliteshin për t’u larguar, ngaqë nuk
po gjenin hapësirë, tashmë ata do të ri-
fitojnë statusin që kishin, me francezin
në krye. Spanjollja “AS” ka sqaruar për-

mes një videoje jo vetëm formacionin,
me të cilin pritet të startojë Zidane sezo-
nin e ardhshëm, por edhe vendosjen e
tyre sipas pozicioneve përkatëse në fu-
shë. Kjo 11-she do të përbëhej nga këto
emra, sipas modulit 4-3-3: Navas – Mar-
celo, Ramos, De Light, Carvajal – Casemi-
ro, Rabiot, Pogba – Hazard, Mbappe,
Benzema. Pra, duket qartë se kemi pesë
prurje të reja, të piketuara në kokën e
drejtuesve të “Los Blancos”.  Interesant
është fakti se i bie të ulen në stol edhe
emra të tillë, si Modric apo Toni Kroos,
me Isco që e ka provuar tashmë këtë sta-
tus, pa llogaritur elementët e rinj, që

morën mjaft hapësira këtë sezon, me Lo-
petegui dhe Solari në stol.  Kujtojmë se
ditën e djeshme ishte “L'Equipe”, që bëri
me dije se Real Madridi ka përgatitur
500 milionë euro për merkaton e kësaj
vere. Presidenti Florentino Perez duket i
vendosur për ta forcuar grupin e lojtarë-
ve, që do të jenë në dispozicion të trajne-
rit të rikthyer, Zidane. Prestigjiozja fran-
ceze shkruante edhe për përforcimet, që
kanë në mendje në “Santiago Bernabéu”.
Kylian Mbappé, Paul Pogba dhe Eden
Hazard mbeten të parët në listën e dëshi-
rave të Real Madridit, për të udhëhequr
projektin e ri te të bardhët. 

Interi i do Modricin
dhe Rakiticin
Interi është i gatshëm të shpenzojë shumë para
gjatë afatit kalimtar të kësaj vere, për ta transfe-
ruar dyshen kroate të La Ligës, mesfushorët Luka
Modric dhe Ivan Rakitic, sipas Calcio Mercatos.
Ivan Rakitici besohet se së shpejti do ta humbë
pozitën e tij në formacionin e parë të Barcelonës,
pas transferimit të Frenkie de Jongut nga Ajaxi, i
cili do t’i bashkohet skuadrës katalonase në fund
të këtij sezoni. Në anën tjetër, Modrici kishte
qenë afër largimit nga Real Madridi për Interin
gjatë verës së kaluar dhe gjiganti italian dëshiron
ta vë në lëvizje përsëri këtë mundësi, me shpre-
sën se këtë herë do të tregohen më të sukses-
shëm. Zikaltrit kanë pasur probleme me mesfu-
shën gjatë kohës së fundit dhe për këtë arsye
drejtorët e Interit janë të gatshëm t’ia bëjnë Raki-
ticit të Barcelonës një ofertë të mirë, përkundër
që kroati së fundi kishte bërë të ditur se dëshiron
të pensionohet në Katalonjë. Në anën tjetër, Inte-
ri do ta ketë po aq të vështirë ta bindë edhe Mo-
dricin, përkundër që për një transferim të tillë ish-
te spekuluar edhe vitin e kaluar, pas disa
mosmarrëveshjeve mes mesfushorit kroat dhe
presidentit të Real Madridit, Florentino Perezit.

Në këtë pikë të karrierës mund të hedhë
hapin e fundit të madh drejt “shenjtërimit”.
Ai që deri kohët e fundit konsiderohej thje-
sht si "djali i vogël" nga Massimiliano Allegri,
tani mund të fitojë njëherë e përgjithmonë
statusin e yllit te Juventusi. Fjala është për
Moise Kean, talentin e ri bardhezi, që spika-
ti së fundi me dy gola të shënuar për ekipin
kombëtar italian (kundër Finlandës dhe Lih-

tenshtejnit).  Sulmuesi i ri mund të ketë ako-
ma më shumë hapësira se sa pritej, për
shkak të lëndimit që Cristiano Ronaldos. Ky
i fundit është lënduar dhe mund të qën-
drojë larg fushave deri në ndeshjen e parë
çerekfinale të Ligës së Kampionëve, e cila
do të luhet të mërkurën e 10 prillit kundër
Ajax-it, në Amsterdam. Në lojë janë tri nde-
shje: nesër kundër Empolit, të martën në
Cagliari dhe të shtunën, më 6 prill, kundër
Milanit. Kjo është mundësia, që Kean pret,
për të treguar se sa vlen. Ndërkohë, “Tutto-
sport” bën me dije se Ajax është interesuar
tashmë për Kean, duke e llogaritur atë si
pjesë të operacionit “De Light”, që drejtuesit
e “Zonjës së Vjetër” e kanë ndërmarrë. Si-
doqoftë, kampionët e Italisë janë treguar
kategorikë në këtë pikë, për momentin, nga-
që kanë në plan ta blindojnë me një kon-
tratë të re talentin në shpërthim e sipër. 

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

Zbardhet top-formacioni i
Realit, Zidane me pesë yje të rinj
Real Madridi ka
përgatitur 500 milionë
euro për merkaton e
kësaj vere. Presidenti
Florentino Perez duket i
vendosur për ta forcuar
grupin e lojtarëve, që do
të jenë në dispozicion të
trajnerit të rikthyer,
Zidane

Një yll për De Ligt, skenarë
interesantë në aksin Ajax-Juventus
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DASHI 21. mars - 20. prill
Ju qe jeni ne një lidhje, nëse bëni përpjekjet e duhura sot

do e konsolidoni marrëdhënien dhe do vendosni ekuilibrin qe aq shu-
me keni dëshiruar. Beqaret do fillojnë te mendojnë për te ardhmen
pas një takimi emocionues qe do realizojnë. Po patën dëshirën e mire
mund te arrijnë ta bëjnë për vete atë person. Me shpenzimet mire
është te tregoheni te arsyeshëm

DEMI 21. prill - 21. maj
Jeta sentimentale e çifteve do jete e favorizuar sot. Pla-

netët do ua mbrojnë marrëdhënien dhe do ju bëjnë te shpreheni me
lirisht për njeri-tjetrin. Nëse jeni ende vetëm me mire bëni edhe pak
durim dhe mos u nxitoni te hidhni hapa te pamenduara mire. Ne
planin financiar do arrini te gjeni zgjidhje edhe për problemet me
te mëdha dhe deri ne fund te ditës do rivendoset qetësia.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Ambienti ne jetën tuaj ne çift do jete shume i qete sot. Do

dini si ta mbani zgjuar emocio0nin dhe pasionin dhe nuk do mër-
ziteni asnjë çast pranë atij qe keni ne krah. Beqaret nuk do ndihen
ende gati për te hedhur hapa gjigande dhe do preferojnë te presin
ende. Ne planin financiar Saturni do pozicionohet keq kështu qe
duhet te tregoheni sa me te kujdesshëm për te mos u rrënuar.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do jeni shume nostalgjike sot ju te dashuruarit dhe do

preferoni te bëni disa gjera si me pare. Partneri do ju përshtatet
dhe do dashuroheni si adoleshente. Beqaret do realizojnë plot
takime interesante, por asnjë nuk do mund te kthehet ne lidhje se-
rioze dhe te qëndrueshme. Ne planin financiar do jeni shume te
organizuar dhe gjendja do mbetet goxha e stabilizuar.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Te dashuruarit duhet te tregohen te kujdesshëm gjate kë-

saj dite dhe nuk duhet te luajnë me zjarrin. Merkuri do ndikoje nega-
tivisht dhe mund t’i fute ata ne probleme. Beqaret nuk do jene shume
te afte për te joshur dhe nuk do arrijnë asgjë. Ata nuk duhet te pranojnë
as ftesat e ardhura nga persona te panjohur. Për sektorin financiar do
jete një dite e qete, por jo me përfitime te konsiderueshme.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Do jeni ne humor shume te mire sot ju te dashuruarit

dhe gati t'ia plotësoni te gjitha tekat partnerit. Çdo çast ka për te qene
i mrekullueshëm. Beqaret do ndihmohen nga Merkuri, i cili do iu japë
shtysën e duhur për ta ndryshuar statusin. Ne planin financiar do jete
një dite me fat dhe nuk do e keni aspak te vështirë te kryeni te gjitha
shpenzimet e domosdoshme.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Dita e sotme nuk do jete shume e mire për ata qe janë

ne një lidhje. Here pas here do ju dalin probleme te mëdha dhe
nuk do ndiheni mire për asnjë moment. Beqareve do ju rrahe
zemra shume fort pas një takimi qe do realizojnë ne mesdite. Ne
planin financiar nuk do keni asnjë vështirësi, përkundrazi do ju da-
lin paratë edhe për te shpenzuar edhe për te hequr disa mënjanë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Ka mundësi qe lidhja juaj ne çift te thellohet akoma me

shume gjate kësaj dite. Do ndiheni mjaft mire ne çdo moment
dhe te bekuar qe keni ne krah një person te mrekullueshëm. Beqa-
ret duhet te reflektojnë disa here para se te hedhin hapa te rëndë-
sishme pasi jo te gjithë janë ashtu si duken. Financat do jene te kë-
naqshme, kështu qe mund t'iu lejohet edhe ndonjë investim.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Nuk duhet te nxitoheni për asgjë sot ju te dashuruarit,

por gjithçka duhet ta merrni me qetësi. Nga ana tjetër nuk duhet
t'iu besoni thashethemeve qe mund te thonë njerëzit për partne-
rin tuaj. Gjithçka do behet nga zilia. Beqaret do jene ne humor dhe
gati për çdo çmenduri. Buxheti nuk do jete i keq, por një shpenzim
i madh dhe i pamenduar mund t'iu trondite.

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

dashuruarit. Here pas here mund te debatoni ashpër me atë qe
keni ne krah. Beqaret do jene me shume fat ne dashuri dhe do rea-
lizojnë takimin e tyre te ëndrrave. Për ta çdo gjë ka për te qene me
ndryshme tani e tutje. Merkuri do ju sjelle fat ne planin financiar dhe
buxheti ka për te qene shume i mire.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do i keni shume te qarta mendimet sot ju te dashurua-

rit dhe do bëni te pamundurën qe ta ndryshoni për mire marrëdhë-
nien qe keni. Edhe partneri do përgatisë surpriza te këndshme.
Beqaret do jene te vendosur te kërkojnë persona me te cilët te fil-
lojnë lidhje serioze. Mundësitë nuk do mungojnë. Buxheti do jete
goxha i mire kështu qe nuk do keni për çfarë te merakoseni.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dite me shume fat do jete kjo e sotmja për ata qe janë

ne një lidhje. Do i zgjidhni qe ne mëngjes disa hatërmbetje me
partnerin dhe do ndiheni gati për te marre vendime. Beqaret nuk
do jene gati te hedhin hapa, por nga ana tjetër nuk do i refuzojnë
ftesat për njohje te reja. Buxheti nuk mund te rritet ne mënyrë te
menjëhershme kështu qe nuk mund ta kërkoni me ngulm këtë gjë.
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1474 - Duka Sigismund van Tirol
ndërpret kontaktet me Zvicrën.

1492 - Mbreti Ferdinand dhe
Mbretëresha Isabella nënshkruajnë
marrëveshje për dëbimin e hebrenj-
ve nga Spanja.

1814 - Britania dhe aleatët e saj
marshojnë në Paris pasi të mundin
Napoleonin.

1822 - Kongresi ka bashkuar Flo-
ridën Lindore dhe Perëndimore në
një territor.

1856 - Rusia nënshkruan Marrëve-
shjen e Parisit për Paqë, duke përfun-
duar Luftën e Krimesë.

1867 - SHBA blejnë Alaskën nga
Rusia për $7,200,000 (2 cent për ari)

1909 - Hapet Ura Queensboro që
bashkon Manhattan dhe Queens.

1919 - Ushtria belge okupon Dizel-
dorfin.

1925 - Stalini mbështet të drejtat e
jo serbëve jugosllav.

2006 - Marcos Pontes është astro-
nauti i parë brazilian në hapësirë.

VJEHRRA DHE NUSJA
Nusja duke parë futbollin!
Futet në dhomë vjehrra dhe thotë:
- Eh dynja dynja!
Nusja: 
- Jo oj nanë, akoma janë zero-zero!

Nëse vendosim Qeverinë në krye
të shkretëtirës së Saharës, për

pesë vjet do të ketë mungesë të
rërës. (Milton Friedman)

DËLLENJA QË KURON 
REUMATIZMIN DHE ZBUT KOLLËN
Në Maqedoni gjendet në masë, por
jo të gjithë i dinë vlerat e jashtë-
zakonshme që ka. Bëhet fjalë për
dëllenjën e zezë, që rritet më së
shumti në zonat me pyje, shkurre
apo dru. Gjethet e dëllenjës janë ha-
lore, ndërsa fruti i rrumbullakët dhe
me ngjyrë të zezë të errët.  Piqet në
tetor-nëntor. Kokrrat e dëllenjës kanë
veti shumë të mira kurative dhe
ndihmojnë në tretjen e ushqimeve
dhe eliminimin e mbetjeve toksike
jashtë tij, duke e pirë si çaj. Gjithash-
tu, ato përdoren me efekte të mira
kundër reumatizmës në kyçe, qetësi-
min e bronkiteve, zbutjen e gëlbazës
dhe kollës së fortë.
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Megjithëse Greqia mbetet një prej shteteve
me përqindjen më të lartë të duhanpirësve në
Europë, në Kretë ekziston një fshat ky askush
nuk tymos. Sipas “Protothema”, fshati i quajtur
Skotino ndodhet në Bashkinë e Hersonissos, në
Heraklion. 40 vite më parë thuhet se të gjithë ba-
norët e fshatit vendosën të heqin dorë nga duha-
ni dhe “nënshkruan” një ligj të pashkruar, të cilin
e respektonin në gjithë. Tradita kaloi në gjene-
ratën tjetër dhe vjen deri në ditët e sotme. Sipas
medias greke në këtë fshat nuk ke ku blen
duhan, teksa as turistët dhe as mysafirët nuk ty-
mosin. “Është vetëm një mentalitet që të gjithë
e ndjekim. Një traditë që ka kaluar nga prindërit
tek fëmijët. Dikur, gjyshi im kishte një kafene ku
mbante edhe cigare, por kurrë nuk i shiti”, thotë
një rezident i fshatit.

Një 72-vjeçar nga Lubjana u dënua me një vit burg
me kusht, pasi para tri vjetësh kishte goditur me një
aeroplan të vogël sportiv fqinjën e tij. Luigi Shimenc
gjatë gjykimit u deklarua fajtor dhe i kërkoi falje gruas
së dëmtuar, njoftojnë mediat sllovene.

Sipas "Dnevnik", Shimenc në vitin 2016 derisa po
aterronte në pistën e improvizuar goditi dy gra, njëra
prej tyre fqinje e tij, duke i shkaktuar lëndime trupo-
re. Në gjykatë, ai shprehu keqardhje mbi ngjarjen
dhe u shpreh i gatshëm të ndihmojë financiarisht
fqinjën e tij të lënduar.

Pas incidentit, ky banor i Lubjanës ende vazhdoi të
fluturojë me aeroplanin e tij, por vitin e kaluar pësoi
një aksident të ri në të cilën ai u plagos, ndërsa flutu-
rakja e tij u dogj tërësisht.

Mbi 200 të dashur,
gjyshja 57-vjeçare:
Seksi me djemtë
nën 30 vjeç është…

Një gjyshe e quajtur Gaynor Evans ka
marrë vëmendje në rrjetet sociale, pasi ajo
beson se seksi me meshkuj nën 30 vjeç
është çelësi për të qenë përjetësisht e re. 57-
vjeçarja nga Enfield i Londrës ka qenë në
lidhje dashurie me më shumë se 200 me-
shkuj të rinj. Të gjitha këto eksperienca kanë
ndodhur pasi u divorcua nga bashkëshorti i
saj i dytë në vitin 2010. Gaynor pas prishjes
së martesës u lidh me një 23-vjeçar dhe sek-
si me të e bëri të kuptonte se këtë trend
lidhjesh duhet të vazhdonte. Personat e
afërt me të thanë se ajo nuk ka ndërmend të
ngadalësojë jetën e saj të dashurisë, pavarë-
sisht se është gjyshja e katër vogëlushëve.
Ata thanë se familja e saj e mbështet 57-
vjeçaren edhe pse disa nga të dashurit e saj
janë më të rinj se fëmijët e saj.

Shkel fqinjën me aeroplan!

Fshati ku askush nuk pi duhan

Për një burrë, analiza e ADN-së ish-
te një goditje në zemër. Kishte vënë re
se njëri nga dy fëmijët binjak nuk i
ngjante aspak, por nuk e mendonte se
ishte martuar me një të pabesë, e cila
për muaj me radhë i kishte fshehur
tradhtinë. Historia vjen nga Kina, ku
një burrë nga qyteti i Xiamen, zbuloi se
njëri nga binjakët që gruaja kishte sjel-
lë në jetë, kishte baba tjetër.

Konfirmimi i asaj që fillimisht ish-
te dyshim, ishte një analizë e ADN-së e
bërë pak muaj pas lindjes së fëmijëve.
Siç raportojnë mediat vendase, burri
kërkoi që t’iu bëhej analiza e ADN-së të

dy fëmijëve të regjistruar si të tijët. Si-
pas drejtorit të ‘Fujian Zhengtai Foren-
sic Identification Center’, qendrës ku u
bë analiza e ADN-së, burri u shokua
kur mësoi të vërtetën. Në fillim u ina-
tos, ndërsa më tej u mundua të kup-
tonte të dinte se çfarë kishte ndodhur.

Por për javë të tëra gruaja refuzon-
te që ti jepte shpjegim, deri kur nga
presioni i të shoqit, pranoi se kishte
shkuar edhe me një mashkull tjetër.
Bëhet fjalë për një rast të rrallë shtatzë-
nie, i cili ndodh kur vezët e femrës
fekondohen nga dy meshkuj të ndry-
shëm në një periudhë të shkurtër kohe.

Bëhet baba i dy
binjakëve, por vetëm
njëri ishte i tiji


