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PROCES VERBAL PER KESHILLIM ME PUBLIKUN 

PER 

“DRAFTIN E PROJEKT PLANIT BUXHETOR AFATMESEM 2020-2022 DHE 

NDRYSHIMEVE NE PAKETEN FISKALE TE BASHKISE SHKODER ” 

Bazuar në Ligjin nr 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore, Ligjin nr 146/2014 “ Për njoftimin 

dhe Konsultimin Publik” Bashkia Shkodër organizoi sot, me datë 12.09.2019 ora 10:00, 

Konsultimin Publik, me Lagjen nr.3, Lagjen nr 4, Lagjen nr 5. 

Takimi është njoftuar në faqen zyrtare të internetit www.bashkiashkoder.gov.al në mënunë e 

posaçme Këshillim me Publikun, me të gjithë materialin e nevojshëm për konsultim nga 

qytetarët dhe vizitorët e faqes së Bashkisë Shkodër. 

Ashtu siç ishte publikuar dhe njoftuar, dëgjesa filloi në orën 10:00, me dt.12.09.2019 dhe të 

pranishëm për ta drejtuar atë ishin: 

1.Voltana Ademi, Kryetar i Bashkisë Shkodër 

2.Emilja Koliqi, Zv. Kryetar i Bashkisë Shkodër 

3.Fatbardh Sheqi, Zv. Kryetar i Bashkisë Shkodër 

4.Drejtorët e drejtorive sipas funksioneve përkatëse në Bashkinë Shkodër. 

 

Takimin e hapi  Kryetari i Bashkisë Shkodër zj.Voltana Ademi. 

Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në këtë dëgjesë publike. Takimi i sotëm është një takim pune. 

Në këtë takim jemi për të diskutuar për nevojat që kemi për territorin tonë dhe mundësive që 

kemi për të realizuar këto nevoja. Do të diskutohet për planin buxhetor 2020-2022 të Bashkisë. 



 
 
 

Fokusi kryesor duhet të jetë mbi shqetësimet dhe problematikat të cilat duhet ti adresojmë gjatë 

planifikimit për vitin 2020. 

Fondet që kemi në dispozicion janë fondet e komunitetit tonë bazuar në sistemin fiskal që kemi. 

Prandaj ne do të përpiqemi që duke ju dëgjuar, të shkojmë drejt hartimit të një plan buxheti që do 

të jetë propozimi i te gjithëve bashkë për tu miratuar në Keshillin Bashkiak . 

-Do të fillojmë diskutimin me shërbimet publike. 

Lidhur me shërbimet publike, ndër shërbimet më kryesore është shërbimi i pastrimit. Në të gjithë 

Lagjen nr.3, 4 dhe 5, ofrohet  shërbimi i pastrimit, sigurisht ka probleme. Problemet lidhen jo 

vetëm nga kontraktori por, edhe nga monitorimi. Pyetjet që do të shtrohen janë: Çfarë duhet bërë 

më mirë? Forma si duhet bërë më mirë? A ka  nevojë për më shumë pika grumbullimi dhe ku? A 

kemi  nevojë për më shumë kontenjerë? A kemi nevojë për rritje të frekuencave?  

Z.Bepin Kolvata, gazetar – Realisht përsa i përket shërbimit të pastrimit kemi probleme. 

Pikësëpari ne duhet të ndërtojmë një edukatë që përsa i përket depozitimit të mbetjeve si nga 

bizneset ashtu edhe nga qytetaret, të vendosen orare se kur duhet të bëhet depozitimi i mbetjeve 

urbane. 

Në shkodër ka dështuar sistemi i diferencimit të mbetjeve urbane. Kjo ndoshta duhet të shikohet 

ne një aspekt më të gjërë, pse dhe nga ka ardhur kjo situatë. Janë bërë shumë investime ndër vite 

në këtë aspekt, dhe nuk ka rezultuar e sukseshme. 

Në momentin që janë vendosur kontinjerët plastik, a është bërë një studim? A është marrë 

mendimi i eksperteve? Sepse në vende të ndryshme të Europsës, kur përdoret ky model i 

kontinjerëve të mbeturinave në qytet ka mjaft problematikë, si përsa i përket aromës që lëshojnë, 

si dhe në rastet kur kemi hasur në fenomenin e diegjes së kontinjerëve që janë dëmtuar 

plotësisht..  

Një problem tjetër është përsa i përket depozitimit të metjeve inerte. Ne shohim që në kontinjerë 

ka lloj lloj depozitimesh. Kjo shkakton një problem si për firmat e pastrimit por dhe në të njëjtën 

kohë mbushja e tyre kryhet shumë më shpejt, dhe kjo shkakton problem.  

Zj.Voltana Ademi- Ne në lagjet e Shkodres kryesisht realizojmë pastrimin me frekuence nje herë 

në ditë, duke përjashtu qëndren e Shkodres ku sherbimi i pastrimit realizohet dy herë në ditë. E 

monitorojmë situatën, por kemi probleme shumë të mëdha kur bëhet fjalë për shërbimin e 

realizuar nga kontraktuesi. Pamvarësisht nga penalitet që ne vendosim, që me kontratën e re 

sigurisht duhet të jenë më të mëdha, ne nuk e kemi parë një përmirësim të situatës.  

Përsa i përket kontinjerëve, ne duhet të shkojmë drejt standartit Europian, pamvarsisht 

vështirësisë qe ne kemi në edukim. Problemi i edukimit dhe sensibilizimit ka dalur si shqetësim 

në çdo Nj.Administrative, pra është thënë në Rrethina, Gurin e Zi, Postribë. Kjo do të thotë që ne 

duhet të mendojmë një fond që shkon për sensibilizimin. 



 
 
 

Kemi dështuar me faktin e hedhjes së mbeturinave në një orë të caktuar. Kjo duhet shikuar në 

aspektin se a mund ta realizojmë caktimin e orarit të hedhjes së mbeturinava, sepse kemi pasur 

përpjekje nga inspektorët e lagjeve dhe nuk ja kemi arritur. Ndërsa kur flas për larje disifektim të 

kontinjerëvë, kemi probleme sepse kjo nuk realizohet ashtu siç duhet nga firma kontraktore. 

Përsa i përket mbetjeve inerte, kjo nuk është një zgjidhje që mund të realizohet nga Bashkia, pasi 

nuk kemi autoritetin për te vendosur për këtë zgjidhje. I kemi bërë kërkesa të shumta Ministrisë 

përkatësë , por deri tani nuk kemi marrë asnjë zgjidhje. Meqënëse është hasur si shqetësim në të 

gjithë konsultimet tona, do ta shikojmë si cështje të vëcante për t`ia adresuar Këshillit Bashkiak, 

dhe ta trajtojmë me prioritetin maksimal. 

Z.Sadetin Cungu- Në shumë raste kur vijnë makinat e pastrimit për të bërë pastrimin e 

kontinjerëve, hasin në vështirësi përsa i përket parkimit të automjeteve përpara kontinjerëve, gjë 

që sjell dhe vështirësi ose edhe munges në pastrim të këtyre kontinjerëve. 

Z. Tonet Shoshi, Inspektor Lagjia nr.3- Përsa i përket pjesës që unë mbuloj, lagjia ka mangësitë e 

veta. Një ndër gjërat kryesore që doja të cilësoja, që është detyrim i firmës kontraktore është larja 

dhe dizifektimi i kontinjerëve. 

Do propozoja që kontinierët në qëndër të qytetit të mos qëndrojnë në vijë të parë të rrugës, por 

duhet të jenë në vende të padukshme. Kemi shumë pjesë të qytetit ku ne mund ti sistemojmë. Kjo 

duhet të shoqërohet dhe duke futur në efiçensë makina të vogla të pastrimit. 

Përsa i përket pjesës së bllokimit të kontinjerëve me makina, është shumë e vërtetë. Një nder 

akset është edhe lagjia që unë mbuloj. Firma e pastrimit duhet të mbajë një procesverbal, që 

nëqoftëse punëtoret e pastrimit hasin në situata të tilla, të plotesojnë këtë procesvërbal me targën 

përkatëse, njëkohësisht këtë procesverbal t`ia kalojë Policisë Bashkiake për marrje të masës 

administrative(gjobë), në mënyrë që dhe këto shkelës të marrin dënimin e duhur. 

Z.Senad Nikshiqi, gazetar- Në të gjithë vendet e botës njerëzit aty ku munden nëse shteti i lejon, 

ato abuzoinë. Por nuk mund ta realizojnë këtë sepse atje funksionon ligji. Jam dakord që e 

vetmja mënyrë për ta rregulluar këtë situatë duhet vendosur gjoba për shkelësit, si ndaj banoreve 

ashtu edhe në drejtim të firmës kontraktuese. Ndërsa përsa i përket pjesës së fermentimit nuk e di 

si ato firma që ushtrojnë biznese aty lejohen të ndotin aq shumë. 

Zj.Voltana Ademi- Vetëm dy nga fasoneritë në qytet depozitojnë metjet ashtu siç duhet. Që do të 

thotë që nga komunikimi që kemi ne kohët e fundit në sajë të një iniciative që kemi nisur i kemi 

nisur një shkresë Agjensisë së Mjedisit për të filluar penalizimet ndaj këtyre shkelësve. 

Z. Pal Pepaj, inspektor Lagjia Nr.5- Punëtorët e firmës së pastrimit duhet të jenë më efektiv në 

punë. Pasi nuk e realizojnë siç duhet pastrimin e kontinjerëve. 



 
 
 

Problem tjetër është depozitimi i gomave nga gomisteritë gjë që bën të pamundur edhe pastrimin 

e kontinjerëve për shkak se landfilli nuk i pranon këto mbetje. Duke pasur parasysh këtë dhe 

firma e pastrimit nuk i transporton këto metje. 

Problematikë tjetër është shtimi i pakave të depozitimit dhe krijimi i xhepave për vendosjen e 

kontinjerëve. 

Z.Arben Kallaçi, inspektor lagjia nr.4v- Sapo kemi dalur nga sezoni veror, dhe e dimë të gjithë se 

shërbimi i pastrimit ka pasur probleme. Une e shikoj si problemin më të madh pjesën e 

fasonerive dhe mbetjet e gjelbërta. Kryesisht kjo situatë përbën pjesën kryesore të problematikës 

sonë. Kemi kontaktuar shumë her me përgjegjësit e fasonerive, por akoma nuk kemi gjetur 

zgjidhje përfundimtare. Duhet detyrimisht të vazhdohet me masa administrative ndaj këtyre 

shkelësve. 

Mendimi im është qe duhet të shtohet frekuenca e pastrimit në Shkodër, sidomos ne qëndër ku ka 

dhe lëvizshmëri më të madhe. 

Zj.Voltana Ademi- Nëqoftese ne caktojmë një vend të caktuar për tretjen e mbetjeve të gjelbërta, 

në mënyr që të bëhet pastrimi një herë në jave. A mund të funksionojë? Sepse në çdo lagje ka një 

zonë ku ne mund ta përdorim për depozitim të këtyre mbetjeve, në mënyrë që dhe kontinjerët të 

lirohen nga mbetjet që nuk i takojnë për tu depozituar aty. Kjo mund të jetë pjesë e kontratës me 

firmen e pastrimit ku ne mund ta negociojmë. A mund të kem një mendim te tillë? 

Z.Bepin Kolvata- Unë mendoj se kjo duhet të kalojë në fazë testuese. Ka dhe dicka sepse firmat 

e pastrimit nuk janë prezent sot këtu. Unë them se ato duhet të ishin sot këtu. Kur i jepet kontrata 

firmave të pastrimit besoj duhet të jetë e cilësuar si kapaciteti i mjeteve qoftë teknike qofte 

burimeve njerëzore që ato propozojnë. Për shembull, Shkodra nuk ka sot një makinë larëse të 

rrugëve. Akoma Shkodra pastrohet me fshesa, me një metodë te vjetër. Në zonën ku unë banoj, 

pastrimi me fshesë shkakton ndotje nga pluhuri. Duhen menjanuar këto forma pastrimi. Duhet 

menjanuar forma e kontinjerëve të hapur para biznesevë në qëndër te Shkodres.. 

Zj.Voltana Ademi- Ne kemi bërë një plan të administrim menagjimit të mbetjeve. Pjesë e këtij 

plani janë zëvëndësimi i kontinjerëve me kontinjerë plastik, duke rritur frekuencën dhe nga viti 

në vit me fillu me mendu për diferencimin e mbetjeve. Nuk është pjesë e planit investimi për 

vendosjen e kontinjerëve nëntokë, pasi është një investim shumë i madh, dhe taksat që ne 

grumbullojmë nuk e përballojnë këtë investim. 

Në këtë moment që po diskutojmë tani, jemi akoma me standartin e kontratës së vjeter. Që do te 

thotë që realizimi i kontratës së re, ka rreth një vit e gjysëm që është në proçes. Arsyet janë të 

shumta si APP-ja, komisioni i prokurorimit publik, dhe sot jemi në gjykatë. Është një procedurë 

shumë e gjatë që Bashkisë Shkodër i kushton. Të gjithë këto që u përmenden më lart, si 

makinerit e reja, standarti i ri, janë planifikuar në kontratën e re. Ku gjithashtu në këtë kontratë 

janë planifikuar dhe masa administrative për mos realizimin sic duhet të pastrimit. 



 
 
 

Të ardhurat nga tarifa e pastrimit sipas realizimit 7 mujor është 78 miljon lekë. Ndërsa sot kemi 

arritur në 124 miljon lekë. Duke shukuar këtë të ardhur shkojmë në realizim te vjeljes të kësaj 

tarife. Që do të thotë që për standartin që kemi ne arrijmë të mbledhim tarifën dhe duhet të 

përmirësojmë këtë shërbimim.  

Përsa i përket monitorimit. Ne jemi në fazën e vendosjes të kamerave në qytetin e Shkodres. Në 

të gjitha kryqëzimet e rrugeve do të fillojmë të vendosim kamera, që do të thotë që këto do ti 

shërbejnë si për policinë e shtetit po ashtu edhe për policinë bashkiake. Kjo do të na shërbejë për 

marrjen e masave ndaj atyre që ndotin dhe dëmtojnë ambjentin.  

-Kalojmë tek ndriçimi rrugor. 

Ndriçimi rrugor ne qytetin tonë është përmirësuar dukshëm. Kemi tentuar të ndriçojme në lagje 

ku, kemi bërë të mundër ndërtimin e rrugëve njëkohësisht kemi realizuar sistemin e ri të 

ndriçimit. Nga ana tjetër pjesa e mbulimit me tarifë nga qytetarët, lë shumë për të dëshiruar. 

Mbulimi i tarifes së shërbimit nga qytetarët është sa 30% e kostos së shërbimit. 

Lidhur me 3 lagjet qe kanë përfaqesues, ku mund të përmirësojmë? 

Z.Gjenerin Kapcari, banor lagjia nr.5- Në zonat ku kemi infrastrukture rrugore kemi edhe 

Shërbim ndriçimi të mirë, ndërsa në zonën e Mar Lulës që nuk ka infrastrukturë rrugore mungon 

shërbimi i ndriçimit. 

z.Arben Kallaçi- Në pergjithësi situata e ndriçimit rrugor në lagjen nr.4 është e mirë. Pjesa që 

është bërë ndërhyrje ne infratukturë është bërë e gjitha me ndriçim rrugor. Mund të kemi ndonjë 

rrugicë që sipas informacionit që kemi realizohet këtë vit. Konkretisht janë dy rrugicat në zonen 

e Tepes që kanë nevojë për nga 3 ndriçuesa. 

z.Tonet Shoshi- Përsa i përket ndriçimit, situata është shumë e mirë, ka monitorim dhe reagim të 

mirë kurë kemi difekte. Kemi mungesë me ndriçim në disa rrugë të Fërmentimit. Përsa i përket 

qëndrës do ju propozoja që hap pas hapi të vendosen llampa të reja, me ndryshu teknologjinë, 

kështu që mund të ulim edhe koston nga vetja jonë, edhe duke përmirësuar cilësinë. 

z.Bepin Kolvata- Persa i përket ndriçimit të zonës së pedonales është një problem, pasi nje pjesë 

e pedonales ka ndriçim me teknologjinë e re, nje pjesë tjetër me teknologjinë e vjetër. Dhe kjo 

nga ana estetike është e pa bukur. Do propozoja qe ky ndriçim të bëhëj i gjithi uniform, dhe te 

shikohet mundësia e vendosjes së ndriçimit të vjeter pasi ky lloj ndriçimi i jep pamje më të bukur 

kësaj zone. 

z.Elsid Sadiku- Persa i përket pjesës së ndriçimit të pedonales është një investim i Bashkisë 

Shkodër në bashkëpunim me GIZ. Eshtë ndryshuar sistemi per pedonalen 28 Nentori dhe 

pedonalen 13 Dhjetori. Është kaluar nga sistemi i vjeter, në sistemin led. Konkretisht Bashkia 

Shkodër po hargjon 5 herë më pak për këtë pedonale. 



 
 
 

Kemi projekt që ta ndryshojmë totalisht ndriçimin duke vendosur sistemin led, si per efekt më të 

mirë ndriçimi si dhe nga pjesa e kursimit të energjisë.  

Misioni ynë është, që tek çdo rrugë që bëhet infratukturë e re, të realizohet edhe ndriçimi led. 

Zj.Voltana Ademi- Kemi  një problem shumë të madh përsa i përket vjeljes së taksës së ndikimt 

në infrastrukturë nga legalizimet. Ne në këtë vit, ndoshta për shkak edhe të vitit elektoral kemi 

nje problem të madh të pagesës së kësaj takse nga familjet. Kemi një problem ligjor qe hipoteka 

bën regjistrimin përpara se të paguhet taksa e infratukturës tek Bashkia Shkodër. Kjo sjell 

problematikë të madhe pasi kjo taksë shkon direkt në investime për rrugë. Ne kemi bërë kërkesa 

të vazhdueshme si ZRPP-së  dhe ALUIZNI-t, dhe kjo problematikë nga asnjëri nga institucionet 

nuk është respekturar. 

-Kalojmë tek gjelbërimi. Kush janë problematikat dhe prioritetet për investime? 

z.Senad Nikshiqi- Përsa i përket gjelberimit, problem janë pemet tek shkolla 9-vjecare në Rus, 

pasi para pak kohe është rrëzuar një pemë. Problem tjetër është tek Pazari pasi aty rrezikojnë 

pemët të bien. Një shqetësim tjetër janë pemët e mbjedhuna vitet e fundit pasi rrënjët e tyre kanë 

dalur mbi trotuare, duke shkatuar edhe prishjen e trotuareve. 

Përsa i përket investimeve do kërkoja hapsira të gjelbërta më shumë në pjesën e lagjeve. Të 

bëhen parqe lonjash sepse skemi ku t`i argëtojmë fëmijët. 

Zj.Voltana Ademi- Ne në cdo bllok banimi që do të  ndërtojmë do të kemi në konsideratë pjesën 

e hapsirë së gjelbërt. Kemi arritur të ndërtojmë deri më tani 3 kande lojrash. Kanë qenë të 

projektuar edhe 2 kënde të tjera por do mundohena ti realizojmë këti vit. Këtë qështje do e 

vendosim në prioritet, pasi do fillojmë të projektojmë në këtë aspekt. 

Z. Senad Nikshiqi- Përsa i përket parqeve do propozoja, që ashtu sic ndodh edhe në vende të 

ndryshme te botës, që kush pajiset me leje ndërtimi për ndërtimin e pallateve të kenë detyrimin 

që ta krijojë vetë hapsirën per park. 

z.Gjenerin Kapcari- Unë kam një kërkesë për unazen lindore, që fillon nga  hotel Argenti deri tek 

fabrika e këpucve Adelti , në dy krahet e kësaj rruge nuk ka gjelberim. Do thoja që pak e nga pak 

të fillohet e të projektohet ky segment rruge. 

z.Bepin Kolvata-Kam një pyetje. A është projektuar nga specialistët e Bashkisë apo edhe nga ju 

si drejtuese që këto 4 vitë të krijohet një park i ri në Shkodër? 

Zj. Voltana Ademi- Ne kemi një projekt te remdësishëm përsa i përket rikonstruksionit të parkut 

në hyrje të qytetit. Që është zgjerim dhe rikonstruksion i parkut në hyrje të qytetit. Na kushton 

rreth 200 milionë lekë, por mund ta ndajmë në faza. Në vitin 2019 kemi arrit të mblidhim rreth 

35 milionë lekë, dhe kemi pasur shumë diskutime në mënyrë që të mos fillojmë këtë punë pa 



 
 
 

pasur një shumë të caktuar parash që na nevojiten për të filluar këtë investim. Do të shikojmë 

mundësinë për të vazhduar për të bërë të muajtur investimin. 

-Kalojmë tek shkollat.Çfarë problemesh apo çfarë shqetësimi kemi në lidhje me shkollat apo me 

kopshtet? 

Z. Senad Nikshiqi- Një problem i madh është sinjalistika për sigurinë nëpër shkolla. Investimet 

që bëhen të bëhen ashtu sic duhen. Kemi rastin tek shkolla Oso Kuka, sipas komunikimit qe kam 

pasur me drejtuesin e shkollës , investimi nuk ka qënë cilësor sa duhet. Problematikë tjetër janë 

hapsirat publike afër shkollave janë të zëna nga karriget e lokaleve, gjë qe pengon kalimin e 

nxënësve. 

Zj. Voltana Ademi – Persa i përket problemit tek shkolla oso kukës, kemi pasur një shqetësim 

nga drejtuesit e shkollës por është riparuar.Shkolla Oso Kuka në krahasim me situatën që ka qënë 

para dy viteve ka një situatë 100% të përmirësuar. është një investim që e ka ndryshu. 

Përsa i përket sinjalistikës. Kemi bërë ndërhyrje përsa i përket vendosjes së bumeve, vizimit të 

rrugeve afër shkollave. Do shikojmë mundësinë e përmirësimit nëse është ë nevojshme. 

-Infrastruktura rrugore. 

Zj. Emilia Koliqi-Po bëj një përmbledhje të të ardhurave dhe investimeve.Investimet që janë bërë 

për vitin 2019 në Bashkinë e Shkoders jane 274 miljonë të ndame sipas lagjeve . Krahas 

investimeve të bëra kemi edhe mirëmbjtjet e rrugëve që janë 21 miljon lekë. Gjithsej për 

Bashkinë e Shkoders për vitin 2019 kemi realizuar investim dhe mirëmbajtje të rrugëvë 295 

miljon leke. 

Dua te theksoj se të ardhurat e mbledhura nga bashkia Shkodër për 8 mujorin e vitit 2019, duke 

përfshirë këtu tardhurat nga gjelberimi, ndricimi, pastrimi, janë 363 miljonë lekë.  

Z. Sadetin Cungu, lagjia nr.4- Ka rreth 5 vite që është menduar që të bëhet rruga tek shtëpia e 

oficerave, dhe nuk është realizuar asgjë. Të jëtë në konsidëratë për ndërhyrje sepse është keq si 

në kanalizimeve dhe në rrugë. Është një zonë që është kthyer në parkim, duhet të vendoset një 

sinjalistike për ta parandaluar këtë situatë. 

Zj. Voltana Ademi- Më jepni një vlerësim sipas prioritetëve për investimeve. 

Z. Arben Kallaci- Një prioritet është blloku i pallateve Xhabije. Segmenti rruga Daut Boriçi që 

lidh dy rrugë kryesore është e domosdoshme te ndërhyet, të pakten për një riveshje asfalti. 

Segment tjetër që e ka të nevojshme është  zjatimi i rrugës Rrojej . 

Z. Pal Pepaj – Lagjet e vjetra të rajonit nr. 5 janë pothuajse të gjithë rruget e rregulluara, 

përjashtohen dy segmente te vegjel, njëra është tek ish hotel Sporti i vjetër dhe tek shkolla 9 



 
 
 

vjecare “Martin Camaj”. Do kërkoja që të shikohet me proritet blloku Mark Lula sepse ka nevojë 

në disa aksi si ne : Rr. Mehmet Shpendi, Rr.Roza Lei, Rr. Milan Shuflaj. 

Z.Tonet Shoshi- Rruga At Gjergj Fishta, Rruga e Fermentimit.  

Përsa i përket rajonit tim në përgjithsi rrugët janë të shtruara por ka nevoj që të mirëmbahen 

sepse kemi problematika duke pasur parasysh edhe dendësinë e levizjes. 

Zj.Voltana Ademi- Përveq kësaj që u tha më lart, do doja që inspektorët të bënin edhe një takim 

në lagje për të vendosur për priorioritet që ato kanë për ndërtimin e rrugëvë. Ky takim të 

realizohet brenda një jave dhe të më  realizohet një raport nga çdo inspektor. 

Ju falenderoi te gjithve për pjesëmarrjen. 

 

 

 

Takimi mbyllet ne oren 12.00 

Mbajti protokollin Fisnik Lutfija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


