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Biznesi i vogël dhe 
i mesëm ul qepenat 
në 5 tregje, Basha: 

TVSH-ja ju falimentoi

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, sfi doi dje kryemi-
nistrin Edi Rama pas procedimit të prokurorisë për bllo-
kimin e rrugëve të enjten në shenjë proteste kundër tarifës 
në Rrugën e Kombit. Në një takim me artistët ...
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Kushtetuta e Kosovës, dhjetë vjet 
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Lejet e legalizimit regjistrohen përmes portalit e-Albania brenda 10 ditëve 

Nga ORNELA MANJANI

Tapia për ndërtimet pa leje, ndryshon procedura 

Në faqen 5

Regjistrimi në Hipotekë brenda 10 ditëve, kosto shkon 5 mijë lekë
pa leje dhe janë pajisur me 
lejen e legalizimit, mund të 
marrin tapinë në shërbimin 
që ofrohet në “e-Albania”. 
Pronari i objektit duhet të 
identifi kohet në faqen zyr-
tare në internet me numrin 
e kartës së identitetit ose 
pasaportë biometrike ...

Lejet e legalizimeve 
mund të regjistrohen në 

hipotekë brenda 10 ditëve 
me një kosto prej 5 mijë 
lekësh pa qenë nevoja të 
prisni ALUIZNI-n të dorë-
zojë dosjen në hipotekë. 
Personat që kanë ndërtuar 

Tabela me koeficientët e indeksimit të pagave nga viti 1994 deri në 2015. 
Dokumentacioni që ju duhet për të përfituar masën e pensionit 

Nga MONIKA STAFA

Facebook” hyri si një mënyrë ku 
mund të lehtësoheshin raportet 

sociale mes një bote të trazuar në 
vlera dhe krizë ekonomike. Website 
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Ta braktisësh apo jo? 
Kjo është çështja

Opinioni
 Ditësi
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PROTESTA
OPOZITA

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi,
sfidoi dje kryeminis-

trin Edi Rama pas procedim-
it të prokurorisë për bllo-
kimin e rrugëve të enjten në
shenjë proteste kundër
tarifës në Rrugën e Kombit.
Në një takim me artistët që
janë kundër shembjes së Te-
atrit Kombëtar, kryetarja e
LSI-së, Monika Kryemadhi iu
kundërpërgjigj Ramës dhe
policisë për procedimin penal
pas protestës së 5 prillit në
katër akse kryesore rrugore
se nuk e tremb asgjë. Krye-
madhi tha se nuk frikësohet
nga hetimi, ndërsa "njoftoi"
se ndodhet në Tiranë.
"Sistemi i drejtësisë vërtet
është në duart e një grupi
njerëzish, të cilët do të kenë
probleme me drejtësinë e tyre
midis njëri-tjetrit dhe më pas
do të kenë probleme me
drejtësinë e shqiptarëve",
theksoi kryetarja e LSI. Krye-
madhi akuzoi se sado që të
jetë investuar financiarisht
dhe politikisht për të kapur
këtë sistem drejtësie, sistem-
in e drejtësisë nuk e kap dot
askush sepse është populli që
vendos drejtësinë më të mad-
he. "Mua nuk më gjykon dot
as Edi Rama, as ambasa-
dorët, as Brukseli as Ameri-
ka. Mua më gjykojnë sh-
qiptarët dhe me votë. Gjyki-
mi i tyre për mua është jo
vetëm qesharak, për mua ka
vlerë vetëm gjykimi i sh-
qiptarëve. Ashtu siç kam
hyrë 17 vjeç në politikë për
ëndrrat e mia për ta pasur
Shqipërinë një vend europi-
an, ashtu do të dal dhe nga
politika, por do të dal nga
politika vetëm kur Shqipëria
të jetë europiane. Nuk
kërcënon dot Edi Rama, nuk
kërcënon dot as Arta Marku,
as Fatmir Xhafaj, as policia
e drogës, as Policia e Shtetit
dhe as policia e diktaturës.
Unë këtu jam, rrugëve të Ti-
ranës jam, si të duan, n'daç
me polici, n'daç pa polici,
Monika Kryemadhin e kanë
në këmbë me çizme dhe pa
çizme", deklaroi zj.Kryema-
dhi. Kurse kreu i deputetëve
të LSI-së, Petrit Vasili men-
don se Romana Vlahutin në
Tiranë përkrah qeverinë e
Edi Ramës, duke dalë kësh-
tu kundër BE-së me seli në
Bruksel. Vasili e ngriti këtë
pretendim, nisur nga arres-
timet në Kukës, ku dhjetëra
protestues u arrestuan për
tubimin e paligjshëm dhe
shkatërrimin e pikave të kal-
imit në autostradën Durrës-
Kukës. Sipas Vasilit, arres-
timet e protestuesve janë të
paligjshme dhe BE-ja duhet
të kishte reaguar për këtë.
"Qytetarët kuksianë u rrëm-
byen natën nga policia, pse
hesht Kom. Helsinkit, Avoka-
ti i Popullit dhe veçanërisht
BE në Tiranë? Qytetarët

Arrestimet e protestuesve, Vasili: BE në Tiranë me Ramën, në Bruksel kundër tij

Procedimet, Kryemadhi-Ramës:
Në Tiranë jam, nuk më tremb dot
"Iki nga politika kur Shqipëria të jetë europiane"

Valentina Madani

kuksianë u rrëmbyen dhe u
arrestuan në mes të natës
nga policia, duke shkelur çdo
ligj dhe çdo të drejtë njerë-
zore. Ndërsa BE në Tiranë,
që gjithnjë kujdeset fort për
të drejtat më periferike të nje-
riut, në këtë rast e ka qepur

gojën dhe s'thotë as një
gjysmë fjale për këtë të drejtë
themelore, për këtë dhunim
të qytetarëve, që është turpi
dhe faji më i rëndë i qeverisë.
BE në Tiranë hesht duke u
bërë pjesëtare në faj, pasi kjo
Shqipëria jonë nga Europa e

ka marrë statusin e vendit
kandidat për anëtar në BE.
Europa e Brukselit qeverinë
e Sigurimit të Shtetit e refu-
zon, ndërsa kjo BE në Tiranë
e pranon, keqardhje e mad-
he, zhgënjim i thellë", shpre-
het z.Vasili.

DEKLARATA
"Nuk kërcënon dot Edi
Rama, nuk kërcënon
dot as Arta Marku, as
Fatmir Xhafaj, as policia
e drogës, as Policia e
Shtetit dhe as policia e
diktaturës. Unë këtu
jam, rrugëve të Tiranës
jam, si të duan n'daç
me polici, n'daç pa
polici, Monika
Kryemadhin e kanë në
këmbë me çizme dhe
pa çizme", deklaroi
zj.Kryemadhi.

Kryetari i PDK-së, Nard
Ndoka reagoi dje pas

procedimit penal që iu bë
nga policia, në lidhje me
pjesëmarrjen në protestën
e 5 prillit, ku opozita
bllokoi katër akse kryesore
në vend. Ndoka e quan
Ramën "dhjaks", ndërsa i
kujton të gjitha përballjet
politike, qoftë kur ka qenë
në krah të Berishës, qoftë
edhe në 2011 kur ishte në
krah të Ramës. "Edi Rama,
ti je një 'dhjaks'! Me 2 prill
1991 kam qenë në shesh,
përballë Gramozit, me
kurajë dhe guxim, i bindur
për një kauzë të drejtë! Jam
ndër themeluesit e PD në
Shkodër, përballë regjimit
që ti sot përfaqëson dhe
nuk jam trembur, as nga
'babai' yt! Në nëntor 2008,
në grevë urie në Kuvend së
bashku me disa kolegë
përfshirë edhe Metën, për-
ballë teje e Berishës, për
Kodin Zgjedhor, pasoja
politike që i vuajmë ako-

ma sot! Më 21 janar 2011 kam
qenë përkrah teje, përballë
Berishës, i bindur sërish për
kauzë të drejtë; zgjedhje të
lira! Më 5 prill 2018, sërish
përballë teje, i bindur për një
mision qytetar, politik,
ekonomik, moral dhe të shen-
jtë; në mbrojtje të vlerave
njerëzore në krah të qyteta-
rëve! Pra Edi Rama, nuk kam
pasur frikë Enverin, 'babën'

tënd shpirtëror dhe
ideologjik, nuk kam pasur
frike as Berishën, jo më të
kem frikë një 'dhjaks' si
puna jote! Më kë bërë nder,
që ndër kryetarët e partive
opozitare dhe deputetëve të
tjerë që ndodheshin përkrah
meje në protestë, më zgjod-
he mua për 'procedim penal'!
Të na 'rruesh' shoku Edi",
shkruan z.Ndoka.

SHKURTE

Dhuna në Rrugën e Kombit, nis
procedimi penal edhe për policët

Prokuroria e Kukësit ka nisur një tjetër procedim për
protestën në Rrugën e Kombit. Krahas 23 protes-

tuesve të proceduar për tri akuza për shkatërrim pronë,
shkatërrim prone me dhunë dhe kundërshtim të punon-
jësve të policisë, procedimi tjetër është për kryerje të vep-
rimeve arbitrare nga efektivet e policisë. Burime nga
prokuroria bëjnë me dije se edhe për këtë procedim janë
duke u zbardhur pamjet filmike që kanë fiksuar protestën
për të parë veprimet e policisë, ndërsa janë duke u marrë
edhe dëshmitë e protestuesve. Deri tani nuk dihet ende
numri i efektiveve të proceduar. Në protestë u angazhuan
rreth 80 efektivë, të cilët ishin kryesisht të komisariatit
të Kukësit dhe FNSH-së së Tiranës e të Shkodrës. Sipas
njoftimit zyrtar të Policisë së Shtetit, në këtë protestë u
plagosën 14 efektivë, njëri prej të cilëve më rëndë, ndërsa
nuk pati asnjë informacion për protestues të plagosur.
Deri tani janë 11 protestues të arrestuar.

PD, Shehu: Rama po e çon vendin
drejt përplasjeve të mëdha

Deputeti i PD, Tritan Shehu reagoi dje pas procedimit
të deputetëve të opozitës për pjesëmarrje në protestën

e Kukës. Ai shkruan në "Facebook" se, "urdhri për arres-
timet është provokues dhe krijon një precedent ekstrem-
isht të rrezikshëm". "Z.kryeministër, ju po i çoni tensio-
net politike në vend drejt pikës 'pa kthim mbrapa'! Ur-
dhri juaj për të proceduar penalisht deputetët, kryebash-
kiakët e opozitës e qytetarët, është tejet provokues dhe
krijon një precedent ekstremisht të rrezikshëm. Kjo nuk
ka aspak lidhje me faktin nëse mund të na dënoni apo jo,
megjithëse kur regjimet marrin këtë "fytyrë", mund të
ndodhë gjithçka, por pak rëndësi ka kjo", shprehet ai.
Sipas Shehut, "të kërkosh të dënosh të zgjedhurit e popu-
llit, vetëm se morën pjesë në disa protesta paqësore popu-
llore me motive krejt të drejta e njerëzore, kalon çdo kufi.
Nuk është vetëm e drejta, por edhe detyra e deputetit të
ndjekë elektoratin, të jetë me ata, t'i dëgjojë ata, të asis-
tojë sa më shumë në grumbullimet e tyre, kjo edhe për të
influencuar në evitimin e më të keqes. Kam një pyetje për
ju Z.kryeministër: ku e keni parë këtë model sjelljeje me
deputetët e njerëzit, këtë penalizim masiv? Në vendet
demokratike jo, në fakt po tejkaloni edhe ato diktatori-
ale apo neodiktatoriale të sotme, edhe modelet tuaja aty.
Si mendoni se do të influencojë një gjë e tillë për rrugën
tonë europiane? Të tilla veprime nuk janë shakara e as
lojëra fëmijësh! Unë jam një politikan që beson se politi-
ka është 'arti i kompromisit dhe jo gjeneratori i për-
plasjes', por fatkeqësisht ju kështu po e çoni vendin drejt
përplasjeve të mëdha. Duhet ta ndaloni këtë 'makinën
tuaj të së keqes' sa nuk është vonë!", shprehet z.Shehu.

U procedua penalisht për bllokimin e rrugëve

Ndoka, Ramës: Ti je një "dhjaks",
s'jam trembur as nga babai yt

NADA MEÇORAPAJ
Deputetja e PD shprehet se
procedimi për të dhe
kolegët e saj tregon se janë
në anën e duhur të
historisë. Sipas saj,
kryeministri Edi Rama
heshti për deputetët me të
shkuar kriminale dhe 3
kryebashkiakët e akuzuar
për korrupsion, por për
deputetët që përkrahin
popullin i duhen 3 ditë për
t'i proceduar.

Kryetarja e LSI-së, Monika
Kryemadhi, gjatë takimit
të djeshëm me artistët

Protesta e
fundit e
opozitës
në Vorë
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Biznesi i vogël në të
gjithë Shqipërinë do
të ulë qepenat për një

orë në shenje proteste
kundër përfshirjes në TVSH.
Për rreth 60 minuta, prej
orës 11:00 deri 12:00, sipër-
marrës të biznesit të vogël
do të protestojë kundër përf-
shirjes në skemën e TVSh-
së. Këtë e njoftuan vetë ata,
pas një takimi që zhvilluan
paraditen e djeshme me kre-
un e PD-së, Lulzim Basha. Në
funksion të protestës,
Basha mblodhi mbrëmë
grupin parlamentar të PD-së
nga u vendos që të mbështet
protesta e biznesit të vogël
dhe të mesëm duke shpërn-
darë deputetët në pika të
ndryshme të protestës.
Burime brenda mbledhjes
bëjnë me dije për 'GSH' se
deputetët do të jenë përkrah
biznesit në disa pika, duke
nisur nga tregu çam, Me-
dreseja, tregu elektrik, tregu
ushqimor, dyqanet tek Rru-
ga e Durrësi dhe e Kavajës.
"Qytetarët mendojnë se pre-
sioni duhet zgjeruar, sepse
ka pasur impakt të madh
pas protestës së të enjtes",
mësohet të jetë shprehur
Basha para deputetëve. Më-
sohet gjithashtu se në vazh-
dën e protestave, është men-
duar që brenda kësaj jave të
këtë bllokim rrugësh në
kryeqytet.
TAKIMITAKIMITAKIMITAKIMITAKIMI

Në një tryezë të përbash-
kët me përfaqësues të bizne-
sit, kreu demokrat, Lulzim
Basha kërkoi qëndresë
kundër qeverisë që do të sh-
katërrojë ekonominë. Vetë
biznesi premtoi protesta deri
në anulimin e përfshirjes në
TVSH. Sipas Bashës, ulja e
pragut për përfshirjen e bi-
znesit në TVSH ka si synim
një tjetër koncesion të qever-
isë 'Rama'. "Ngrihuni, refu-
zojeni, ulni qepenat, bojkoto-
heni rritjen e TVSH-së me të
gjitha format dhe mënyrat.
Qindra e mijëra anembanë
Shqipërisë do ta detyroni
sprapsjen e kësaj mase krim-
inale dhe shkatërrimtare për
ekonominë. Dhe ne do të na
keni në krah. Jemi në
krahun tuaj sot. Do të jemi
në krahun tuaj nesër në
grevën që keni paralajmëru-
ar në të gjithë Shqipërinë nga
ora 11 deri në 12 dhe do të jemi
në krahun tuaj derisa kjo
betejë të fitohet dhe derisa ta
çmontojmë këtë bandë krim-

inale që di vetëm të grabisë
dhe të ushtrojë padrejtësi
ndaj njerëzve", deklaroi
z.Basha. Përfaqësuesit e bi-
znesit premtuan se do të pro-
testojnë deri në momentin që
qeveria të ndërmarrë një ven-
dim për anulimin e TVSH-së.
Ata ftuan të gjithë biznesin
që të bashkohen në këtë
kauzë. "Nga ora 11 deri në
orën 12 të ulen qepenat e të
gjitha dyqaneve, e të gjitha
subjekteve, qoftë edhe ferm-
erë. Të dalë në rrugë edhe
fermeri me mjetin e tij", tha
z. Albert Nasto. Sipas krye-
demokratit, ulja e pragut të
TVSH-së lidhet direkt me
dhënien e një tjetër koncesio-
ni nga qeveria e majtë.
"TVSH-ja po futet në biznes-
in e vogël që të bëhet gati

koncesioni i TVSH-së për t'ia
dhënë vëllait të vet", theksoi
z.Basha. Por nëse vijnë në
pushtet, Basha premton se
do të rrisë pragun e përf-
shirjes në TVSH deri në 12
milionë lekë në vit. "Konkre-
tisht për biznesin e vogël
propozimi ynë, plani ynë
parashikon rritjen e nivelit
të të ardhurave të biznesit të
vogël që nxirren jashtë
skemës së TVSH-së në 12
milionë lekë të reja, 120 mil-
ionë lekë të vjetra", theksoi
z.Basha. Që prej 1 prillit mbi
11 mijë biznese që kalojnë
xhiron 2 mln lekë në vit janë
të detyruar të përfshihen në
TVSH. Ndërkohë që qeveria
ka shtyrë deri në dhjetor ven-
dosjen e gjobave në rast të
gabimeve në deklarim.

Basha: Ngrihuni, TVSH-ja po ju falimenton, ne do vendosim taksën e sheshtë

Biznesi në Tiranë mbyll sot
qepenat, pikat ku do protestohet
Mbledhja, deputetët e PD-së shpërndahen në 4 tregje

Valentina Madani

Berisha: Si helmohen
banorët nga klientela e Edvinit
Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi dje një video

nga një fshat i Elbasanit nga ku del tym në disa
vende. Qytetari dixhital që ka dërguar videon tek Ber-
isha thotë se ky është fshati By-
shek në Shushicë të Elbasanit dhe
se një kompani që ka mbrojtjen e
kryeministrit djeg materiale
ditën dhe natën, duke e bërë të
vështirë jetën për banorët.
"Shikoni si klientela e Edvinit
helmon me tymra toksikë ban-
orët e Byshekut! Lexoni mesazhin
dhe shikoni videon e qytetarit dix-
hital. Sb. 'Ja si ndotin fshatin By-
shek në zonën administrative të
Shushicës të Elbasanit. Gjithë natën nuk del dot nga
shtëpia. Gjithë natën djegin lloj -lloj barnash për të
zier bimët mjekësore. Një zot e di seç nxjerrin ditën,
djegin diçka më të lehtë për të mos u dukur. Këtu thonë
se kompania ka mbrojtjen direkt të kryeministrit
Rama, ju lutem bëje publike se nuk pyet njeri për ne!",
thuhet në mesazhin dërguar z.Berisha.

Edhe dibranët,
kundër tarifës

në Rrugën
e Kombit

Megjithëse dibranët
kanë një rrugë alter-

native për të lëvizur drejt
Kukësit apo Kosovës, sërish
janë kundër tarifës së
Rrugës së Kombit. Qyteta-
rët dibranë mendojnë që
shqiptarët dhe sidomos
banorët zonës së Kukësit,
Hasit dhe Tropojës nuk
mund të përballojnë edhe
një tarifë në Rrugën e Ko-
mbit, pasi gjendja ekono-
mike në këto zona është e
vështirë. Në opinionet e
marra për këtë çështje,
qytetarët mbështesin pro-
testën e zhvilluar 10 ditë më
parë në Rrugën e Kombit,
duke e cilësuar atë të drejtë.
Banorët e qarkut të Kukësit
kundërshtuan me forcë
tarifën e vendosur në Rru-
gën e Kombit, e cila për ta
është e papërballueshme. 10
ditë më parë ata i vendosën
flakën pikës së ngritur për
mbledhjen e tarifës, ngjarje
për të cilën u arrestuan 23
persona, ku 11 prej tyre u
mbajtën në arrest me burg.

STRATEGJIA
Bizneset në Tiranë do të protestojnë në disa pika,
duke nisur nga tregu çam, Medreseja, tregu
elektrik, tregu ushqimor, dyqanet tek Rruga e
Durrësi dhe e Kavajës. Në vazhdën e protestave
është menduar që brenda kësaj jave të këtë
bllokim rrugësh në kryeqytet.



Biznesi i vogël në skemën
e TVSH-së, Mima: S'duhet

të ndodhë kjo marrëzi
Deputeti i PD-së, Florion Mima, i kërkoi dje qeverisë

shqiptare që të tërhiqet nga përfshirja e biznesit të
vogël në skemën e TVSH-së. "Sot me këtë që po ndodh,
situata është shqetësuese për biznesin dhe të gjithë
shoqërinë. Pasojat e këtij vendimi për taksat në bizne-
sin e vogël do të jenë të parikuperueshme për të gjithë
shoqërinë. Sot ne si klasë politike morëm një mesazh
të qartë nga biznesi. Biznesi nuk do të marrë dot
frymë po iu vu taksë. TVSH-ja mbi biznesin e vogël do
t'u marrë frymën njerëzve, por do të rrisë edhe çmi-
met nga 6-8 për qind e mund të shkojë deri në 20 për
qind. Është e pafalshme për qeverinë të mos dërgojë
një përfaqësues që të dëgjojë shqetësimet e tyre. Sot
dëgjuam përfaqësues të biznesit, të cilët ishin të qartë
në atë që parashtronin dhe kërkonin. Uroj që kjo
marrëzi me TVSH të mos ndodhë. Por ne nuk duhet
të lejojmë që situata të agravohet më tej. Ne kemi
përgatitur amendamentet tona që janë hedhur posh-
të. Tani është në dorën e qytetarëve", u shpreh depu-
teti Mima në studion e "News 24". Ai konfirmoi se PD
do të mbështetë biznesin, i cili ka bërë thirrje për
protestë. "Njerëzit në biznes nuk janë që të pasurojnë
pushtetarët, por për një mundësi më të mirë për famil-
jet e tyre. Bizneset e vogla do të duhet të paguajnë
çdo muaj ekspertë kontabël. Kjo do të shtojë barrën e
tyre të pagesave. Është e papërballueshme për një bi-
znes, ku kryefamiljari ka punësuar veten apo edhe
një person tjetër. TVSH-ja që do t'i japin shtetit do të
gllabërojë gjithë fitimin e vogël të tyre", tha Mima.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha gjatë
takimit të djeshëm me biznesmen
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Vetingu në polici ka
nisur zyrtarisht. 11
mijë efektivët duhet

të dorëzojnë formularët e
vetëdeklarimit brenda afatit
30-ditor, teksa pritet të ngri-
het dhe Komisioni i Jashtëm
i Vlerësimit. Zv.ministri i
Punëve të Brendshme,
Julian Hodaj gjatë një inter-
viste për Agjencinë
Telegrafike Shqiptare u
shpreh se, "më datë 5 prill ka
hyrë në fuqi zyrtarisht Ligji
'Për vlerësimin kalimtar dhe
periodik të punonjësve të
Policisë së Shtetit, Gardës së
Republikës dhe Shërbimit
për Çështjet e Brendshme
dhe Ankesat në Ministrinë
e Brendshme', apo siç njihet
gjerësisht vetingu në polici,
ku do marrin pjesë 11 000
punonjësit e Policisë së Sh-
tetit… etj. Ky ligj parash-
ikon që tashmë të ngrihet
dhe Komisioni i Vlerësimit,
ndërsa për t'u ardhur në ndi-
hmë punonjësve të policisë
për të plotësuar dhe të jenë
sa më të qartë për plotësimin
e formularit të vetëdekla-
rimit janë ngritur grupe
pune në të gjitha drejtoritë
e policisë në vend, pasi for-
mulari do të plotësohet nga
të gjithë punonjësit e poli-
cisë pa përjashtim dhe të
gjithë duhet të jenë të qartë
mbi atë që duhet të dek-
larojnë. Fillimisht do të
bëjnë vetëdeklarimin 300
punonjësit e policisë të
gradës së lartë, për të vijuar
më pas me nivelet më të ulë-
ta sipas formulës së parash-
ikuar. Komisioni i Jashtëm
i Vlerësimit pritet që nga

Zv.ministri i Brendshëm sqaron hapat: 30 ditë për dorëzimin e formularëve

11 mijë efektivë të policisë, në sitën
e vetingut, Hodaj: Ja kush do largohet
"Verifikim pastërtisë së figurës, pasurisë e profesionalizmit"

NIKOS KOTZIAS
Ministri i Jashtëm i
Greqisë, Kotzias
nuk vjen sot në
Titanë, ashtu siç
edhe ishte shkruar
pak ditë më parë në
mediat greke.
Burime zyrtare
pranë ministrisë
sonë të Jashtme
thanë se Kotzias
nuk do të ketë një
vizitë në Tiranë sot.
Ndërkohë, ministri i
Jashtëm grek do të
jetë sot në Shkup.

fillimi i majit, kur të mbyl-
let procesi i vetëdeklarimit
për të vlerësuar figurën e
punonjësve të policisë, duke
larguar nga radhët e poli-
cisë ata që do të rezultojnë
me problematika", tha
Hodaj. "Procesi i vlerësimit
në Policinë e Shtetit, SHÇBA
dhe Gardën e Republikës

synon të mbështesë pjesën e
shëndetshme në radhët e
këtyre institucioneve, duke
larguar pjesën e infektuar
dhe që ka probleme me
ligjin, duke synuar hedhjen
e bazave për të ndërtuar po-
licinë e së ardhmes", tha
Hodaj. "Procesi mbështet në
tri kritere, tek pastërtia e

figurës, tek pasuria dhe tek
aftësitë profesionale. Ideja
është që në vlerësim do të
kalojnë të gjithë punonjësit
duke nisur nga titullari, deri
tek punonjësi më i thjeshtë",
tha Hodaj. "Sistemi i gra-
dave i ndan këta punonjës
në tri kategori, grada e lartë
ku bëhet fjalë për 300 punon-

jës, e mesme që e kanë 3 mijë
punonjës dhe e ulët ku futen
rreth 9 mijë punonjës. Do
vlerësohen fillimisht gradat
e larta, pra drejtuesit e lartë.
Për vlerësimin e gradave të
larta do përdoret një komi-
sion që në ligj quhet Komi-
sioni i Jashtëm, që janë
anëtarë nga jashtë sistemit
të Policisë së Shtetit.
Konkretisht 5 anëtarë vijnë
nga ILDKPI, 5 anëtarë nga
radhët e pedagogëve dhe 5
anëtarë përzgjidhen me
konkurrim anëtarësh. Në
fazë të dytë është Komisioni
Qendror i Vlerësimit që do
të ketë 45 anëtarë, 30 nga të
cilët do të shtohen nga
radhët e policisë që e kanë
kaluar vetingun në fazën e
parë. Në fazën e fundit Ko-
misioni i Vlerësimit do të
ketë 135 anëtarë, që do të
shtohen nga radhët e poli-
cisë që kaluan me sukses
fazën e dytë", deklaroi
Hodaj. "Dhe më pas këto ko-
misione pushojnë së funk-
sionuari dhe SHÇBA vijon
kontrollet periodike çdo tri
vite", theksoi Hodaj.

Majko në Zvicër: Ligji
për diasporën, garanci

për mbështetjen
ndaj emigrantëve

Ministri i Shtetit për
Diasporën, Pandeli

Majko e nisi dje vizitën në
Zvicër në Konsullatën e Zy-
rihut, ku u takua me Kon-
sullen e Nderit, znj. Anita
Winter. Kjo e fundit ka ndi-
hmuar në organizimin e një
sërë aktiviteteve, të tilla si
ai që u fokusua tek ndihma
që shqiptarët u kanë ofru-
ar familjeve hebreje. Në
takim ishin të pranishëm
edhe përfaqësues të shoqat-
ave shqiptare që veprojnë
në Zvicër, të cilët e njohën
ministrin me nismat e ndër-
marra për promovimin e
gjuhës dhe kulturës sh-
qiptare. Ndërsa përgëzoi të
pranishmit për punën e
bërë, ministri foli për hap-
at e ndërmarrë deri më tani
për të forcuar marrëdhë-
nien e shtetit me diasporën.
Ai u ndal në veçanti tek
Ligji 'Për Diasporën', i mirat-
uar të enjten në parlament,
që do të mundësojë ngritjen
e strukturave mbështetëse
për shqiptarët jashtë ven-
dit. Sipas z. Majko, ligji ësh-
të garancia më e fortë e
përkushtimit të qeverisë
për ta trajtuar me prioritet
çështjen e diasporës. Më pas
ministri Majko, i shoqëru-
ar nga ambasadori i Sh-
qipërisë Ilir Gjoni, vizitoi
qendrën 'Pesstalozi Har-
dau' e drejtuar nga znj. Sue-
la Jorgaqi. Gjatë takimit,
ministri e vuri theksin tek
nevoja e mësimit të gjuhës
shqipe. "Fëmijët duhet ta
ruajnë identitetin, në më-
nyrë qe të integrohen edhe
në vendet e huaja", tha
ministri, i cili foli edhe për
rëndësinë e veçantë të bot-
imit të librave për fëmijë.
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Avokati, akuza kryeministrit për lidhje me rusët

Ngjela: Politikanë të korruptuar, ndihmë
nga Rusia për destabilizim të Shqipërisë

Avokat Spartak Ngjela akuzoi dje kryeministrin Edi
Rama si "një shitës të interesit kombëtar". Përmes

një statusi në rrjetin social "Facebook", Ngjela foli për
bashkëpunimin të Ramës me rusët, fakt që sipas tij nuk
u përjashtua as nga ambasadori amerikan në Tiranë,
Donald Lu. "Sot është e provuar nga shërbimet perëndi-
more që Rama dhe Saliu janë bashkë në ndihmën që po
kërkojnë nga Moska. Edhe ambasadori amerikan,
Donald Lu, që u pyet para disa ditësh konkretisht për
këtë çështje, nuk e përjashtoi Ramën nga bashkëpunimi
me Moskën", shkroi dje Ngjela. "Si mund ta durojnë sh-
qiptarët një shitës të interesit kombëtar si Edi Rama, që
për më tepër është edhe një i paaftë, edhe me ligësi ekstreme
kundër shqiptarëve? Ky kryeministër nga frika e ndësh-
kimit kërkon të kthejë shqiptarët në kulturën osmane si-
pas kokëtrashësisë të një presidenti turk, që pret të vdesë
në ndonjë çmendinë, se andej ka dalë. Kurse Rama, i bash-
kuar edhe me Berishën, që të dy po presin edhe nga ndihma
ruse", shkroi avokati. Sipas tij, "të korruptuarit e niveleve
të larta të politikës të të dyja krahëve janë të gjithë të
bashkuar që, nga frika e Reformës në Drejtësi dhe ajo e
hetimit radikal që po bën ndaj tyre FBI, po kërkojnë ndi-
hmë nga fqinjët pushtues territoresh shqiptare. Dhe, nën
këtë funksion, presin një ndihmë 'ekspertize' nga Rusia
për të krijuar destabilizim të Shqipërisë".

Deputetja e PD-së, në Bruksel në Asamblenë e EPP

Vokshi: BE të hapë negociatat që
Shqipëria të mos kthehet në diktaturë
Nga Brukseli, kryetar

ja e LDGSH-së, Alba-
na Vokshi deklaroi se
vendimi i pritshëm i Ko-
misionit Europian për
hapjen e negociatave me
Shqipërinë është një ga-
ranci për qytetarët sh-
qiptarë që vendi të mos
rrëshqasë drejt diktat-
urës. Në Asamblenë e
Përgjithshme të "EPP
Women", ajo shprehu
shqetësimin për rritjen e
varfërisë në Shqipëri si
shkak i korrupsionit të
lartë shtetëror. "Javën e
shkuar e vetmja rrugë që
lidh Shqipërinë me Kos-
ovën u taksua 10 euro. Ju
e keni vizituar Kukësin,
ai është rajoni më i varfër
i vendit, ku dhe shumica
e familjeve kuksiane mar-
rin 10 euro në muaj ndih-
më ekonomike. Banorët e
Kukësit protestuan për
taksën e lartë të rrugës",
theksoi Vokshi. Ajo infor-
moi se në mbështetje të
protestës së banorëve të
Kukësit u solidarizuan
opozita, shoqëria civile

dhe personalitete me ndi-
kim në opinionin publik
akademikë, artistë, gaze-
tarë. "Shoqëria civile,
pothuajse të gjithë de-
putetët e opozitës janë pro-
ceduar pse dolën në protes-
ta paqësore për të liruar
nga burgu dhjetëra banorë
të Kukësit, të cilët u arres-
tuan natën në shtëpitë e
tyre, njësoj siç vepronte
policia sekrete në kohën e

regjimit diktatorial. Qy-
tetarët dhe opozita penali-
zohen, ndërkohë ish-min-
istrat e Ramës të përfshirë
në trafik droge dhe të tjerë
në korrupsion lihen të
lirë. Demonstrimet me
mosbindje civile janë shtr-
irë në disa rajone të ven-
dit", deklaroi ajo. Vokshi
u shpreh gjithashtu se lir-
ia e medias në Shqipëri
është përkeqësuar.

Foto ilustruese

Kryetarja e LDGSH-së,
Albana Vokshi, në Bruksel
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Lejet e legalizimeve
mund të regjistrohen
në hipotekë brenda 10

ditëve me një kosto prej 5
mijë lekësh pa qenë nevoja
të prisni ALUIZNI-n të dorë-
zojë dosjen në hipotekë. Per-
sonat që kanë ndërtuar pa
leje dhe janë pajisur me le-
jen e legalizimit, mund të
marrin tapinë në shërbimin
që ofrohet në "e-Albania".
Pronari i objektit duhet të
identifikohet në faqen zyr-
tare në internet me numrin
e kartës së identitetit ose
pasaportë biometrike (të
nevojshëm për t'u loguar në
portalin "e-Albania") dhe të
dërgojë një shkresë
përcjellëse nga institucioni
që ka lëshuar lejen e legaliz-
imit.
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

Shërbimi elektronik në
faqen "e-Albania" u vjen në
ndihmë qytetarëve që të dër-
gojnë një aplikim për
regjistrimin e objekteve të
legalizuara. Bëhet regjistri-
mi i objektit të legalizuar
menjëherë pas përcjelljes
për regjistrim nga Agjencia
e Legalizimit, Urbanizmit,
Integrimit të Zonave/Ndër-
timeve Informale, të lejes së
legalizimit dhe dokumenta-
cionit. Regjistrimi kryhet në
favor të subjektit, të cilit i
është lëshuar leja e legaliz-
imit. Pas dërgimit të ap-
likimit drejt ZRPP-së, ai do
të procesohet nga specialis-
ti i ZRPP-së dhe në varësi të
informacionit, kthimi i
përgjigjes dhe i materialeve
të kërkuara nga kërkuesi
kryhet nëpërmjet in-
formimit me email, dërgim-
it të përgjigjes elektronike
te "Dokumentet e mia" në
profilin e qytetarit në "e-Al-
bania", si dhe me shërbim
postar, nëse qytetari kërkon
përgjigjen në format letër.
Kërkesa për kryerjen e një
shërbimi nga Zyra e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme (ZRPP), në zba-
tim të ligjit nr. 33/2012, bëhet
nga kërkuesi, vetë ose
nëpërmjet përfaqësuesit të
tij, noteri apo asistenti i no-
terit. Pranë Zyrave të
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme funksionon
Regjistri Elektronik i Për-
punimit të Kërkesave, i cili
garanton trajtimin e prak-
tikave sipas radhës së para-
qitjes së kërkesave. Mini-
malisht, në regjistër regjis-
trohen numri i kërkesës,
data e paraqitjes dhe data e
përfundimit të afatit për tra-
jtim, sipas rendit kro-
nologjik. Kërkuesi që
paraqet një kërkesë për kry-
erjen e një shërbimi nga
ZRPP-ja, pajiset me një
numër identifikimi të
kërkesës dhe Kodin e Sig-
urisë, me anë të të cilëve
mund të verifikojë gjendjen
e trajtimit të kërkesës së tij.
PËRGJIGJAPËRGJIGJAPËRGJIGJAPËRGJIGJAPËRGJIGJA

Kthimi i përgjigjes elek-
tronike dhe i materialeve të

Lejet e legalizimeve regjistrohen përmes portalit "e-Albania" brenda 10 ditëve

Tapia për ndërtimet pa
leje, ndryshon procedura
Kostoja e aplikimit, pesë mijë lekë

Ornela Manjani

kërkuara nga kërkuesi
kryhet nëpërmjet dërgim-
it të "Dokumentet e mia"
në "e-Albania" dhe in-
formimit me email për sh-
karkimin e përgjigjes ele-
ktronike. Gjithashtu, nëse
qytetari dëshiron
përgjigjen në format letër,
e merr nëpërmjet shërbim-
it postar. Çdo tarifë për
shërbimin në Zyrën e

Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme paguhet në
llogarinë bankare të Zyrës
së Regjistrimit.
LEGALIZIMETLEGALIZIMETLEGALIZIMETLEGALIZIMETLEGALIZIMET

Sipas ligjit në fuqi, ka
edhe një alternativë tjetër
për aplikimin në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme, për pajisjen
me certifikatë pronësie të
ndërtimeve të pajisura me

TARIFA E
SHËRBIMIT
Tarifa është 5 mijë
lekë për shërbimin
në Zyrës së
Regjistrimit të
Pasurive të
Paluajtshme,
paguhet në llogarinë
bankare të Zyrës së
Regjistrimit.
Aplikuesi duhet të
presë 10 ditë për të
marrë tapinë për
shtëpinë, ose
njësinë e biznesit të
që ka të legalizuar.

DOKUMENTET DHE PROCEDURA

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM
1. Dokument identifikimi i përdoruesit: kartë identiteti
ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t'u loguar
në portalin "e-Albania").
2. Shkresë përcjellëse nga institucioni që ka lëshuar
aktin.

HAPAT E PROCEDURËS
1. Identifikohuni si qytetar ose si biznes në portal.
2. Zgjidhni shërbimin "Regjistrimi i objekteve të
legalizuara".
3. Klikoni butonin "Përdor".
4. Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e
nevojshme mbi Zyrën Vendore të Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme, mbi pronën, mbi shërbimin/
shërbimet e kërkuara dhe taksat e nevojshme.
5. Klikoni butonin "Dërgo" në faqen e fundit të
formularit.
6. Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të
paraqiteni në bankë për të kryer pagesën e
nevojshme.
7. Punonjësi i ZRPP-së proceson kërkesën e ardhur
dhe në varësi të vendimit që merret i kthen përgjigje
me e-mail aplikuesit, me URL-në e shkarkimit të
përgjigjes elektronike të ruajtur tek "Dokumentet e
mia" në "e-Albania", ose me njoftimin e arsyes së
refuzimit.

leje legalizimi.  Vetë
Agjencia e Legalizimit,
Urbanizimit dhe Inte-
grimit të Zonave/Ndërti-
more Informale aplikon
për llogari të personit që
ka marrë lejen e legaliz-
imit, duke dorëzuar në
hipotekë edhe gjithë prak-
tikën ligjore të nevojshme
për regjistrimin e pasurisë,
shtëpisë apo biznesit.

Mbi 1000 ankesa për
procedura të par-

regullta në prokurimet
publike u proceduan tek
Komisioneri i Prokurim-
it Publik gjatë vitit të
kaluar, nga të cilat 4 anke-
sa janë për procedurat
konkurruese konce-
sione/PPP, 7 ankesa për
procedura e ankandit
publik dhe 5 ankesa për
procedurat konkurruese
leje minerare, raportoi
Komisionieri në Kuven-
din e Shqipërisë. KPP ngre
shqetësimin se numri i
lartë i ankesave po bëhet i
papërballueshëm nga
stafi. Pranë Komisionit të
Prokurimit Publik janë

depozituar 1099 ankesa vitin
e kaluar. Ndërkohë, janë
marrë 807 i vendimeve, 784
ishin për shqyrtimin në
themel dhe 23 ishin vendime
për çështje proceduralë ad-
ministrative. Përveç 1099
ankesave të regjistruara
gjatë vitit 2017, janë mbartur
edhe 19 ankesa të depozitu-
ara në vitin 2016, për të cilat
janë marrë 18 vendime gjatë
vitit 2017. Në 1099 ankesa të
depozituara gjatë vitit 2017,
për 78 ankesa të regjistru-
ara në fund të vitit 2017, 53
vendimet e lidhura me to,
janë marrë gjatë vitit 2018.
Gjatë vitit 2017 është vënë re
një ulje e numrit të anki-
meve administrative të para-

qitura pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, kraha-
suar kjo me vitin para-
ardhës në raportim. Konkre-
tisht, në vitin 2016 pranë
Komisionit të Prokurimit
Publik janë dorëzuar 1393
ankesa. Gjatë vitit 2017 Ko-
misioni i Prokurimit Publik
ka vendosur mospranimin e
56 ankesave, për shkak se
janë dorëzuar jashtë afateve
pranë KPP-së dhe/ose pranë
autoriteteve kontraktore.
Edhe gjatë vitit 2017 është
konstatuar se numrin më të
madh të ankesave e zënë ato
në lidhje me procedurat e
prokurimit për ofrimin e
shërbimit privat të sigurisë
fizike dhe shoqërim të vler-

ave monetare me 519 anke-
sa nga 1039 në total, ose
50%, duke shënuar një
rënie të vogël krahasuar me
60.5%, që ka qenë pesha e
këtyre ankesave në vitin
2016. Gjatë vitit 2017 është

përmirësuar ndjeshëm
treguesi i lidhur me shpe-
jtësinë e shqyrtimit të anke-
save nga KPP, me 45.3% të
ankesave shqyrtuar brenda
afatit, krahasuar me 28%
për vitin 2016.

Raporti 2017, 4 ankimime për koncesione

Tenderat e qeverisë, "lumë" ankesash

Në të gjithë vendin nga viti 1991 deri
në vitin 2014 janë ndërtuat pa leje

427 mijë shtëpi e njësi biznesi. Të gjithë
personat që kanë ndërtuar pa leje dhe
janë pajisur me lejen e legalizimit
mund të marrin tapinë për shtëpinë
apo njësinë e biznesit brenda 10
ditëve me një kosto prej 5 mijë lekësh.
Shërbimi ofrohet në "e-Albania".

Regjistrim 'online' në Hipotekë
Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë
qytetarëve që të dërgojnë një aplikim
për regjistrimin e objekteve të legali-
zuara. Bëhet regjistrimi i objektit të
legalizuar menjëherë pas përcjelljes për
regjistrim nga Agjencia e Legalizimit,
Urbanizmit, Integrimit të Zonave/
Ndërtimeve Informale, të lejes së legal-
izimit dhe dokumentacionit.

Foto ilustruese

Gjatë një mbledhjeje të qeverisë
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GRABITJA TE STACIONI I TRENIT
DOSJA E PLOTE

Admir Murataj
Sipas dosjes së prokurorisë, rezulton se lidhur me grabitjen

e filialit të bankës së nivelit të dytë tek 'Stacioni i trenit', i
pandehur është marrë vetëm Murataj, pasi organi i akuzës,

nuk ka mundur të identifikojë bashkëpunëtorët e tij.

GRABITJA
E BANKËS

"Pas sekuestrimit dhe
këqyrjes së pamjeve filmike
me vlerë në itinerarin e
rrugës që kanë përshkuar
autorët, policia gjyqësore ka
mundur të identifikojnë një
automjet të llojit 'Peugeot
Partner' me ngjyrë të bardhë,
i cili konstatohet në ndjekje
të automjeteve që kanë për-
dorur autorët e vjedhjes. E
njëjta makinë shfaqet duke
hyrë në vilën luksoze të Ad-
mir Muratajt në periferi të
Tiranës. Nga pamjet filmike
të fiksuara nga kamerat e
banesës së Admir Murataj,
konstatohet automjeti "Peu-
got Partner" minifurgon me
ngjyrë të bardhë, teksa hyn
me nxitim dhe godet murin
e oborrit të brendshëm,
pranë hyrjes kryesore dhe
futet në garazhin e kësaj
banese. Ky automjet ka
targën, "TR856IE",-thuhet
në dosjen e prokurorisë.

Dosja e plotë, prokuroria s'arrin të identifikojë bashkëpunëtorët e grabitjes te 'Stacioni i trenit'

Organizoi grabitjet e blindave me para,
Krimet e Rënda 3 akuza për Admir Murataj
Ja çfarë e tradhtoi kreun e grupeve kriminale

Zbulohen të dhëna të
reja lidhur me të shu-
mëkërkuarin Admir

Murataj Nikaj, "trurin" e
bandës së grabitësve të
bankave. Zyrtarisht prokuro-
ria për Krime të Rënda, e aku-
zon Muratajn si kreun e gru-
peve kriminale, që realizuan
grabitjet e ndodhura me 12
shkurt 2015, 3 dhjetor 2015
dhe 9 shkurt 2017. Bëhet fjalë
2 grabitjet e blindave me para
në rrugën e Laknasit dhe
aksin Tiranë-Rinas, si dhe
grabitjen e filialit të bankës
tek stacioni i Trenit. Sipas
dosjes së prokurorisë, nga
hetimet disa mujore, rezulton
se lidhur me grabitjen e fili-
alit të bankës së nivelit të dytë
tek 'Stacioni i trenit', i pande-
hur është marrë vetëm Mu-
rataj, pasi organi i akuzës,
nuk ka mundur të identi-
fikojë bashkëpunëtorët e tij.
Ajo çfarë e tradhtoi Murata-
jn janë pamjet filmike të ka-
merave të sigurisë të disa bi-
zneseve, duke ndjekur përg-
jatë gjithë kohës makinat e
grabitësve të filialit të bankës.
Një makinë tip "Peugot Part-
ner", ngjyrë e bardhë, sipas
prokurorisë e lidh Muratajn
me ngjarjen e shkurtit të tri
viteve më parë. Kjo pasi au-
tomjeti i llojit 'Peugeot Part-
ner' me ngjyrë të bardhë kon-
statohet në ndjekje të autom-
jeteve që kanë përdorur au-
torët e vjedhjes dhe e njëjta
makinë shfaqet duke hyrë në
vilën luksoze të Admir Mu-
ratajt në periferi të Tiranës.
"Në vijim të hetimeve të kry-
era në kuadër të këtij proced-
imi është identifikuar dhe
provuar se organizatori i kë-
tyre vjedhjeve është Admir
Murataj Nikaj. Policia gjyqë-
sore ka sekuestruar pamjet
filmike të të gjitha subjekteve
në itinerarin e rrugës që kanë
ndjekur autorët e vjedhjeve luksoze të Admir Muratajt në

periferi të Tiranës. Nga pam-
jet filmike të fiksuara nga
kamerat e banesës së Admir
Murataj, konstatohet autom-
jeti "Peugot Partner" minifur-
gon me ngjyrë të bardhë, tek-
sa hyn me nxitim dhe godet
murin e oborrit të
brendshëm, pranë hyrjes
kryesore dhe futet në ga-
razhin e kësaj banese. Ky au-
tomjet ka targën, "TR856IE",-
thuhet në dosje.
HETIMETHETIMETHETIMETHETIMETHETIMET

Pas grabitjes së filialit të
bankës tek 'Stacioni i trenit'
më 12 shkurt 2015, goditja e
radhës rezulton të jetë në dh-
jetor të 2015. Sipas prokuror-
isë, Murataj në bashkëpunim
me të penduarin e bandës,
Admir Çerpjan, ish-koman-
dot Ditjon Memlika e Neim
Avdulaj dhe kushërinjtë
Dash e Ernest Kupa, arritën
të grabisnin në rrugën e Lak-
sanit, blindën që po transpor-
tonte drejt Rinasit, paratë e
një banke të nivelit të dytë.
Grupi kriminal, të cilit iu
bashkuan më vonë edhe ish-
polici privat Fation Xhyliu,

Dritan Sinani dhe Aleksandër
Murataj, mundi të grabiste 3.2
milionë dollarë në rrugën e
Rinasit. Pasi iu prenë rrugën
blindave me para, duke i godi-
tur me një automjet të modi-
fikuar në pjesën e përparme,
anëtarët e grupit kriminal,
qëlluan me armë në drejtim
të policëve privatë dhe pasi i
neutralizuan ata, përdorën
një gur fresibël për të hapur
kasafortën nga ku nxorën
tetë thasë më para.

Fill më pas grabitësit
dogjën automjetet që për-
dorën në krim, ndërsa paratë
që ndanë mes tyre shumica i
futën në tenxhere me presion
dhe i groposën në tokë. Sipas
dosjes hetimore, në 3 dhjetor
2015, Fatjon Xhyliu dëgjoi
rreth orës 12:00 në oborrin e
punës shoferin e blindës së
parave, duke pyetur: "Kush do
të vijë me mua sot në Rinas?".
Në atë moment, ai i ka dër-
guar sms Neim Avdulajt, ku
shkruan: "Makina po del tani
prej parkut". Në dhjetor 2015,
Fatjon Xhyliu merr një sms
në orën 06:00 të mëngjesit prej
Neim Avdulajt: "Kam ardhur

tek shtëpia jote në fshat në
Lushnje, a ta marr një pulë
këtu tek shtëpia jote". Ai ësh-
të përgjigjur merre dhe ka
fikur telefonin. Ky ishte sin-
jali që Avdulaj kishte lënë për
të pjesën e të hollave të grabi-
tura në bankë.

Pak ditë më pas, Fatjon
Xhyliu është larguar nga
puna në "Rogat Security" dhe
u kthye në fshat. Në kutinë e
mbyllur ndodheshin 48 mijë
paund dhe 25 mijë USD. Pas
muajit mars, ai nisi të këm-
bejë të hollat në disa pika
këmbimi valutor, në Lushnje
dhe Fier. Një pjesë i ka shpen-
zuar për të riparuar shtëpinë
në Lushnje dhe Tiranë, si edhe
duke marrë me qira një dyqan
parukerie, ku punon bash-
këshortja e tij. Pjesën tjetër i
fshehu poshtë dërrasave të
dyshemesë. Aty u gjetën nga
policia 4800 euro dhe rreth 28
mijë paund. Rrëfimet e Admir
Çerpjas dhe ish-komandos
Ditjon Memlika, të cilët
mbajnë statusin e bash-
këpunëtorit të drejtësisë dhe
pamjet filmike të fiksuara nga
kamerat në vilën e Muratajt,
janë dy nga provat e forta që
do të përdorë prokuroria në
procesin ndaj të pandehurve,
i cili pritet të nisë së shpejti.

Ina Allkanjari

PROVAT
Rrëfimet e Admir Çerpjas dhe ish-komandos Ditjon
Memlika, të cilët mbajnë statusin e
bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe pamjet filmike të
fiksuara nga kamerat në vilën e Muratajt, janë dy
nga provat e forta që do të përdorë prokuroria në
procesin ndaj të pandehurve.

 EMRAT E TË DYSHUARVE

duke filluar që nga episodi i
vjedhjes së bankës së filialit
të dytë ndodhur më datë
13.02.2015, pranë 'Stacionit të
trenit'. Nga pamjet filmike re-
zulton se në atë ngjarje au-
torët janë larguar me një mjet
tip monovolum, e llojit 'Peu-
geot Partner' me ngjyrë të
bardhë. Po ashtu pasi kanë
sekuestruar dhe këqyrur

pamjet filmike me vlerë në
itinerarin e rrugës që kanë
përshkuar autorët, policia
gjyqësore ka mundur të iden-
tifikojnë një automjet të llojit
'Peugeot Partner' me ngjyrë
të bardhë, i cili konstatohet
në ndjekje të automjeteve që
kanë përdorur autorët e
vjedhjes. E njëjta makinë
shfaqet duke hyrë në vilën

Admir Murataj

13.02.2015-Grabitja e bankës te 'Stacioni i trenit'
 Admir Murataj (Nikaj) - kreu i grupit kriminal
Autorët e tjerë ende të paidentifikuar, vijon hetimi
01.12.2015-Grabitja e blindave në rrugën e Laknasit
 Admir Murataj (Nikaj) - organizator, kreu i grupit kriminal
 Dash Kupa
 Ernest Kupa
 Neim Avdulaj
 Ditjon Memlika
 Admir Çerpja
09.02.2017-Grabitja e blindave në aksin Tiranë-Rinas
 Admir Murataj (Nikaj) - organizator, kreu i grupit kriminal
 Dash Kupa
 Ernest Kupa
 Neim Avdulaj
 Ditjon Memlika
 Admir Çerpja
 Fatjon Xhyliu
 Aleksandër Murataj
 Dritan Sinani

Faksimile e dosjes së prokurorisë

REQUEST FOR PROPOSAL
Skills for Jobs (S4J) is a project mandated by the Swiss Agency for Development and Cooperation
(SDC), implemented by Swisscontact Albania. It addresses the main challenges of the Albanian vocational
skills development system: quality and status, financing, labour market orientation and private sector
involvement. The project interventions build on the 20 years of Swisscontact’s experience in Vocational
Skills Development (VSD) in Albania.

Advances in technology and processes are re-creating the world we live in, opening doors that no one
has ever imagined. In the business world, innovation is the only most important driver of social prosperity
and is indispensable for sustainable development and economic growth.Labour markets require
professions to adapt to technology developments. Nowadays innovation is an inseparable part of
formal and informal education. Incorporating the principles of innovation into the vocational school’s
systems is indispensable in order to demonstrate the young generation the importance of it and build
future professionals that respond to the labor market. The future of Albania is closely related to the
power of innovation, therefore the leading concept of the Professional Skills Fair for 2018 it is ‘Innovation’
and the way it affects the future of professions. The Skills Fair 2018, will take place on 20-22 April, at
Olympic Park, Tirane, Albania.

This Request for Proposal outlines the needs to support the Ministry of Finance and Economy and
Swisscontact to further Develop the concept (design) and implement the three-days Skills
Fair 2018.

For more detailed information about this RfP, please visit the following website:
http://www.swisscontact.org/en/country/albania/our-office/jobs.html
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Aksidenti për shkak të shpejtësisë së madhe. Hapen dyert e mortit në familjen Murataj

Makina del nga rruga e bie në kanal,
vdesin 2 kushërinjtë dhe vajza franceze
Tre të rinjtë po ktheheshin nga dasma. Drejtuesi i mjetit
erdhi nga Greqia me të fejuarën për të martuar vëllain

OPERACIONI

Fusnin mallra
kontrabandë

në port, 5 të proceduar,
mes tyre një doganier

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Policia
Kufitare e Portit të Dur-
rësit në kuadër të opera-
cioneve për goditjen e
paligjshmërisë, gjatë 12
orëve të fundit ka eviden-
tuar dhe goditur 4 raste të
kontrabandës me mallra
që paguhet akcizë. Janë
proceduar penalisht 5 sh-
tetas, ndër ta një dogani-
er për "Shpërdorim dety-
re" dhe konkretisht: Sh-
tetasi E.T, vjeç 35, banues
në Durrës, pasi në P K K
Port, nga kontrolli në ka-
mionin tip "Skania", iu
gjetën dhe bllokuan 60 kg
kafe kokërr, dhe 1000 bus-
tina kafe të futura kontra-
bandë. Shtetasi R.K. 62
vjeç, banues në Gjilan,
Kosovë, pasi në P K K
Port, nga kontrolli në mje-
tin tip "Volvo" me targë
zvicerane iu gjetën dhe
bllokuan mallra të ndry-
shme që dyshohen kon-
trabandë. Shtetasi R.B. 60
vjeç, banues në Pejë, Ko-
sovë, pasi në P K K Port,
nga kontrolli në mjetin tip
"Volksëagen" me targë
zvicerane, iu gjetën dhe
bllokuan mallra të ndry-
shme që dyshohen kon-
trabandë. Shtetasi F.L. 40
vjeç banues në Sukth,
pasi në P K K Port, nga
kontrolli në mjetin tip
"Benz" me targë zvicer-
ane iu gjetën dhe
bllokuan mallra të ndry-
shme që dyshohen kon-
trabandë. Si dhe u referu-
an materialet në prokuror-
inë e Durrësit për shteta-
sin G.T. 49 vjeç, banues në
Tiranë, doganier, pasi ka
lejuar futjen kontrabandë
të mallrave nga disa sh-
tetas, pa kryer veprimet e
rregullta ligjore.

Dy aksidente të tjera
në Fier me 2 të plagosur

Pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në aksin Levan-
Tepelenë ku humbën jetë tre të rinj,  janë

shënuar dhe dy aksidente të tjera automobilistike
në Fier, me dy të plagosur lehtë. Mësohet se aksi-
denti i dytë ndodhi në segmentin rrugor Fier-Le-
van, ku pas përplasjes së dy mjeteve është plago-
sur një grua e moshuar. Ndërsa, aksidenti i tretë u
shënua pranë rotondos së Sheqit ku një mjet tip
"Benz" është përplasur me trafikndarësen dhe për
pasojë ka mbetur i plagosur shoferi.

Përmbyset minibusi me
25 pasagjerë në Elbasan

Pasditen e djeshme, një minibus me 25 pasagjerë ësh
të përmbysur në aksin Elbasan-Qerret. Aksidenti

ka ndodhur rreth orës 15:40 minuta, ndërsa fatmirë-
sisht asnjë person nuk ka pësuar lëndime. Mësohet se
mjeti me targa AA 146 TK që drejtohej nga 48-vjeçari
Ardjan Kasneci ishte duke u kthyer nga Elbasani në
drejtim të fshatit Sericë në momentin që është aksi-
dentuar. Sipas burimeve nga vendngjarja, pasi ka
xhiruar njëra gomë, mjeti ka filluar të ikë mbrapsht
duke humbur kontrollin. Drejtuesi ka manovruar duke
shmangur greminën dhe mjeti është batuar.

Ervis Kuçi

FIERFIERFIERFIERFIER

Tre të rinj kanë hum
bur jetën në një aksi
dent tragjik të

ndodhur në orët para të
mëngjesit të djeshëm në
aksin rrugor Levan-Tepelenë.
Një automjet tip "Suzuki" me
targa greke IHZ 1755 që drej-
tohej nga 32-vjeçari Fisnik
Murataj ka dalë nga rruga
dhe për pasojë ka përfunduar
në një kanal me ujë në anë të
rrugës pranë fshatit Varibop.
Për pasojë ka humbur jetën
drejtuesi i mjetit, e fejuara e
tij franceze, Nazia Aham, 34
vjeç si dhe Agustin Murataj
(djali i xhaxhait të Fisnikut),
30 vjeç. Trupat e pajetë të tre
të rinjve u gjetën nga banorë
të zonës, të cilët menjëherë
njoftuan policinë. Pas kry-
erjes së veprimeve hetimore
paraprake, burime nga poli-
cia e Fierit bënë me dije se dy-
shohet që aksidenti, i cili u
mori jetën dy kushërinjve
dhe shtetases franceze ka
ndodhur për shkak të shpe-
jtësisë së madhe. Ndërkohë,
mësohet se tre të rinjtë kish-
in qenë në dasmë, e cila ësh-
të kthyer në mort. Pas dasmës
së vëllait në qytetin e Fierit,
Fisnik Murataj është nisur së
bashku me dy të tjerët për në
banesën e tij në fshatin Kutë
të Mallakastrës, por fati i keq
bëri që ata të humbnin jetën
në mënyrë tragjike.
AKSIDENTI

Fisnik Murataj, i cili prej
disa kohësh jetonte në Greqi
së bashku me të fejuarën e tij
Nazia Aham nga Rodezi (një
qytet i vogël në jug të
Francës) ka mbërritur në
vendlindje, pasi do martonte
vëllain. Dasma është bërë në
një lokal në qytetin e Fierit.
Pas banketit, rreth orës 03:00
të mëngjesit të djeshëm, Fis-
niku, e fejuara dhe kushëriri
i tij, Agustini janë nisur për
në fshatin Kutë për të push-
uar. Më pas çifti do të kthe-
hej sërish në Greqi. Por gëzi-
mi familjar është kthyer në
mort pas një aksidenti
tragjik. Sipas burimeve poli-
core, rreth orës 08:10, në
aksin rrugor Levan-Tepe-
lenë, në një kanal me ujë në
anë të rrugës së fshatit Vari-
bop është gjetur i rrëzuar
(përmbys) automjetit tip "Su-
zuki" me targa IHZ 1755. Men-
jëherë blutë dhe shërbimi
zjarrfikës ka mbërritur në

vendngjarje. Mësohet se tru-
pi i pajetë i 34-vjeçares
franceze është gjetur jashtë
makine në ujë dhe është
nxjerrë nga kanali nga një
banor i zonës. Ndërsa, trupat
e pajetë të dy kushërinjve
Murati ndodheshin brenda
në automjet, i cili u nxor nga
zjarrfikësit. Trupat e pajetë
të këtyre dy të fundit u tërho-
qën nga familjarët e tyre, të
cilët kanë hapur dyert e mor-
tit. Ndërsa kufoma e vajzës
franceze do të niset për në
Tiranë nën kujdesin e ambas-
adës franceze, për ta përcjellë
më pas për në vendin e

lindjes. Ndërkaq grupi heti-
mor ka kryer veprimet e para
në vendin e ngjarjes. Sipas
hetuesve të çështjes, dysho-
het se 32-vjeçari ka qenë
duke lëvizur me shpejtësi të
madhe. Gjithashtu, dyshohet
se ai ka qenë nën efektin e
alkoolit, ndaj dhe ka humbur
kontrollin e mjetit. Mësohet
se mjeti tip "Suzuki" me tar-
ga greke ka bërë disa rrot-
ullime përpara se të përfun-
donte në kanal, ndërsa mbe-
tet e paqartë nëse vdekja e tre
të rinjve që ndodheshin në të
ka ndodhur nga përplasja apo
mbytja në kanal.

Vendi ku
ndodhi

aksidenti

32-vjeçari, Fisnik Murataj 34-vjeçarja, Nazia Aham

30-vjeçari, Agustin Murataj
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VERFIKIMI
Uniformat blu bënë me dije se shtetasja Izaura
Musa, 28 vjeçe, nga Fieri, ka kaluar si këmbësore
në Kakavije për në Greqi, mëngjesin e datës 6 prill
2018. Më tej Policia e Shtetit thekson se asaj i
janë kontrolluar bagazhet edhe nga policia
shqiptare edhe nga policia greke.



Ekspertët e Inspektoratit Qendror Teknik: Shkak rrjedhja e gazit

Shpërthimi në hyrje të ish-Bllokut,
ndërron jetë pronari i fast food-it

Dëshmitarët: 50-vjeçari doli në rrugë i pushtuar nga flakët

SHKURT

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAVIJEVIJEVIJEVIJEVIJE- Izaura Musa
ka përfunduar në prangat
e policisë greke pasi aku-
zohet për trafikim të
lëndëve narkotike. Policia
e shtetit fqinj ka gjetur
rreth 10 kilogramë mari-
juanë në autobusin e linjës
Kakavijë-Janinë. Mësohet
se lënda narkotike i përket
28-vjeçares shqiptare, e cila
e kishte fshehur atë tek
bagazhet. Autobusi kaloi
palën shqiptare, por në
doganën greke iu nënsh-
trua një kontrolli të imtë-
sishëm nga policia, e cila
zbuloi lënë narkotike. Si-
pas policisë greke, droga
ishte e ndarë në dy pako me
peshë totale 10 kg 650
gramë. 28-vjeçares sh-

Policia: E reja ka dalë nga territori shqiptar 2 ditë para arrestimit

Tentoi të kalojë drogë drejt Greqisë
me autobus, bie në pranga 28-vjeçarja

qiptare, e cila u arrestua nga
policia, iu gjet edhe një pako
me 194,6 gramë hashash e
llojit çokollatë. Në lidhje me
këtë ngjarje ditën e djeshme
ka reaguar edhe policia sh-

qiptare. Uniformat blu bën
me dije se shtetasja Izaura
Musa, 28 vjeçe, nga Fieri, ka
kaluar si këmbësore në
Kakavije për në Greqi,
mëngjesin e datës 6 prill

2018. Më tej policia e shtetit
thekson se asaj i janë kon-
trolluar bagazhet edhe nga
policia shqiptare edhe nga
policia greke. Gjatë kontrol-
lit nuk i është konstatuar
asnjë send i kundërligjshëm.
"Në datën 8 prill, pra 2 ditë
me vonë, kjo shtetase është
ndaluar brenda territorit
grek në autobusin e linjës
Kakavije-Janinë, duke
transportuar 10 kilogramë
lëndë narkotike kanabis,
duke udhëtuar nga Kakavi-

ja drejt Janinës. Kjo shteta-
se prej mëngjesit të datës
06.04.2018, nuk ka hyrë në
territorin shqiptar dhe
lëndën narkotike e ka mar-
rë në territorin grek. Gjith-
ashtu, nga shkëmbimi i in-

formacioneve me ho-
mologët greke rezulton se
kjo shtetase ishte në pro-
cedim nga Antidroga e
Janinës, prej kohësh",-thu-
het në njoftimin e policisë
shqiptare.

Pas shpërthimit të
ndodhur dy ditë më
parë në një fast-food

në tiranë në zonën e ish-
Bllokut, pronari Shkëlqim
Plaku nuk ka mundur t'i
bëjë ballë plagëve të marra.
Ditën e djeshme 50-vjeçari
ka ndërruar jetë në spital
nga plagët e rënda të djegies.
Dëshmitarët treguan se
gjatë shpërthimit Plaku doli
në rrugë i pushtuar nga
flakët dhe kërkonte ndihmë.
Ekspertët e Inspektoratit
Qendror Teknik thanë se
shkak për ngjarjen mund të
jetë rrjedhja e gazit nga tubo-
ja që lidhte bombolën 15
litroshe të gazit me furrën.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Një shpërthim i fuqishëm
ka tronditur mëngjesin e
ditës së diel banorët e rrugës
"Ibrahim Rugova", në zonën
e ish-Bllokut në kryeqytet.
Si pasojë e shpërthimit të
bombolës së gazit në një by-
rektore, mbeti i plagosur
pronari i biznesit Shkëlqim
Plaku, 50 vjeç, i cili mori
plagë të rënda nga djegiet.
Por mëngjesin e djeshëm, ai
ndërroi jetë në spital, pavar-
ësisht përpjekjes së mjekëve.
Zjarrfikësit që mbërritën në
vendin e ngjarjes, mundën
të vënë me shpejtësi nën kon-
troll zjarrin duke paran-
daluar përhapjen e tij më tej.
Por dëmet e shkaktuara nga
shpërthimi kanë qenë të
mëdha. Dyshohet se shkak i
shpërthimit ka qenë rrjedh-
ja e gazit në një prej bom-
bolave që përdoreshin për
gatim në dyqan. 50-vjeçari
kishte hapur biznesin, kish-
te gatuar byrekët dhe vetëm
kur kishte tentuar të ndizte
furrën në byrektore ka
shpërthyer flaka. "Me date
08.04.2018 rreth orës 07:00, në
Sallën Operative ka ardhur
një telefonatë se në rrugën
"Ibrahim Rugova", në një
pike shitje ra zjarr. Men-
jëherë në vendngjarje kanë
shkuar shërbimet e policisë
dhe Zjarrfikësja, të cilat
kanë konstatuar se në një
byrektore kishte rënë zjarr.

Finalizohet operacioni
antidrogë në Napoli,

kapen 8 tonë marijuanë
Një operacion i madh anti-
drogë është finalizuar
ditën e djeshme nga au-
toritetet italiane të Na-
polit, i cili ka çuar në
sekuestrimin rekord të një
sasie droge. Napoli Today
shkruan se është një nga
sasitë më të mëdha të
lëndëve narkotike të
sekuestruara deri më sot
në rajonin e Kampanjës.
Gjatë një kontrolli në një
magazinë mallrash janë
gjetur 12 kuti druri të mby-
llura hermetikisht brenda
të cilave ndodheshin  8000
kg hashash e konfeksion-
uar në pako 1 kg secila. Si-
pas financës italiane kjo
lëndë narkotike do t'i sillte
organizatave kriminale një
përfitim prej 80 milionë
euro. Në pranga me
akuzën e trafikut të drogës
është vënë një shtetase ital-
iane nga Napoli 47 vjeçe, e
cila është  pronarja e firmës
së transportit që kishte
magazinuar mallin në këtë
magazinë.

Gjobiten 88 drejtues
automjetesh, kaluan
semaforin me të kuq

Gjatë aksioneve për rua-
jtjen e sigurisë rrugore,
policia e Tiranës gjatë 12
orëve të fundit ka gjobitur
88 shoferë që kanë shkelur
semaforin. Në rrugën "Dri-
tan Hoxha", te Rruga e
Kavajës, në rrugën Konfer-
enca e Pezës dhe te Ura e
Babrrusë policia ka fil-
muar shkeljet e semaforit
nga ana e drejtuesve të
makinave. Pranë Urës së
Babarrusë më shumë se 5
mjete njëkohësisht kanë
kaluar me semafor të kuq.
Drejtuesit e makinave janë
gjobitur dhe bashkë me të
edhe u pezullohet patenta.
Edhe në rrugët e tjera poli-
cia ka filmuar disa nga sh-
keljet e semaforëve ku shof-
erët nuk respektojnë se-
maforin. Një drejtues mak-
ine është arrestuar pasi i
ka dhënë lekë policisë për
t'i shpëtuar gjobës.

Shkak paraprakisht dysho-
het rrjedhja e gazit. Për pa-
sojë është dëmtuar pronari
i subjektit shtetasi Sh.P., 50
vjeç",-thuhet në njoftimin e
policisë. Policia dhe zjar-
rfikësit po hetojnë shkaqet

e ngjarjes, ndërsa ek-
spertët e Inspektoratit
Qendror Teknik, po pu-
nojnë, gjithashtu, për të
sqaruar shkakun e defek-
tit në bombolën nga kish-
te rrjedhur gazi. Sipas kal-

imtarëve shpërthimi ishte
shumë i fuqishëm. Ata tre-
gojnë se 50-vjeçari Shkël-
qim Plaku doli në rrugë i
mbuluar nga flakët, dhe u
transportua menjëherë ne
spital me plagë të renda,

por fatkeqësisht nuk ar-
riti të mbijetonte. Si pa-
sojë e shpërthimit ka pa-
sur dëmtime të vogla ma-
teriale edhe në një pjesë të
bizneseve që ndodheshin
pranë.

Policia: Po punohet për identifikimin e autorëve

Kamëz, shpërthim i fuqishëm
në lokal, dyshohet eksploziv

lokali, konkretisht thyerjen
e xhamit të tij. Policia dys-
hon se kemi të bëjmë me ven-
dosjen e një sasie eksplozivi,
por ende nuk është përcak-
tuar lënda shpërthyese.
Lokali në fjalë është në
pronësi të 23-vjeçarit F.D, por
nuk dihet nëse ka qenë ai

objektiv i shpërthimit.
Policia po vijon hetimet
për zbardhjen e plotë të
ngjarjes, ndërkohë ende
nuk dihet saktësisht sh-
kaku i ngjarjes. Unifor-
mat blu po punojnë për
identifikimin dhe kapjen
e autorëve.

Një shpërthim i fuqishëm
ka ndodhur gjatë mën-

gjesit të së hënës në Kamëz.
Bëhet me dije se në orën 02:50
minuta është dëgjuar një
shpërthim nga banorët.
Menjëherë banorët kanë
lajmëruar policinë, e cila ka
konstatuar dëmtimin e një

SHPËRTHIMI
Si pasojë e shpërthimit
të bombolës së gazit
në një byrektore, mbeti
i plagosur pronari i
biznesit Shkëlqim
Plaku, 50 vjeç, i cili
mori plagë të rënda
nga djegiet. Por
mëngjesin e djeshëm,
ai ndërroi jetë në spital,
pavarësisht përpjekjes
së mjekëve.

Droga e sekuestruar në Greqi

Pamje nga fast-food-i ku ndodhi shpërthimi
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PËRLLOGARITJA
PENSIONET E PLEQËRISË



Ekspertët e sigurimeve shoqërore: Ja sa ju takon të merrni në pleqëri, shembujt konkretë

Formula e saktë për të llogaritur
pensionin, koeficientët e indeksimit
Dokumentacioni që iu nevojitet për të përfituar

Voltiza Duro

Shumë pensionistë në
mbarë vendin shpesh
herë pretendojnë se iu

takon një pagesë më e lartë
pensioni sesa ajo që marrin
realisht, e ka jo pak raste kur
bëjnë ankimime për rritjen e
masës. 'Gazeta Shqiptare' pub-
likon sot mënyrën e saktë të
përllogaritjes së masës së pen-
sionit, sipas formulës bazuar
në koeficientët e indeksimit
të pagave që prej vitit 1994
deri në vitin 2015. Të gjithë
pensionistët duhet të dinë se
sipas ligjit "Për sigurimet sho-
qërore në Republikën e Sh-
qipërisë", pensioni i pleqërisë
përbëhet nga një shumë bazë
dhe një shtesë dhe pagat e in-
dividëve që kanë derdhur kon-
tribute shumëzohen me koe-
ficientin përkatës, i cili për-
caktohet me vendim të
Këshillit të Ministrave. Ek-
spertët e sigurimeve sho-
qërore bëjnë me dije se në
vitin 2015 dhe në vazhdim,
pagat mbi të cilat janë paguar
kontributet, pas indeksimit
të tyre vit pas viti, me koefi-
cientët vjetorë të përcaktuar,
nuk mund të jenë më të larta
se trefishi i pagës minimale të
indeksuar, të vitit përkatës,
për pagat nga viti 1994 deri në
31.12.2001 apo më të larta se
paga maksimale, e përcaktu-
ar për efekt të pagimit të kon-
tributeve të sigurimeve sho-
qërore në vitin 2014 e në
vazhdim, për pagat nga viti
2002 e në vazhdim. Pensioni i
pleqërisë është përfitimi i një
të ardhure kur individi e
humbet aftësinë për punë, e
kjo jo për shkak të gjendjes
shëndetësore, por për efekt të
moshës. Mbi moshën dhe
gjendjen e një personi janë
përcaktuar e vlerësuar dhe
kriteret e marrjes së pensionit
të pleqërisë, bazuar në ligjin
7703. Ky i fundit nënkupton
trajtimin me përfitime afatg-
jata të grupeve të interesit (in-
dividët kandidatë për të dalë
në pension), të cilët është
mirë që të kenë sa më shumë
vite pune me kontribute. Për
të përfituar pension duhet që
kandidati të ketë jo më pak se
15 vite punë si për gratë dhe
për burrat. Ndërkaq, ky pen-
sion merret kur burri kalon
moshën 65 vjeç, e kur gruaja
mbush moshën 60 vjeç e 8
muaj për vitin 2018-të. Por
mosha e daljes në pension për
gratë është fleksibël, pasi në
2019-ën, mosha e daljes në
pension për gratë do të jetë 60
vjeç e 10 muaj.
FORMULA
E LLOGARITJES

Ekspertët e fushës bëjnë
me dije se formula e përllog-
aritjes së pensionit të
pleqërisë është: Pension so-
cial (bazë) plus një shtesë që
është 1% për çdo vit sigurimi,
për çdo vit punë, të bazës

KOEFICIENTËT
E INDEKSIMIT TË PAGAVE

Për pagat referuese, deri më
1.1.1994 8.59

• Për pagat e vitit 1994 8.59
• Për pagat e vitit 1995 6.92
• Për pagat e vitit 1996 5.37
• Për pagat e vitit 1997 5.37
• Për pagat e vitit 1998 4.48
• Për pagat e vitit 1999 3.64
• Për pagat e vitit 2000 3.31
• Për pagat e vitit 2001 2.83
• Për pagat e vitit 2002 2.62
• Për pagat e vitit 2003 2.34
• Për pagat e vitit 2004 2.13
• Për pagat e vitit 2005 1.93
• Për pagat e vitit 2006 1.76
• Për pagat e vitit 2007 1.67
• Për pagat e vitit 2008 1.48
• Për pagat e vitit 2009 1.36
• Për pagat e vitit 2010 1.30
• Për pagat e vitit 2011 1.25
• Për pagat e vitit 2012 1.20
• Për pagat e vitit 2013 1.16
• Për pagat e vitit 2014 1.00

mesatare të vlerësuar për
gjithë periudhën që individi
ka paguar kontributet. Një
qytetar që ka filluar punën në
vitin 1975 deri në 2018-ën, pa
ndërprerje, pra ka 43 vite
pune me kontribute. Pensio-
ni do të llogaritet nga viti 75'

kur individi ka filluar punë
për herë të parë, deri në 2018-
ën me pagat që ai ka gëzuar.
Ndërkohë në rastin kur një
individ ka qenë mësues për 40
vite dhe ka pasur një pagë
mësuesi, duhet që patjetër
këtë funksion që ka pasur ta
ketë të shprehur qartë në li-
brezën e punës. Pra, nuk i
kërkohen vërtetime pagash
nga viti që ka filluar punën,
por i kërkohet vetëm një li-
brezë pune e pastër, e plotë-
suar sipas dispozitave të ko-
hës dhe e pakorrigjuar, e pan-
dërhyrë brenda saj. Ky është
një dokument themeltar mbi
të cilin llogaritet pensioni
para vitit 93'. Këto paga refer-
uese i shërbejnë individit nga
dita që ka filluar punë deri në

31 dhjetor të 1993-it e këto
paga kanë koeficientët e vet
të indeksimit. Baza e vlerë-
suar për llogaritjen e pension-
eve llogaritet si raport i
shumës së pagave, për të cilat
janë paguar kontributet, me
periudhën që njihet si peri-
udhë sigurimi. Për periudhën
e sigurimit nga data 1.1.1994
e në vazhdim, për llogaritjen
e bazës së vlerësuar, merret
shuma e pagave, për të cilat
janë paguar kontributet nga
data 1.1.1994 deri në fund të
periudhës së sigurimit. Për
periudhën e sigurimit në in-
stitucione dhe ndërmarrje
shtetërore para datës 1.1.1994,
për llogaritjen e bazës së
vlerësuar, merren pagat refer-
uese, të përcaktuara me ven-
dim të Këshillit të Ministrave.
Për periudhën e sigurimit në
ish-kooperativat bujqësore,
për llogaritjen e bazës së
vlerësuar, merren pagat refer-
uese të caktuara me Vendim
të Këshillit të Ministrave. Në
rastet kur personi i siguruar
ka periudhë sigurimi para
dhe pas datës 1.1.1994, baza e
vlerësuar llogaritet si mesa-
tare aritmetike e ponderuar e
bazës së vlerësuar të peri-
udhave të sigurimit, si ish-
punonjës i institucioneve apo
ndërmarrjeve shtetërore dhe
ish-anëtar i kooperativave
bujqësore përpara vitit 1994 si
dhe e periudhave të sigurim-
it si person i punësuar, i
vetëpunësuar apo ekonomik-
isht aktiv pas datës 01.01.1994.
Për efekt të llogaritjes së pen-
sioneve me datë fillimi pas

1.1.2016 e në vazh-
dim, baza e vlerë-
suar mesatare do
të llogaritet ba-
zuar në pagat
referuese sipas
llojit të punës ose
funksionit përpara datës
01.01.1994 si edhe mbi pagat
individuale mbi të cilat janë
paguar kontributet sipas
viteve, nga 01.01.1994 deri në
31.12.2015, të indeksuara me
indeksin që del nga pjesëtimi
i pagës minimale në shkallë
vendi të vitit 2015 me pagën
minimale të vitit 1994 ose me
pagën minimale të vitit për-
katës. Koeficientët e indek-
simit sipas viteve përcakto-
hen me Vendim të Këshillit të
Ministrave. Koeficienti i inde-

ksimit para vitit 1994, aktual-
isht është 8.59.
KOEFICIENTËT E
INDEKSIMIT

Koeficientët e indeksimit
janë ata koeficientë që
kërkojnë që pagën mbi të
cilën janë paguar kontrib-
utet, ta aktualizojnë e ta sjell-
in në nivelin e vlerës së pagës
sot, pra t'i heqin efektin "gër-
ryes" të inflacionit. Paga e një
mësuesi që ka filluar punën
me kontribute në 1975-ën,
deri në janar në 94-ën, me

gjithë indekset e ndry-
shimet që kanë ndodhur,
është e tillë që shkon 4110
lekë. Kjo pagë, indeksohet
sot me një koeficient 8.59.
Pra ajo pagë  mësuesi që ka
qenë 7 mijë lekë të vjetra, po
të aktualizohet sot del 360
mijë lekë të vjetra. Edhe ky
indeks është i përshkallë-
zuar, e fillojnë nga 94' deri në
momentin që del në pen-
sion. Viti 2018 nuk ka inde-
ks, kurse viti 2014, 2015 kanë
koeficentët respektivë. Pasi
bëhet indeksimi, formula
sesi llogaritet baza e vlerë-
suar mesatare është formu-
la e bazës mesatare të vlerë-
suar të ponderuar, pra mer-
ren pagat për periudhën deri
në vitin 1994, llogaritet një
pagë e kjo ponderohet me
vitet e punës. Individi edhe

mund të ketë ndryshuar pozi-
cion pune që ka pasur rrogë
më të lartë, por edhe kjo in-
deksohet e del vlerë më e
lartë. Në këto kushte gjithë
periudha ponderohet, e indi-
vidit i del një pagë mesatare
bazë e vlerësueshme, e cila
shumëzohet me 40%, në ras-
tet kur ka punuar 40 vite (1%
për çdo vit pune). Pas kësaj
del një vlerë së cilës i shtojmë
edhe pensionin social dhe
marrim vlerën përfundimtare
të pensionit të pleqërisë.
Nëse baza mesatare e vlerë-
suar del në vlerë më të mad-
he, po ashtu do të rezultojë
edhe pensioni. Kjo është
mënyra më e thjeshtë për llog-
aritjen e pensionit. Në rast se
marrim në mënyrë hipotetike
që një punonjës para vitit 1994
ka një vjetërsi kontributive
prej 15 vitesh dhe paga mesa-
tare e indeksuar rezulton në
një shumë prej 25 000 lekë dhe
mbas vitit 1994 ka një vjetërsi
kontributive prej 22 vitesh,
me një pagë mesatare të inde-
ksuar prej 30 000 lekësh,
atëherë baza e vlerësuar do të
llogaritet: Baza e vlerësuar =
(15*25 000 lekë + 22 * 30 000
lekë): 37 (vite gjithsej) = 28 000
lekë. Pensioni mujor = (6750
*37/35,7)+ (1/100 *37*28 000)
= 6 996 + 10 360 = 17 356 lekë.
DOKUMENTACIONI

Individi që mendon se
mund të përfitojë pension
pleqërie duhet të bazohet te
kriteret, mosha dhe vitet me
kontribute. Domosdoshmër-
isht duhet të ketë dokumen-
tin që vërteton moshën, e cila
duhet të jetë mbi 60 vjeç e 8
muaj për gratë e mbi 65 për
burrat. Tashmë është më e
thjeshtë për ta verifikuar
vërtetësinë e moshës, pasi
vetë ISSH ka akses mbi regjis-
trin themeltar të shtetasve.
Megjithatë, qytetari duhet të
dorëzojë një fotokopje të
kartës së identitetit, e në ras-
tet kur pretendon të marrë
kompensime të tjera që i bash-
kangjiten pensionit, duhet të
dorëzojë edhe dokumenta të
tjera si certifikata familjare
për të verifikuar pjestarët e
familjes. Kur individi mendon
se ka 40 vite punë, duhet të
paraqesë librezën e punës dhe
dokumentin që vërteton pa-
gat që ka marrë nga 1 janari i
1994 e deri më sot.

KOEFICIENTËT
Koeficientët e
indeksimit janë ata
koeficientë që kërkojnë
që pagën mbi të cilën
janë paguar
kontributet, ta
aktualizojnë e ta sjellin
në nivelin e vlerës së
pagës sot, pra ti heqin
efektin "gërryes" të
inflacionit.

FORMULA
Ekspertët e fushës
bëjnë me dije se
formula e përllogaritjes
së pensionit të
pleqërisë është:
Pension social (bazë)
plus një shtesë që
është 1% për çdo vit
sigurimi, për çdo vit
punë, të bazës
mesatare të vlerësuar
për gjithë periudhën që
individi ka paguar
kontributet. Një qytetar
që ka filluar punën në
vitin 1975 deri në
2018-ën, pa
ndërprerje, pra ka 43
vite pune me
kontribute.

Foto ilustruese
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Eurostat publikon shifrat: Shqipëria renditet e dyta në botë, pas Marokut

Shqiptarët "braktisin" vendin, rreth
68 mijë marrin nënshtetësi të BE-së
97% e totalit, me pasaporta greke apo italiane

MIJË SHQIPTARË NËNSHTETËSI NË BE
Rreth 68 mijë shqiptarë, kanë arritur të marrin pasaportë që i
siguron nënshtetësinë në një prej vendeve të Bashkimit
Europian. Respektivisht bëhet fjalë për plot 67.500 persona nga
vendi ynë që brenda 2016-ës kanë marrë nënshtetësi të huaj.
Këto të dhëna nga Eurostat, e renditin Shqipërinë të dytën në
botë, pas marokenëve.68
PËRQIND PASAPORTA GREKE E ITALIANE
Këto statistika janë bërë publike ditën e djeshme nga një raport
i Eurostat, sipas të cilit, 97% e totalit të shqiptarëve kanë marrë
nënshtetësinë e Italisë ose Greqisë. Të dhënat tregojnë që
shqiptarët, jo vetëm dëshirojnë të emigrojnë drejt shteteve të
tjera, por kërkojnë edhe të bëhen qytetarë me të drejta të plota
të Bashkimit Europian.97

Plot 67.500 shqiptarë
kanë arritur të mar
rin nënshtetësinë e

BE-së për vitin 2016-të,
duke u renditur kështu të
dytët në botë, pas maro-
kenëve. Këto statistika janë
bërë publike ditën e
djeshme nga një raport i
Eurostat, sipas të cilit, 97%
e totalit të shqiptarëve
kanë marrë nënshtetësinë
e Italisë ose Greqisë. Të
dhënat tregojnë që sh-
qiptarët nga viti në vit, jo
vetëm dëshirojnë të emi-
grojnë drejt shteteve të
tjera, por kërkojnë edhe të
bëhen qytetarë me të drej-
ta të plota të Bashkimit
Europian. Në vitin 2016,
rreth 995 000 persona kanë
fituar shtetësinë në një sh-
tet anëtar të Bashkimit Eu-
ropian (BE), nga 841 000 në
vitin 2015 dhe 889 000 në
vitin 2014. Nga numri i

përgjithshëm i personave
që fitojnë shtetësinë në një
prej shteteve anëtare të BE
në 2016, 12% ishin ish-sh-
tetas të një shteti tjetër
anëtar të BE-së, ndërsa shu-
mica ishin nuk ishin sh-
tetas të BE, ose ishin pa sh-
tetësi. Grupi më i madh që

fiton shtetësinë në një sh-
tet anëtar të BE ku jetonin
në vitin 2016 ishin shteta-
sit e Marokut (101 300 per-
sona, 89% prej të cilëve
kanë marrë shtetësinë e
Spanjës, Italisë ose
Francës), përpara qyteta-
rëve të Shqipërisë (me

67.500), India me 41,700, më
shumë se 60% kanë marrë
shtetësi britanike Turqia
(32.800, pothuajse gjysma e
fituar shtetësinë gjer-
mane), Rumania (29.700,
44% kanë fituar shtetësinë
italiane) dhe Ukraina
(24,000, 60% kanë marrë

shtetësinë e Gjermanisë,
Rumanisë, Portugalisë ose
Italisë).  Marokenët, sh-
qiptarët, indianët, pakistan-
ezët, turqit, rumunët dhe
ukrainasit përfaqësonin së
bashku rreth një të tretën
(33%) të numrit të
përgjithshëm të personave
që fitonin shtetësinë e një
shteti anëtar të BE-së në
vitin 2016. Rumunët (29 700
persona dhe polakë 800) ish-

in dy grupet më të mëdha
të shtetasve të BE-së që fi-
tojnë shtetësinë e një shte-
ti tjetër anëtar të BE-së.
Shifrat tregojnë se sh-
qiptarët po arrijnë të bëhen
shtetas të BE-së, me ritme
shumë më të larta sesa sh-
tete të tjera europiane jo
anëtare të BE-së dhe
vendeve të tjera në botë, që
kanë një popullsi shumë
më të madhe sesa ne.

Foto ilustruese

REPUBLIKA E SHQIPERISE
INSTITUCIONI I KOMISIONERIT PUBLIK

N J O F T I M

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe
Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimin e Kuvendit nr. 94/2017 “Për miratimin e strukturës
organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të institucioni i Komisionerëve Publikë”, shpall
vendet vakante për pozicionet:

DREJTOR NË DREJTORINË E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME MEDIAN DHE PUBLIKUN
(paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të ketë diplomë të nivelit “Master i shkencave”për drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 5 vite eksperienë pune në nivel drejtues e menaxherial.

SPECIALIST SEKRETARIE (paga IV-a) 2 pozicione

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit Bachelor në Drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Tre vite përvojë në profesionin e sekretares gjyqësore.

SPECIALIST REDAKTOR GJUHËSOR (paga IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në Gjuhë Letërsi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 3 vite eksperienë pune në fushën e zbardhjes, draftimit, redaktimit etj. të dokumentave.

PËRKTHYES (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit master shkencor në gjuhë të huaja, dega Anglisht ose Drejtësi dhe të ketë minimumi
5 vjet eksperiencë në përkthim shqip-anglisht-shqip.
b)Të ketë njohuri shumë të mira në terminologjinë ligjore në të dyja gjuhët.
c)Kanë përparësi kandidatët me eksperiencë pune pranë organizatave ndërkombëtare.
Preferohen kandidaturat e licencuara përkthyes zyrtar nga Ministria e Drejtësisë.

KOORDINATOR PËR MEDIAN DHE MARRËDHËNIET ME JASHTË (paga III-a)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në në Drejtësi/Gazetari/Gjuhë-Letërsi etj.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 5 vite përvojë pune në fushën e gazetarisë, marrëdhënieve me publikun, marrdhëniet ndërkombëtare etj.
SPECIALIST PRITJE ME POPULLIN (paga IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në Drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 3 vite përvojë pune në fushën e marrëdhënieve me publikun, administratë publike, etj.

DREJTOR NË DREJTORINË EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
(paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master i shkencave” në Shkenca Ekonomike.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 5 vite eksperienë pune në nivel drejtues e menaxherial.

SPECIALIST IT  (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Inxhinieri Informatike, Informatikë, Teknologji informacioni etj.
b)Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
c)Të ketë njohuri shumë të mira në administrimin e sistemeve si Active Directory, Outlook Mail Client
ç)Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe infrastukturën e rrjetit.
d)Të ketë njohuri bazë për panelet e administrimit të faqeve web (WordPress, Drupal, Joomla etj).
dh)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

SPECIALIST FINANCË/BUXHETI  (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit “Master shkencor” në Shkenca Ekonomike, dega Financë.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion.
d)Të ketë njohuri në programet financiare, si: Alpha/Financa 5 etj.

SPECIALIST I BURIMEVE NJERËZORE (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit “Master shkencor”.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 4 vite përvojë pune në fushën e burimeve njerëzore.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për t’u pajisur me certifikatë sigurie, sipas vendimit Këshillit
Ministrave nr. 188, datë 4.3.2015.

Kandidatët duhet të kenë aftësi për t’u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen në një nga format e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës dorazi nga aplikanti nga data 16 deri 20 Prill 2018, së bashku me dokumentet
përkatëse, pranë institucionit të Komisionerëve Publikë, në adresën: Godina e ish-Lidhjes së
Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës sëbashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës pranë institucionit të
Komisionerëve Publikë në adresën: Godina e ish Lidhjes së Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë.
Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 20.04.2018 dhe të vërtetohet me fletë-mandatin
e lëshuar nga zyra postare.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar. Bashkëlidhur me kërkesën,
kandidati dorëzon të mbyllura në zarf, 1 kopje të dokumenteve të mëposhtme:

 Jetëshkrimin profesional përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare;
 Fotokopje e dokumentit të identifikimit (letërnjoftim, pasaportë, kartë identiteti)
 Dokumentat (diplomë, librezë pune, vërtetime, dëshmi, vetdeklarim, certifikata, trajnime etj) fotokopje

ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit
përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

 Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal (Vërtetim  nga
Gjykata, Vërtetim nga Prokuroria, Dëshmi e gjendjes gjyqësore)

 Vërtetim nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 Një rekomandim nga punëdhënësi;
 Raport  që verteton se eshte në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme.

Kandidatët që plotësojnë kriteret formale dhe kanë depozituar dokumenta të fotokopjuara, përpara intervistës i
parashtrojnë Komitetit ad-hoc dokumentat e njësuara ose ato origjinale.
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Ambasada gjermane: Tarifat e studimit, rastet kur mund të përfitoni bursa

Hapen aplikimet për studime
bachelor dhe master në Gjermani
Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

KRITERET E STUDIMIT NË GJERMANI

Voltiza Duro

Të gjithë ata që dëshi
rojnë të studiojnë në
një prej univer-

siteteve gjermane në ciklin
e parë apo të dytë të studi-
meve, tashmë kanë mundës-
inë të njihen me kriteret që
duhen plotësuar. Ambasada
gjermane në Tiranë ka
hapur thirrjen për aplikime
për të interesuarit dhe në
faqen e saj zyrtare ka pub-
likuar informacionet mbi
programet e studimit dhe
bursat që mund të përfitojnë
kandidatët. "Në tërë Gjer-
maninë gjenden mundësi in-
teresante studimi. Më
shumë se 400 universitete,
shkolla të larta profesionale,
shkolla të larta të artit, sh-
kolla të larta teologjike dhe
pedagogjike si dhe shkolla të
larta profesionale për admin-
istratë ofrojnë një zgjedhje
të pafundme të lëndëve dhe
drejtimeve të studimit", -
theksohet në faqen e ambas-
adës. Më tej, në njoftim
bëhet me dije se për secilin
ka një ofertë të përshtat-
shme në të gjitha fushat pro-
fesionale nga shkencat e gju-
hës, gazetarisë dhe kulturës
deri tek arti, muzika, aktri-
mi dhe dizejnimi, si dhe
mjekësia, shkencat e bujqë-
sisë, pylltarisë, ekonomisë
shtëpiake dhe ushqimore.

KRITERET
Fillimisht është i

nevojshëm një kualifikim që
jep miratimin për hyrjen në
universitet, pra një diplomë
gjimnazi, që lejon aplikantin
të kryejë studime në vendin
e tij të origjinës. Ndërkaq, në

Gjermani kjo diplomë do të
verifikohet për të parë nëse
është e krahasueshme me
një diplomë gjermane që jep
mundësi për arsim të lartë.
Shumë diploma të huaja nji-
hen tani si ekuivalente. Kan-
didatët kanë mundësinë të

verifikojnë se cila nga diplo-
mat e gjimnazeve shqiptare
vlen për të vazhduar stu-
dimet e larta në Gjermani.

Në të gjitha ato raste kur i
interesuari ka përfunduar
studimet në ciklin e parë
bachelor e dëshiron të krye-

jë studimet në shtetin gjer-
man për nivelin master, du-
het të verifikojë pranë Zyrës
Ndërkombëtare Gjermane
(Akademisches Aus-
landsamt) nëse i plotëson
kriteret për t'u bërë pjesë e
universiteteve në këtë sh-
tet. Ndërkaq, edhe kur diplo-
ma e marrë në Shqipëri nuk
është ekuivalente me një
diplomë gjermane që jep
mundësi të arsimit të lartë,
kandidati ende ka mundësi
të studiojë në Gjermani.
Para se të fillojë studimet, ai
duhet të kryejë një kurs për-
gatitor në Studienkolleg.
TARIFAT E BURSAT

Universitetet në Gjer-
mani nuk paguajnë tarifa
për shkollim për kurse uni-
versitare, por vetëm një
tarifë semestrale duhet të
paguhet. Institucione të
shumta ofrojnë bursa në
baza mujore për studentët
që plotësojnë kushte speci-
fike. Sidoqoftë, në Gjermani,
bursat janë dhënë rrallë nga
semestri i parë. Studentët në
semestrat e mëvonshme dhe
studentët e doktoraturës nga
jashtë mund të aplikojnë për
një bursë nga Shërbimi Sh-
këmbimi Akademik Gjer-
man. Disa institucione pri-
vate gjithashtu mbështesin
studentët e huaj.

- Është i nevojshëm një kualifikim që jep miratimin për
hyrjen në universitet, pra një diplomë gjimnazi që ju lejon
të kryeni studime në vendin tuaj të origjinës.

- Në Gjermani, kjo diplomë do të verifikohet për të parë
nëse është e krahasueshme me një diplomë gjermane
që jep mundësi për arsim të lartë.

- Kur i interesuari ka përfunduar studimet në ciklin e parë
bachelor e dëshiron të kryejë studimet në shtetin gjerman
për nivelin master, duhet të verifikojë pranë Zyrës
Ndërkombëtare Gjermane (Akademisches Auslandsamt)
nëse i plotëson kriteret.

- Kur diploma e marrë në Shqipëri nuk është ekuivalente
me një diplomë gjermane që jep mundësi të arsimit të
lartë, kandidati duhet të kryejë një kurs përgatitor.

- Universitetet në Gjermani paguajnë vetëm një tarifë
semestrale mes 100 dhe 300 euro.

Foto ilustruese

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit  bazuar në legjislacionin për Nëpunësin Civil hap
procedurën e pranimit për vende të lira pune:

I. Për 1 (një) vend në pozicionin e Audituesit në Departament Auditimi.

Kërkesat për kandidatët e këtij vendi pune janë: -Të kenë kryer arsimin e lartë
(bachelor+master) dhe të jenë diplomuar në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe
Administrim Publik në universitete të huaja në një nga vendet e BE(të paktën në
një nivel bachelor ose master);Të kenë eksperiencë pune në fushën e diplomimit;-
Të zotërojnë gjuhën angleze, dhe angleze dhe greke;Të zotërojnë programet bazë
të kompjuterit, paketën MS Office, programin IDEA.

II. Për 1 (një) vend në pozicionin e Audituesit në Departament Auditimi.

Kërkesat për kandidatët e këtij vendi pune janë: Të kenë kryer arsimin e lartë
dhe të jetë diplomuar jo më poshtë se niveli master Shkencor në Ekonomik/
Administrim Biznesi me mesatare mbi 8(bachelor+master shkencor).Të kenë
eksperiencë pune në fushën e diplomimit.-Të zotërojnë gjuhën angleze dhe një
gjuhë të dytë të huaj të një prej vendeve të BE-së.Të zotërojnë programet bazë të
kompjuterit; teknikat CAAT në Auditim si dhe programet e Mbajtjes së Kontabilitetit
Alpha/Financa 5, programin IDEA.

III. Për 1 (një) vend në pozicionin e audituesit në Departament Auditimi

Kërkesat për kandidatët e këtyre vendeve të punës janë: Të kenë kryer arsimin
e lartë dhe të jetë diplomuar jo më poshtë se niveli master Shkencor në Financë-
Kontabilitet.Të kenë eksperiencë pune në fushën e diplomimit. Të zotërojnë gjuhën
angleze dhe një gjuhë të dytë të huaj të një prej vendeve të BE-së. Të zotërojnë
programet bazë të kompjuterit; teknikat CAAT në Auditim si dhe programet e Mbajtjes
së Kontabilitetit Alpha/Financa, programin IDEA.
Paga mujore për këtë vend pune është në nivelin e pagave të shërbimit civil.

 Përshkrimi i punës
 Paraqitja e dokumenteve
 Konkurrimi

Si dhe informacioni më i plotë mbi kriteret e kërkuara ndodhen në faqen web të
KLSH-së, rubrika Vende Pune  http://www.klsh.org.al/web/Vende_pune

Kontrolli i Lartë i Shtetit

INVITATION TO TENDER
Purchase of Nurses Bags

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC) and is being implemented by a consortium of three organizations: the
Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), and the two NGOs: Terre des hommes
(Tdh) and Save the Children (SC) through HAP Center. Its overall goal is that the Albanian
population, particularly the most vulnerable, benefit from better health due to improved Primary
Health Care (PHC) services and health promotion activities.

In this framework, HAP Centre invites submission of bids for a tender to purchase 1’181 Nurses
Bags, to be used from Nurses working in Primary Health Care Centers of the Regions of Fier
and Diber.

The Table of Content for the Nurse’s Bag and the Technical specifications for the bidding
can be found in the HAP web site
http://www.hap.org.al/index.php/opportunities-for-cooperation-2/.

The bidding Companies should include in their offers:
Full completion of Tender Response
Quotation (price without VAT)
Validity of the offer
Delivery date
Guaranty
Quality certification of the product
Registration of the company (NIPT, etc)
Offers should be signed and stamped

The offers must be delivered by 4pm, of 20 April 2018, with clearly marked “Public Invitation
to Tender, Nurses Bags” to the address below. The financial offer and technical offer should
be in separate envelopes, and both of them inside one sealed envelope.
Procurement Team
HAP Centre
Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati Helios, Kati II, Ap.1, Tirana, Albania
E-mail: info@hap.org.al; Website: www.hap.org.al
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"Na ndalojnë në rrugë me gra e fëmijë, sikur të ishim serbë dhe jo shqiptarë"

Parandalimi i kultivimit të kanabisit,
policia kontrolle të rrepta në Dukagjin
Banorët: Po na trajtojnë si kriminelë, na kërkojnë
që të kemi kartë identiteti, ose pasaportë me vete

9
9

"Kërkoj mbrojtje, autori të marrë dënimin e merituar"

27-vjeçari tentoi t'i djegë me benzinë klinikën,
gjinekologu Bejkush Shehu rikthehet në punë

DEKLARATA
"Jam me familjen time, me grua dhe fëmijë të
vogël. Dua të shkoj në Shkodër për të marrë
furnizim dhe nuk po më lë policia që të kalojmë. Ne
nuk mund të presim kaq gjatë, sepse kemi punët
tona dhe rruga është e gjatë, por ja që policia ka
vendosur kështu. Nuk është normale, sepse ne jemi
thjesht familjarë dhe nuk mund të na barazojnë me
kriminelët. Na kërkojnë dokumente, thua se jemi në
doganën e Serbisë. Po na trajtojnë si të mos ishim
shqiptarë", deklaroi njëri nga banorët.



KONTROLLET
Burime nga policia e Shkodrës bëjnë me dije se
këto kontrolle do të vijojnë çdo ditë në aksin rrugor
Shkodër-Dukagjin derisa të përfundojë koha e
kultivimit të bimëve narkotike. Vitet e mëparshme
Dukagjini ka qenë një prej zonave më problematike
përsa i përket kultivimit të kanabi sativës. Kjo për
shkak se banorët ose kultivues që vijnë nga qytete
të tjera të Shqipërisë i ka ndihmuar terreni i thyer
malor dhe pamundësia e policisë për të shkuar në
të gjitha këto parcela.



Eksploziv "Audi"-t,
digjet nga flakët

edhe një mjet tjetër
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Shpërthimi me
eksploziv i një automjeti
ka tronditur banorët e qy-
tetit të Vlorës në orët e
para të mëngjesit të
djeshëm. Burime nga poli-
cia e qytetit bregdetar bënë
me dije se lënda plasëse i
është vendosur një autom-
jeti tip "Audi Q-7", me tar-
ga AA 008 RC, në pronësi
të shtetasit Z.Sh.. Mësohet
se shpërthimi ka ndodhur
pranë pyjores, në zonën e
njohur si Pylli i Sodës. Fat-
mirësisht nga shpërthimi
nuk pati persona të lëndu-
ar, por vetëm dëme materi-
ale. Menjëherë blutë sh-
kuan në vendngjarje dhe
nisën hetimet. Materialet
në lidhje me këtë ngjarjeje
i kaluan prokurorisë së
rrethit për hetime të mëte-
jshme. Ndërkaq, një tjetër
automjet "Audi A-7" është
përfshirë flakët e zjarrit në
fshatin Bishan. Bëhet fjalë
për mjetin në pronësi të sh-
tetasit A.M., i cili në mo-
mentin e ngjarjes ndodhej
i parkuar pranë banesës.
Ndërkaq, grupi hetimor po
punon për zbardhjen e
plotë të shkaqeve së zjarrit
në këtë automjet. Vetëm
pak ditë më parë dhe
konkretisht në orët e para
të mëngjesit të së shtunës
u shkrumbua nga zjarri
mjeti "BMW seria 7" e 27-
vjeçarit Everest Meçora-
paj. Ngjarja ndodhi në
lagjen "4 Heronjtë" të qy-
tetit bregdetar, ndërsa i riu
i bëri apel policisë që të
zbardhë sa më shpejt ngjar-
jen. Ai nuk përjashtoi
mundësinë se djegia e mak-
inës mund të ishte ndonjë
mesazh, por nuk di tek
kush ta drejtojë gishtin.

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Në kuadër të masave
për parandalimin e
kultivimit të bimëve

narkotike, policia e Shko-
drës ka ngritur pika kon-
trolli në aksin Shkodër-Duk-
agjin. Frika se banorë të
zonës së Dukagjinit apo kul-
tivues të kanabisit mund të
nisin gradualisht punën
ashtu si vitet e kaluara, ka
bërë që blutë të ushtrojnë
kontrolle të rrepta. Mësohet
se jo vetëm drejtuesit e au-
tomjeteve të ndryshme që
lëvizin nga Dukagjini në
Shkodër dhe anasjelltas, por
edhe pasagjerët u janë nën-
shtruar kontrolleve të imtë-
sishme. Shoferëve të fur-
gonëve u janë kërkuar licen-
cat përkatëse, ndërsa ban-
orëve u është kërkuar një
mjet identifikimi, kartë iden-
titeti ose pasaportë. Shumë
prej tyre nuk i kanë pasur,
ndërsa janë porositur nga
policia se herët e tjera kur
të lëvizin, duhet që t'i kenë
me vete ose në të kundërt
mund të shoqërohen në poli-
ci për verifikim të thjeshtë.
Këtë kontroll të rreptë të
policisë së Shkodrës, ban-
orët e Dukagjinit nuk e kanë
quajtur aspak normal. Ata
deklaruan dje për "Gazeta
Shqiptare" se po trajtohen si
kriminelë.
BANORËTBANORËTBANORËTBANORËTBANORËT

"Jemi ulur për të marrë
furnizim, ushqime, ndërsa
policia na ka bllokuar. 6
muaj ne na bllokon bora dhe
tani edhe policia. Kanë
ndalur të gjitha makinat
dhe askush nuk po mundet
që të kalojë, pasi po kontrol-
lohen imtësisht. Po na
kërkojnë karta identiteti
ose pasaporta dhe nuk e di
pse i duan, sepse ne thjesht
jemi ulur për të blerë ush-
qime", tha dje një banore. Një
tjetër banor i zonës së Duk-
agjinit u shpreh: "Janë me
gra e fëmijë, burra të vjetër
me çanta në mes të rrugës.
Shteti nuk i mundëson asgjë
kësaj zone dhe tani po na
ndalon si të ishim krimi-
nelë. Ne nuk jemi të tillë, por
kemi problemet tona famil-
jare dhe ndaj jemi ulur. Nuk
mund të trajtohemi në këtë
mënyrë nga policia". Gjith-
ashtu, banorët deklaruan se
ky kontroll ndaj tyre nga
ana e policisë është i ngjas-
hëm me ato të doganave të
Serbisë dhe se po trajtohen
si të tillë. "Jam me familjen
time, me grua dhe fëmijë të
vogël. Dua të shkoj në Sh-
kodër për të marrë furnizim
dhe nuk po na lë policia që
të kalojmë. Ne nuk mund të
presim kaq gjatë, sepse kemi
punët tona dhe rruga është
e gjatë, por ja që policia ka
vendosur kështu. Nuk ësh-
të normale, sepse ne jemi
thjesht familjarë dhe nuk
mund të na barazojnë me
kriminelët. Na kërkojnë do-
kumente, thua se jemi në
doganën e Serbisë. Po na tra-
jtojnë si të mos ishim sh-
qiptarë". Pavarësisht këtyre

pretendimeve të banorëve të
Dukagjinit, burime nga poli-
cia e Shkodrës bëjnë me dije
se këto kontrolle do të vi-
jojnë çdo ditë në aksin
rrugor Shkodër-Dukagjin
derisa të përfundojë koha e
kultivimit të bimëve narko-
tike.
POLICIAPOLICIAPOLICIAPOLICIAPOLICIA

Vitet e mëparshme Duk-
agjini ka qenë një prej
zonave më problematike
përsa i përket kultivimit të
kanabi sativës. Kjo për sh-
kak se banorët ose kulti-
vues që vijnë nga qytete të
tjera të Shqipërisë i ka ndih-
muar terreni i thyer malor
dhe pamundësia e policisë
për të shkuar në të gjitha
këto parcela. Vitin e kaluar
disa prej parcelave janë iden-
tifikuar nga fotografimi
përmes ajrit nga një avion i
policisë italiane. Fotografi-
mi nga ajri do të bëhet edhe
këtë vit, por më përpara poli-
cia e Shkodrës po merr çdo
masë të mundshme për të
parandaluar kultivimin e
kanabisit. Fillimisht është
menduar me kontrolle të
rrepta në aksin rrugor që
lidh Shkodrën me Dukagji-
nin. Burimet policore bëjnë
me dije se duke ushtruar
këto kontrolle, kultivuesit

nuk kanë mundësi që të
çojnë lehtësisht mjetet që u
duhen për të nisur punën.
Burime nga policia e Shko-
drës bënë me dije se gjatë
javës së kaluar janë arres-
tuar 12 persona në kuadër

të masave për parandal-
imin e kultivimit të bimëve
narkotike. Po të njëjtat
burime pohuan se në të
gjithë qarkun janë ushtru-
ar kontrolle blic në pika të
caktuara: në rrugë, lokale,

Senad Nikshiqi

terren të mbyllur (sera),
banesa apo ambiente të
braktisura ku dyshohej se
mund të fshiheshin perso-
na në kërkim si dhe mund
të realizoheshin veprimtari
të paligjshme.

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Mjeku Bejkush
Shehu, i cili u sulmua tri ditë
më parë tek klinika e tij i
është rikthyer punës në ma-
ternitetin e Vlorës, edhe pse
thotë se ndodhet nën presio-
nin e një përndjekje që ka
nisur muaj më parë. Nuk
është hera e parë që ai sul-
mohet nga 27-vjeçari Musto
Kapaj, i cili u arrestua nga
policia. Me metoda të ndry-
shme, i riu e ka kërcënuar
dhe sulmuar disa herë
mjekun dhe pasi është pran-
gosur ka përfituar shumë
shpejt lirinë. Sipas Shehut,
gjithçka nisi pas vdekjes se
motrës së Kapajt. Lindja e
tretë rezultoi fatale për
motrën e 27-vjeçarit, i cili fa-
jësoi mjekun gjinekolog për
vdekjen e saj. Ndërkohë,
Bekush Shehu tha dje për
"Gazeta Shqiptare" se për
atë ngjarje janë kryer he-
timet dhe se prokuroria ar-
riti të nxjerrë edhe shkakun

e vdekjes, një anomali e rrallë.
"Është një person që e njoh
prej muajsh. Tek klinika më
kërcënon, më ka dhunuar
tek shkallët në sy të famil-
jarëve të mi. Më ka gjuajtur
me grusht, desh më ka
hedhur nga shkallët. Mora

edhe raport dhe ia dorëzova
prokurorisë, por më pas ai u
la i lirë. Pas disa muajsh, ai
ishte tek klinika me thikë në
dorë. Ndërkohë, para 3-4 jav-
ësh e pashë tek klinika një
zjarr të vogël", tha Bejkush
Shehu. Sipas tij, e vetmja gjë
që i mbetet është apeli i
ripërsëritur që autori të mar-
rë dënimin e merituar. Për sh-
kak të kërcënimeve të vazh-
dueshme, mjeku në fjalë
kërkon mbrojtje në emër të
uniformës që mban. "Në
gusht, erdhi nga Vranishti i
Vlorës, e mbajta këtu 1 javë,
pasi ishte edhe në gjendje të
vështirë financiare. Lindi

shumë mirë. Pas lindjes ishte
një inkubacion i rrallë, një
reaksion sanguin dhe humbi
jetën. Iu bë autopsia, pasi e
kërkoi prokuroria dhe poli-
cia", tha mjeku. Nga ana
tjetër, 27-vjeçari Musto Kapaj
ndodhet në paraburgimin e
Vlorës në pritje të gjykimit.
"Thonë se ka probleme men-
dore, që ka diagnozë, por nëse
bëhet kërcënues, ka spital
burgu. Dua drejtësi, paqe.
Kam kërkuar ndihmë 3 herë
nga policia. E mori e mira e
mori, jam dikush, nuk më
takon një fije respekti për atë
punë që kam bërë?!", përfun-
doi mjeku.

Kontrollet e
kryera nga
policia e
Shkodrës
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DEBATI

Ndrenika mungon se nuk ishte në Tiranë, Asqeriu:
Të japim 5 euro për teatrin, jo për rrugën

PROTESTA PËR TEATRIN
Artistët sfidojnë qeverinë: 10 mln

euro, ja projekti për kompleks teatror

Fatmira Nikolli

Artistët kanë vijuar edhe
dje si çdo të hënë, pro
testën e për mbrojtjen e

godinës së Teatrit Kombëtar. Dje,
atyre u është dhënë një hapësirë
në teatër, por me kushte të dobëta
teknike për një mbledhje me kam-
era. Arben Derhemi tha para të
pranishmëve se "këto kushte na
dha drejtori i Teatrit Kombëtar. Ju
falënderoj të gjithëve që keni
ardhur e na falni për kushtet". Pas
prezantimit të projektit brenda me
videoprojektor, ata dolën e folën
jashtë. Ndërkaq, ditën e djeshme,
në takimin- protestë, mungoi Rob-
ert Ndrenika, "imazhi simbol i pro-
testës për teatrin", sipas aktorëve,
sepse ai dje nuk ishte në Tiranë.
TAKIMI

Siç ishte njoftuar më herët nga
artistët në rrjetet sociale, takimi
nisi në orën 18:00. "Këtë javë taki-
mi në mbrojtje të Teatrit Ko-
mbëtar do të shtrohet mbi disku-
time që kanë për synim të trajtojë
vlerat që përfaqëson në vetvete një
Teatër Kombëtar, si dhe mënyrat
e ndryshme se si kjo lëvizje mund
t'i shërbejë mbrojtjes së Teatrit",-
shkruhej në thirrjen e bërë.

Në takim, siç qe lajmëruar më
herët, u prezantua një projekt i
ri për godinën e teatrit. Sipas pre-
zantimit, parashikohet që godina
aktuale e teatrit të mos shembet,
por të rikostruktohet me ambi-
ente shtesë.

"Teatri i rikonstruktuar do jetë
me 4 kate dhe do te ketë 2 hyrje.
Veshja e jashtme e teatrit do jetë
prej metali e xhami. Kostoja mund
të shkojë deri në 10 milionë euro
bashkë me rikonstruksionin. Sal-
la do jetë me sistem të kondicionu-
ar dhe me të gjitha parametrat"- u
tha në prezantimin e projektit. Ar-
kitekti Vladimir Bregu tha se pro-
jekti është një kompromis mes
stilit të arkitekturës ekzistuese
dhe një godine të re. Arkitekti tha
para komunitetit të artisteve se
midis dy teatrove do të krijohet një
glob kristali. "Ne duam që mes dy
teatrove të krijonim një holl të kri-
staltë, që do t'i jepte shumë dritë
zonës", u shpreh arkitekti
Vladimir Bregu, duke shtuar se "E
gjithë kjo nuk është vetëm një
Teatër Kombëtar, por një komple-
ks teatror. Ngarkesa historike e
bën me shumë vlera për mua. Një
objekt shumë modern do ta vlerë-
sojë akoma më tepër tempullin e
kulturës dhe do ta vlerësojë ako-
ma më tepër, godinën historike.
Objektet përreth janë arkitekturë
e shekullit të kaluar". Ai shtoi se
bëhet fjalë për sallë me 850 vende
e me kushte moderne.

KABO E ASQERIU
Përparim Kabo, një prej mbësh-

tetësve të kauzës për mos shemb-
jen, përveçse ruajtjes së godinës së
Teatrit Kombëtar bëri thirrje edhe
për mos prishjen e teatrit të kuku-
llave, pasi edhe ajo përfaqëson his-
tori, duke qenë godina e parla-
mentit të parë shqiptar.

"Kujtesa e tyre nuk kalon nga
kjo godinë, ata nuk e kanë parë
këtu Mbretin Diell, ata s'e mbajnë
mend Hamletin, as kthimin e
Damës Plakë. 140 përfaqësuesit e
popullit shqiptar që keni marrë
votën tonë, nuk e dini çdo të thotë
që të shembet godina e teatrit. 27
vjet parlament pluralist, a dini të
jetë zhvilluar një seancë e vetme
parlamentare për kulturën, për te-
atrin, për cirkun, për edukimin e
fëmijëve me art",- tha Kabo.

Duke shtuar se "Ndaj kemi fëm-
ijë të ngujuar, ndaj kemi krime,
ndaj kemi mitmarrje dhe korrup-
sion", ai shtoi: "Nëse Teatri Ko-
mbëtar shembet, nga ministrja e
Kulturës dhe kryeministri, parla-
menti dhe shoqëria nuk mund të
heshtin, media s'mund të bëjë
lojëra të dyfishta. OJF-të që mar-
rin paratë e donatorëve, të mos
fshihen vrimave, por të vijnë këtu
të mbrojnë teatrin e kombit. As
teatri i kukullave të mos shembet,
sepse është godina e parlamentit
të parë shqiptar. Në një vend ku
shembet godina e parlamentit të
parë kthehet mbretëria"- u
shpreh Kabo.

Më pas, Kabo iu drejtua edhe
arkitektit të projektit të prezan-
tuar nga qeveria me fjalët: "Ju
zotëri, që na erdhët nga Danima-
rka, doja t'ju thosha, a shemben
teatrot në Danimarkë, ku Hamle-

ti u shqetësua dhe tha se Dani-
marka është një burg? Kjo godinë
nuk duhet shembur, pasi kjo god-
inë është tempulli i qytetit dhe
kultura kombëtare. Këtu është
memoria kombëtare dhe njerëzit
janë bërë më të mirë. A e dini ju
zotërinj parlamentarë se çfarë tha
një grua që pa një shfaqje këtu:
'Po ta kisha parë më parë këtë
shfaqje, nuk do ta kisha vrarë
burrin'. Ju nuk e kuptoni çfarë do
të thotë të shembet godina e Te-
atrit Kombëtar dhe nuk e kupto-
ni rëndësinë e saj. Nëse kjo god-
inë shembet, unë e them sot që
kjo shembje është bërë nga min-
istr ja Mirela Kumbaro dhe
kryeministri Edi Rama. Projekti
që na u paraqit sot ishte një vlerë

kombëtare, ku ruhen godinat e
ekzistuese". Ndërsa, aktori Bujar
Asqeriu nuk i ka kursyer sërish
kritikat për qeverinë. Duke bërë
një paralelizëm me taksën në
Rrugën e Kombit, ai tha se nëse
do t'u kërkohej shqiptarëve 5
euro për Teatrin të gjithë do të
ishin të gatshëm.

"Kam dy propozim për t'i
ardhur në ndihmë qeverisë. I pari
mund të duket utopik dhe t'i bëjë
shumë veta për të qeshur. Para
disa vitesh qeveria nxori një ligj
për amnisti për të mos dënuar ata
që kanë armë. Dhe unë e kam
vlerësuar. Unë propozoj një am-
nisti për ata që kanë vënë dorën
në para publike, që t'i dorëzojnë
në thesarin e shtetit. Politikanët
i kanë fshehur, s'e di ku i kanë fu-
tur lekët. T'i dorëzojnë. E para
lajnë mëkatet dhe ta tregojnë
njëherë veten burra, si Rilindasit,
si burrat e Rilindjes Kombëtare
që shkrinë pasurinë e tyre për të
bërë Shqipërinë, ndërsa këta sh-
krinë pasurinë e shtetit për vet-
en. Do shihni jo një teatër por 10
teatro. E dyta; jam i sigurt se di-
aspora jonë, shqiptarët që
punojnë në gjithë botën po t'i
bësh thirrje të japin nga 5 euro,
reagojnë. Jam i bindur që s'ka sh-
qiptar dhe biznes që mos të
paguaj 5 euro. Kështu shteti sh-
qiptar vë në dijeni dhe se si
punojnë shqiptarët. Arka për të
ndërtuar një teatër, jo në këtë
vlerë, por do të bëhet. Ju falën-
deroj, për përkrahjen, teatri është
i Tiranës, i shqiptarëve, i qyteta-
rëve. Ndaj ta duam se sot dhe më
shumë se kurrë kemi nevojë për
ndjesi dhe shpirt",-tha Asqeriu.

Ky është projekti i tretë për Te-
atrin Kombëtar. Kujtojmë se një
nga projektet është ai i qeverisë, i
ideuar nga arkitekti danez Bjarke
Ingels. Tjetër projekt i prezantu-
ar këto kohë është edhe ai i Bujar
Kapexhiut, ndërsa ky i djeshmi,
është mbase më i detajuar se ai i
Ingels.

ÇFARË THA RAMA PËR PROJEKTIN
 E QEVERISË PËR TEATRIN

Më 12 mars, ditën kur projekti u prezantua, kryeministri Edi
Rama tha se "godina aktuale do shembet dhe mbi gërmadhat e

së shkuarës do ngrihet Teatri i ri Kombëtar. "Ai është pjesë e një
propozimi për Partneritet Publik Privat nuk do të jetë një teatër me
kullë", theksoi kryeministri. Shtoi se, "nga 3000 metra, do kemi 9000
metra katrorë në dispozicion. Nga një sallë e vetme sot, do keni katër
salla nesër, ku nga hapësira të papërshkrueshme e poshtëruese për
dinjitetin e çdokujt që i thotë vetes artist, do ketë hapësirë më të
madhe për ta. Salla kryesore do ketë 620 poltrone, ku krijohet edhe
një sallë e re e hapur mbi teatër me mbi 100 vende. Ka edhe dy sallat
të reja të tipit 'blackbox' me nga 100 vende secila. Do të kemi një
teatër që do jetë trefishi i këtij që është sot dhe do ketë një sistem të
tërë infrastrukture për shfaqjet që sot nuk ekziston".

Ai shtoi se "kush sot del të bëjë protesta, të mendojë për vete, që
një ditë të ketë yllin e tij. Godina do shembet e do ndërtohet një e
re. Godina është pjesë e një propozimi partneriteti publik privat.
Shteti përfiton ndërtimin e teatrit me një buxhet që se bën dot bash-
kë për 15 vjet. Por, kompania s'do vijë të bëjë teatrin e të shkojë në
faliment. Do bëjë ndërtime, por ky nuk është teatër me kullë edhe
pse s'do ishte mëkat po të ishte",-tha Rama.

Dy javë më pas, ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro tha se ai
ishte vetëm një koncept ide, vetëm një propozim. Në komision, Kum-
baro tha dje se "nuk kemi një vendimmarrje në kuptimin juridik të
fjalës nga qeveria. Kryeministri ka ftuar arkitektin Bjarke Ingels si
pjesë e propozimit të ardhur pranë Bashkisë së Tiranës për një kon-
cept, të prezantojë atë koncept, duke shprehur një vullnet politik
për të ndërtuar teatrin".
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Eglein Laknori, aktor i
një prej programeve
më të famshme të hu-

morit në Shqipëri dhe një
personazh shumë i dashur
për publikun. Ai ka spikatur
si humorist me çiltërsinë
dhe spontanitetin që e kar-
akterizon. Egleinin që të
gjithë e njohim si Egi, e sho-
him aktiv edhe në rrjete so-
ciale, ku me humorin e tij
ironizon realitetin shqiptar.
Në një intervistë ekskluzive
për "Gazeta Shqiptare", Egi
na rrëfen me tepër rreth
punës në "Apartamentin
2XL", familjen dhe pasionet
që shumë nuk ia njohin.

Prej pak kohësh keni ni-Prej pak kohësh keni ni-Prej pak kohësh keni ni-Prej pak kohësh keni ni-Prej pak kohësh keni ni-
sur sezonin e ri te "Apar-sur sezonin e ri te "Apar-sur sezonin e ri te "Apar-sur sezonin e ri te "Apar-sur sezonin e ri te "Apar-
tamenti 2XL", si po shkontamenti 2XL", si po shkontamenti 2XL", si po shkontamenti 2XL", si po shkontamenti 2XL", si po shkon
dhe çfarë ka të re për tëdhe çfarë ka të re për tëdhe çfarë ka të re për tëdhe çfarë ka të re për tëdhe çfarë ka të re për të
gjithë ata që nuk kanëgjithë ata që nuk kanëgjithë ata që nuk kanëgjithë ata që nuk kanëgjithë ata që nuk kanë
mundur t'ju ndjekin?mundur t'ju ndjekin?mundur t'ju ndjekin?mundur t'ju ndjekin?mundur t'ju ndjekin?

Ka pak kohë që aparta-
menti ka filluar dhe po sh-
kon për mrekulli, pasi po
bëjmë vetëm gjëra të buku-
ra. Njerëzit po qeshin dhe po
kënaqen. Për të gjithë ata që
nuk kanë mundur të na nd-
jekin, është shumë e rëndë-
sishme që të jenë prezentë
në '2XL', sepse do kënaqen
me të vërtetë.

Në skenë ti spikat meNë skenë ti spikat meNë skenë ti spikat meNë skenë ti spikat meNë skenë ti spikat me
role që janë bërë shumë tërole që janë bërë shumë tërole që janë bërë shumë tërole që janë bërë shumë tërole që janë bërë shumë të
dashura për publikun dhedashura për publikun dhedashura për publikun dhedashura për publikun dhedashura për publikun dhe
shumë njerëz imitojnë bat-shumë njerëz imitojnë bat-shumë njerëz imitojnë bat-shumë njerëz imitojnë bat-shumë njerëz imitojnë bat-
utat dhe gjestet karakteris-utat dhe gjestet karakteris-utat dhe gjestet karakteris-utat dhe gjestet karakteris-utat dhe gjestet karakteris-
tike të tuat. Si ndihesh përtike të tuat. Si ndihesh përtike të tuat. Si ndihesh përtike të tuat. Si ndihesh përtike të tuat. Si ndihesh për
këtë fakt?këtë fakt?këtë fakt?këtë fakt?këtë fakt?

Përsa u përket roleve të
mia, unë kryesisht bëj rolet
e karakterit, rolet pikante, të
cilat i bëj me shumë kënaqë-
si dhe dashuri. Jam shumë i
lumtur që njerëzit i përdor-
in batutat dhe gjestet e mija
në jetën e përditshme, pasi
më bën të vazhdoj të kon-
tribuoj me karakterin, sin-
qeritetin dhe karagjozllëqet
e mija.

Sa ndryshon Egi ngaSa ndryshon Egi ngaSa ndryshon Egi ngaSa ndryshon Egi ngaSa ndryshon Egi nga
skena në përditshmëri?skena në përditshmëri?skena në përditshmëri?skena në përditshmëri?skena në përditshmëri?

Nuk ndryshoj shumë, por
mundohem që në momente
të caktuara të jem serioz aty
ku duhet dhe të jem karag-
joz aty ku duhet të jem
karagjoz. Përtej shakasë,
mundohem të bëj një bal-
ancë të mirë.

U bëre shumë vite nëU bëre shumë vite nëU bëre shumë vite nëU bëre shumë vite nëU bëre shumë vite në
"V"V"V"V"Vizion Plus" dhe mund tëizion Plus" dhe mund tëizion Plus" dhe mund tëizion Plus" dhe mund tëizion Plus" dhe mund të
themi me plot gojë që tash-themi me plot gojë që tash-themi me plot gojë që tash-themi me plot gojë që tash-themi me plot gojë që tash-
më është shtëpia jote, a kemë është shtëpia jote, a kemë është shtëpia jote, a kemë është shtëpia jote, a kemë është shtëpia jote, a ke
menduar ta ndërrosh memenduar ta ndërrosh memenduar ta ndërrosh memenduar ta ndërrosh memenduar ta ndërrosh me
ndonjë televizion tjetër?ndonjë televizion tjetër?ndonjë televizion tjetër?ndonjë televizion tjetër?ndonjë televizion tjetër?

Unë kam rreth 9 vite që
punoj në "Vizion" dhe jam

Elsa Doda

shumë i lumtur që jam pjesë
e kësaj familjeje. Për mo-
mentin nuk mendoj ta ndër-
roj, pasi ndihem shumë
mirë këtu ku jam dhe për
punën që bëj, por jetës nuk
i dihet.

Të shohim shumë aktiTë shohim shumë aktiTë shohim shumë aktiTë shohim shumë aktiTë shohim shumë aktivvvvv
në rrjete sociale me videonë rrjete sociale me videonë rrjete sociale me videonë rrjete sociale me videonë rrjete sociale me video
që janë bërë virale, ështëqë janë bërë virale, ështëqë janë bërë virale, ështëqë janë bërë virale, ështëqë janë bërë virale, është
diçka që e mendon apodiçka që e mendon apodiçka që e mendon apodiçka që e mendon apodiçka që e mendon apo
spontane dhe pse imitonspontane dhe pse imitonspontane dhe pse imitonspontane dhe pse imitonspontane dhe pse imiton
vetëm femrat?vetëm femrat?vetëm femrat?vetëm femrat?vetëm femrat?

Jam relativisht aktiv në
rrjete sociale. Më pëlqen që
videot e mia janë bërë të
famshme, pasi i kam bërë me
shumë sinqeritet dhe dashu-
ri. Kam parë si funksionon
realiteti këtu në Shqipëri
dhe kam mënyrën time të të
bërit humor nëpërmjet
videove. Imitoj më shumë
femrat sepse janë fenome-
nale, bëjnë gjëra të çudit-

shme. Është fantastike të
imitosh femrat, por prapë
jam mashkull, kjo është e
sigurt.(qesh)

Egi, ti je i martuar prejEgi, ti je i martuar prejEgi, ti je i martuar prejEgi, ti je i martuar prejEgi, ti je i martuar prej
pak kpak kpak kpak kpak kohësh, ndërohësh, ndërohësh, ndërohësh, ndërohësh, ndërkkkkkohë jetonohë jetonohë jetonohë jetonohë jeton
edhe me nënën, na tregoedhe me nënën, na tregoedhe me nënën, na tregoedhe me nënën, na tregoedhe me nënën, na trego
pak si është marrëdhëniapak si është marrëdhëniapak si është marrëdhëniapak si është marrëdhëniapak si është marrëdhënia
në shtëpinë tuaj, kryesishtnë shtëpinë tuaj, kryesishtnë shtëpinë tuaj, kryesishtnë shtëpinë tuaj, kryesishtnë shtëpinë tuaj, kryesisht
mes nënës dhe gruas? Sa imes nënës dhe gruas? Sa imes nënës dhe gruas? Sa imes nënës dhe gruas? Sa imes nënës dhe gruas? Sa i
lumtur je për faktin që kelumtur je për faktin që kelumtur je për faktin që kelumtur je për faktin që kelumtur je për faktin që ke
vëmendjen e dvëmendjen e dvëmendjen e dvëmendjen e dvëmendjen e dy femray femray femray femray femravvvvve mëe mëe mëe mëe më
të rëndësishme për ty?të rëndësishme për ty?të rëndësishme për ty?të rëndësishme për ty?të rëndësishme për ty?

U bë 1 vit e gjysmë që jam
i martuar dhe jam shumë i
lumtur për këtë. Përsa i për-
ket marrëdhënies në tresh
që ne kemi, pasi jetoj me
bashkëshorten dhe ma-
manë, të garantoj që kemi
një marrëdhënie të shkëlqy-
er. Është një trinom fantas-
tik dhe jam shumë i lumtur
dhe falënderues ndaj Zotit që
kam vëmendjen e dy femrave

më të rëndësishme të jetës
sime.

ErErErErErmali, miku juaj më imali, miku juaj më imali, miku juaj më imali, miku juaj më imali, miku juaj më i
mirë u bë baba për herë tëmirë u bë baba për herë tëmirë u bë baba për herë tëmirë u bë baba për herë tëmirë u bë baba për herë të
dytë para pak ditësh, po tidytë para pak ditësh, po tidytë para pak ditësh, po tidytë para pak ditësh, po tidytë para pak ditësh, po ti
kur kkur kkur kkur kkur ke ndëre ndëre ndëre ndëre ndërmend?mend?mend?mend?mend?

Po, e vërtetë që Ermali
është bërë baba para dy jav-
ëve dhe ne shpresojmë që të
bëhemi shumë shpejt
prindër.

Meqë jemi tek familja, saMeqë jemi tek familja, saMeqë jemi tek familja, saMeqë jemi tek familja, saMeqë jemi tek familja, sa
ju ka mbështetur bash-ju ka mbështetur bash-ju ka mbështetur bash-ju ka mbështetur bash-ju ka mbështetur bash-
këshortja në punën tuaj? Akëshortja në punën tuaj? Akëshortja në punën tuaj? Akëshortja në punën tuaj? Akëshortja në punën tuaj? A
të jep ide për videot që bën?të jep ide për videot që bën?të jep ide për videot që bën?të jep ide për videot që bën?të jep ide për videot që bën?

Përsa u përket videove që
unë realizoj, patjetër që kam
edhe aprovimin e familjes
sime dhe kjo është gjë e
rëndësishme, sepse u marr
leje atyre para se t'i realizoj
dhe patjetër që bashkëshort-
ja më mbështet në çdo gjë që
bëj dhe është ajo që më film-
on në video. Sigurisht më

japin dhe ide, por kryesisht
idetë i kam spontane.

Para pak vitesh ke qenëPara pak vitesh ke qenëPara pak vitesh ke qenëPara pak vitesh ke qenëPara pak vitesh ke qenë
profesor tek Liceu Artis-profesor tek Liceu Artis-profesor tek Liceu Artis-profesor tek Liceu Artis-profesor tek Liceu Artis-
tik, si ishte si eksperiencëtik, si ishte si eksperiencëtik, si ishte si eksperiencëtik, si ishte si eksperiencëtik, si ishte si eksperiencë
dhe a mendon t'i ktheheshdhe a mendon t'i ktheheshdhe a mendon t'i ktheheshdhe a mendon t'i ktheheshdhe a mendon t'i kthehesh
mësimdhënies?mësimdhënies?mësimdhënies?mësimdhënies?mësimdhënies?

Ka qenë një eksperience
fantastike. Është një dashu-
ri e veçantë të japësh mësim
sidomos për muzikë, pasi
unë kam përfunduar stu-
dimet e larta për muzikë,
trompë. Kam pasur nxënës
shumë të mirë, të cilët i takoj
shpesh dhe kam një mar-
rëdhënie shumë të mirë me
ta. Për momentin jo, pasi
kam disa obligime të tjera,
por në një të ardhme do më
pëlqente, pasi është dashuri
më vete.

U bënë disa vite që nukU bënë disa vite që nukU bënë disa vite që nukU bënë disa vite që nukU bënë disa vite që nuk
jeton më midis nesh, Drjeton më midis nesh, Drjeton më midis nesh, Drjeton më midis nesh, Drjeton më midis nesh, Dr.....
Flori, një mik i ngushtë iFlori, një mik i ngushtë iFlori, një mik i ngushtë iFlori, një mik i ngushtë iFlori, një mik i ngushtë i

juaji. Si e kujton dhe kushjuaji. Si e kujton dhe kushjuaji. Si e kujton dhe kushjuaji. Si e kujton dhe kushjuaji. Si e kujton dhe kush
ishte ai për ty?ishte ai për ty?ishte ai për ty?ishte ai për ty?ishte ai për ty?

Konsiderata ime për Dr.
Florin gjatë gjithë kohës që
ai jetoi, sidomos gjatë kohës
që ne ishim bashkë ka qenë
me notën maksimale, 10. Dr
Flori, djalë i shkëlqyer, i sin-
qertë dhe plot botë. E kemi
dashur shumë njëri-tjetrin.
Kemi ndenjur rregullisht
bashkë dhe kam kujtimet më
të mira me të. Ka qenë një
kohë fantastike për aq kohë
që ne kemi jetuar bashke. Sa
herë që e kujtoj, e bëj me
nostalgji dhe emocion të
veçantë.

Djemtë e "Apartamentit"Djemtë e "Apartamentit"Djemtë e "Apartamentit"Djemtë e "Apartamentit"Djemtë e "Apartamentit"
janë kjanë kjanë kjanë kjanë koleoleoleoleoleg dhe miq për tyg dhe miq për tyg dhe miq për tyg dhe miq për tyg dhe miq për ty,,,,,
sa ju ndihmon kjo në punë?sa ju ndihmon kjo në punë?sa ju ndihmon kjo në punë?sa ju ndihmon kjo në punë?sa ju ndihmon kjo në punë?

Djemtë dhe vajzat e
"Apartamentit" janë kolegë
dhe miq shumë të mirë.
Kemi një marrëdhënie
shumë të mirë si në punë,
edhe jashtë saj. Kjo gjë per-
sonalisht më ka ndihmuar,
pasi e kam më të thjeshtë të
bej gjërat pa u sforcuar dhe
përpjekur shumë.

Për të gjithë ata që nuk iPër të gjithë ata që nuk iPër të gjithë ata që nuk iPër të gjithë ata që nuk iPër të gjithë ata që nuk i
njohin pasionet e  tua,njohin pasionet e  tua,njohin pasionet e  tua,njohin pasionet e  tua,njohin pasionet e  tua,
mund të na tregosh diçka?mund të na tregosh diçka?mund të na tregosh diçka?mund të na tregosh diçka?mund të na tregosh diçka?

Pasionet e mija jashtë ak-
trimit dhe muzikës janë
udhëtimet, hiking, ecje në
mal dhe peshkimi. Jam
natyrë shumë sportive. Më
pëlqen të shijoj natyrën dhe
të bëj një jetë shumë të
thjeshtë.

Çfarë është diçka që doÇfarë është diçka që doÇfarë është diçka që doÇfarë është diçka që doÇfarë është diçka që do
doje ta ndryshoje tek vetja?doje ta ndryshoje tek vetja?doje ta ndryshoje tek vetja?doje ta ndryshoje tek vetja?doje ta ndryshoje tek vetja?

Nuk do doja të ndryshoja
asgjë tek vetja, përkundrazi
është Zoti, ai që më udhëheq
në jetën time dhe ai që më
përmirëson çdo ditë të saj.
Faleminderit Zotit për jetën
që më ka dhuruar dhe ia rik-
thej të gjithën dhe çdo talent
timin Atij. Faleminderit Zot
që je i gjallë!

Flet aktori i "2XL": Mënyra ime e të bërit humor vjen nga realiteti shqiptar

Eglein Laknori: Fantastike të
imitosh femrat, por që jam
mashkull, kjo është e sigurt

"Prej një 1 viti e gjysmë jam i martuar, i lumtur për marrëdhënien në tresh"
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Politikani përshëndet fitoren e Orban: Urime të përzemërta për mikun e kombit shqiptar

Viktor Orban fitues i zgjedhjeve
në Hungari për herë të tretë

Kreu i qeverisë: Një betejë e madhe është para nesh
KUSH ËSHTË VIKTOR ORBAN

Orban e ka nisur karrierën politike si aktivist liberal.
Në vitin 1988 themeloi partinë 'Fidesz'.
Orban fitoi zgjedhjet parlamentare duke u bërë kryeministri më
i ri në moshë që pas rënies së socializmit.
Ai njihet për retorikën e ashpër kundër emigrantëve,
veçanërisht atyre të besimit islam.
Orban është shefi i qeverisë që mbetet në pushtet prej shumë
kohësh në Europë.
Përkrahësit e Kryeministrit Orban e shohin atë si kështjellën e
fundit që po mbron vizionin e tyre për identitetin evropian.
Ai njihet për qëndrimet e tij konservatore dhe përplasjen
publike me multi-miliarderin hungarezo-amerikan, Soros.
Orban është akuzuar nga kritikët për braktisjen e rrugës
paskomuniste demokratike të Hungarisë për një drejtim gjithnjë
e më autoritar.
Taktika e tij politike mbështetet tek një gjuhë emocionale, gati
luftarake që viktimizon hungarezët.
Orban, pas fitores së partisë së tij më 2010, ka bërë thirrje për
transformimin e Hungarisë në një "shtet liberal",
Në 1988-n, disidenti Orban thoshte se urrente muret. Në
2018-n, ai ka ngritur mure të rinj, të blinduar, kombëtar dhe
personal.

Imazhet e rënda që
vijnë nga Siria pas
sulmit kimik të së dielës,
tregojnë fëmijët që kanë
vështirësi në
frymëmarrje dhe
mbahen në jetë nga
aparaturat me oksigjen
në spital. Fëmijët janë
transportuar për në
spital nga dëshmitarët
në vendin e ngjarjes, ku
shumë prej tyre kanë
humbur jetën në krah të
qytetarëve, duke mos
mundur të mbushen me
frymë. Sulmi ajror
ndodhi në rajonin e
Ghoutas Lindore në Siri,
në një nga fshatrat e
kontrolluar nga rebelët.

FOTO LAJM SULMI KIMIK NË SIRI, DHJETËRA FËMIJË TË VDEKUR

VIKTOR ORBAN
Orban ka siguruar mandatin e tretë radhazi si
kryeministër i Hungarisë në zgjedhjet të cilat u
mbajtën gjatë ditës së dielë. Pjesëmarrja në
zgjedhje ishte më e lartë se sa pritej dhe shumë
prej kritikëve të Orbanit shpresuan se kjo do të
shkonte në favor të partive opozitare.



Gjuriç reagon pas deklaratës së Thaçit, i përmend 'Shqipërinë e Madhe'

Thaçi: Do t'i përgjigjemi çdo
kërcënimi të Serbisë

Marko Gjuriç, drejtori
i Zyrës për Kosovën

në qeverinë e Serbisë, ka
reaguar pas deklaratës së
presidentit Hashim Thaçi
se "ai po kërcënon me
pushkë e armë duke nxi-
tur luftë". Sipas Gjuriç,
presidenti i Kosovës nuk
është duke e fshehur
qëllimin e tij kryesor,
formimin e "Shqipërisë së
Madhe". "Veprimi i tij de-
struktiv përbën rrezik për
tërë rajonin, por edhe për
Evropën",- tha Gjuric. Ky

reagim i Gjuriç ka ardhur
pas deklaratës së Presiden-
tit të Kosovës Thaçi, se "Ko-
sova kërcënimeve të Serbisë
u përgjigjet, si 19 vjet më
parë, me pushkë". "Edhe sot
Kosova dhe rajoni ballafaqo-
hen me sfida. Kosova ngan-

jëherë po ballafaqohet edhe
me kërcënime të drejtpër-
drejta të Beogradit. Por edhe
sot nga Kosharja, përgjigja e
shtetit të Kosovës është e
qartë. Çdo kërcënimi do t'i
përgjigjemi, siç ju kemi
përgjigjur edhe më herët për

largimin e çdo pretendimi
kërcënues nga Serbia dhe
kushdo",-deklaroi presidenti
Thaçi gjatë një tubimi
përkujtimor në Koshare. Ko-
mentet e Thaçit vijnë pas ten-
sioneve të reja mes dy
vendeve, pasi policia e Kos-

ovës arrestoi shefin e Zyrës
për Kosovën në qeverinë e
Serbisë, Marko Gjuriç, i cili
u fut ilegalisht në Kosovë
në fund të muajit mars.
Presidenti i Kosovës Hash-
im Thaçi duke folur në
manifestimin "Ditët e Sh-
qipes" që mbahet çdo vit në
Koshare tha se Kosova ka
fituar pavarësinë dhe sh-
tetësinë e saj fal rënies së
dëshmorëve të kombit siç
janë Agim Ramadani, Sali
Çekaj dhe dëshmorët e
tjerë të rënë në Koshare.

Kryetari i qeverisë
hungareze, Viktor
Orban, dhe partia

Fidesz nacionale e djathtë
ka arritur fitore të thellë në
zgjedhjet parlamentare në
Hungari. Orban ka siguru-
ar mandatin e tretë radhazi
si kryeministër i Hungarisë
në zgjedhjet, të cilat u
mbajtën gjatë ditës së diel.
Pjesëmarrja në zgjedhje ish-
te më e lartë se sa pritej dhe
shumë prej kritikëve të Or-
banit shpresuan se kjo do të
shkonte në favor të partive
opozitare. Pas përfundimit
të votimeve e rezultateve të
para, Viktor Orban doli
para përkrahësve të tij duke
dhënë mesazhin e qartë: "Ne
fituam". "Një fitore his-
torike. Ky rezultat u jep
njerëzve mundësinë të
vetëmbrohen dhe të mbrojnë
Hungarinë",- tha ai. Liderët
e partive të renditura në
vend të dytë e të tretë, Job-
bik e Partia Socialiste
dhanë dorëheqjen, duke
marrë përsipër të gjithë
përgjegjësinë e humbjes.
Ndërkohë, ish-kryeministri
Sali Berisha ka përshënde-
tur fitoren e Viktor Orban
në Hungari ku sipas tij fitor-
ja e Orban është frymëzuese
edhe për 'miqtë e tyre në Sh-
qipëri'. "Kjo është një arritje
historike për kryeministrin
Orban, partinë e tij dhe
mbarë qendrën e djathtë të
Europës. Ndaj me këtë rast,
le t'i përcjellim, të dashur
miq, përshëndetjet dhe
urimet më të përzemërta për
fitoren spektakolare mikut
të shquar të PD, Shqipërisë
dhe kombit shqiptar, kryem-
inistrit Viktor Orban, bash-
këpunëtorëve tij të ngushtë
dhe partisë së tij Fidesz për
këtë fitore frymëzuese për
miqtë e tyre Shqipëri, Eu-
ropë dhe në mbarë botën!" -
shkruan ish-Kryeministri.
Viktor Orban bëri fushatë
me platformën kundër mi-
grantëve dhe duke akuzuar
Bashkimin Evropian dhe
Kombet e Bashkuara se
duan ta bëjnë Hungarinë
"vend të migrantëve". Nën
udhëheqjen e tij, Hungaria
ka ndërtuar gardhe përgjatë
kufijve të saj me Serbinë dhe
Kroacinë në vitin 2015, për
të ndaluar hyrjen e emi-
grantëve të paligjshëm.

Atentat shqiptarit në
Greqi, qëllohet me

armë zjarri
.GREQIGREQIGREQIGREQIGREQI- Një shqiptar, 35
vjeç ka mbetur i plagosur
mëngjesin e djeshëm në
Agios Panteleimon, pasi
është qëlluar me ar më
zjarri. Sipas të pranish-
mëve në vendngjarje, një
person i është afruar 35-
vjeçarit, dhe e ka qëlluar
me ar më në mes të
rrugës. Shqiptari identi-
teti, i të  cilit nuk bëhet
ende i ditur, është dër-
guar menjëherë në spital.
Autori i sulmit u largua
menjëherë nga vendng-
jarja, ndërsa policia ësh-
të vënë në ndjekje të tij.
Nuk dihet ende motivi i
atentatit ndaj të riut,
ndërkohë  policia po heton
për zbardhjen e plotë  të
ngjarjes.

Arrestohet familja
shqiptare, kthyen

shtëpinë në bazën e
trafikut të kokainës

ITITITITITALIALIALIALIALI- Policia italiane në
Giulianello ka arrestuar
tre pjesëtarë të një famil-
je shqiptare, pasi akuzo-
hen për shpërndarje të
lëndëve narkotike. Të ar-
restuarit janë burri N.A
41 vjeç, bashkëshortja
M.A 37 vjeçe si dhe djali
D.A 19 vjeç. Policia ka
kryer një kontroll pas
lëvizjeve të dyshimta në
banesën e shqiptarëve,
ndërsa kanë gjetur 50
gram kokainë e ndarë në
disa doza, peshore, si dhe
350 euro para cash, rapor-
tojnë mediat vendase. Si-
pas mediave italiane,
familja shqiptare kishte
kthyer shtëpinë në bazë
të shpërndarjes së ko-
kainës në gjithë zonën e
Lazios. Të arrestuarit
janë dërguar në
paraburgimin e Romës
në pritje të gjykimit.

Kryetari i qeverisë
hungareze, Viktor Orban
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Pronarëve që u është
zënë tona nga ndër
timet pa leje, dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3'500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të

vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
së miratuar në VKM për sub-
jektet përfituese"-thuhet në
njoftimin e Agjencisë së Tra-
jtimit të Pronave, të cilit i
bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku
është përcaktuar edhe shu-
ma për secilin, por për të

marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e
thjeshtë. Bazuar në VKM
nr.383 datë 19.05.2010 "Për
përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male", i ndryshuar, subjektet
përfitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën

takuese në pronën që ko-
mpensohet. Nëse kërkesa
paraqitet nga një pjesë e
bashkëpronarëve, ajo sho-
qërohet nga prokura e
posaçme e nënshkruar prej
tyre, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të
tërhequr vlerën financiare,
në emër të tyre. Në rastin e
kërkesave individuale të se-
cilit bashkëpronar apo të një
pjese të tyre, për çdo aplikim
të kryer, paguhet tarifë shër-
bimi, pavarësisht se i përket
të njëjtës pasuri të paluajt-
shme.

Ornela Manjani

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017

Pronat që nuk kanë marrë
kompensimin, aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)

Emri Atësia Mbiemri
Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)

Emri Atësia Mbiemri

1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila plotësohet
në ATP;

2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil.

3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha subjektet që
përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e
drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre;

4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë për hapjen e
llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues,
ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare ku do të
transferohet vlera financiare e përfituar;

5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit;
6. Dokument identifikimi.

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)
MARJAN PASHKO KOTRRI

MARGARITA PASHKO KOTRRI

MARJANA PASHKO KOTRRI

NINETA VERBICA

SKËNDER ISHMAKEJ

ABDYL KURTI 8594 2/734 44.69 15,000 670,350.00                 

LUTI ABAZ RAMADANI

ENVERE ABAZ RAMADANI

BAHRIJE ABAZ RAMADANI

ENVER ABAZ RAMADANI

PASHKO NDOU

PAULIN GJONI

NAIM DYCA 8594 8/256 263.19 15,000 3,947,850.00              

REMZI HAKI SYTARI 8591 2/487 67.32 24,000 1,615,680.00              

PRANVERA LAHI

MIRJANA LAHI

ARBEN SHEHI

RITVAN SHEHI

NEXHATIJE BULAJ

NEXHMIJE BULAJ

NERMIN BULAJ

NESIME BULAJ

AGIME BULAJ

IRINA BULAJ

INGRID BULAJ ( VARFI )

VELI SUMA

LEJLA SUMA

VELI SUMA

LEJLA SUMA

QEUTHERE JUBICA

MYNEVERE JUBICA

BRAHIM JUBICA

BAHRI JUBICA

8594

8597

8591

8594

8594

8597

8597

8597

403,680.00                 

13,090.00                  

8,500

8,500

24,000

19/193

18/211

7/340

5/466

2/542

18/210

18/154

2/432

2,063,800.00              

1,228,050.00              

2,432,700.00              

51,000.00                  

1,260,000.00              

537,600.00                 

84.00

1.54

15,000

15,000

24,000

3.40

16.82

81.87

286.20

242.80

22.40

15,000

8,500

Author:

SERVETE GRIZHJA

SABAHETE GRIZHJA

MUSA GRIZHJA

NDREKË JAKE HANXHARI 8593 16/209 227.30 8,500 1,932,050.00              

ISA ELEZI 8591 1/674 90.40 15,000 1,356,000.00              

PASHKO NDOU

PAULIN GJONI

GJOVALIN SHTJEFËN LUMÇI 8593 6/449 65.60 15,000 984,000.00                 

RAMADAN RASIM BASHI 8592 4/636 1.41 15,000 21,150.00                  

RAMADAN RASIM BASHI 8592 4/640 4.40 15,000 66,000.00                  

ASTRIT BEQIR AGOVIÇ 8592 4/422 31.52 15,000 472,800.00                 

RUZHDI PIRANEJ  8591 4/176 8.19 8,500 69,615.00                  

XHEMILE KAZAZI

AFRIM KAZAZI

BEXHET KAZAZI

16/134

7/3408594

8597

8591 2,206,600.00              

4,462,050.00              

634,500.00                 

1/357 259.60

297.47

42.30

15,000

15,000

8,500

SANIJE DINJA

Q AM IL DINJA

DURRIJE DINJA

LIZA DINJA

M IRASH NDOU 8594 11/91 203.50 8,500 1,729,750.00              

ZYHRA RIZA M E SI

REM ZIE RAGIP M E SI

BELKIZE RAGIP M E SI

VEHIBE RAGIP M E SI

NEZIHA RAGIP M E SI

RUZHDI RAGIP M E SI

FATIM E JAKUP M E SI

SKENDER X HEM AL M E SI

ZIJA X HEM AL M E SI

BAHRI X HEM AL M E SI

YM ER X HEM AL M E SI

NJAZI X HEM AL M E SI

HATIXHE X HEM AL M E SI

8594 12/16 5.44 8,500 46,240.00                  

FATIM E X HAFER KETA

G ANI X HAFER PINARI

HAM IDE X HAFER KUSI

FITNETE X HAFER KUKALE SHI

NURI X HAFER PINARI

SABRI S HAQ IR PINARI

HAKI S HAQ IR PINARI

NAZM I S HAQ IR PINARI

DEM IR O SM AN PINARI

YM ER O SM AN PINARI

ISM AIL O SM AN PINARI

IBRAHIM O SM AN PINARI

DAHRI O SM AN PINARI

HAXHI AHM ET PINARI

HAM ID AHM ET PINARI

NAZM IE HAM DI KRISTANI

ALEKSANDËR HAM DI DEM A

M E RITA HAM DI KALEM I

FITNETE PINARI

LUANI SH.P.K  perfaqesuar nga S ANDER LUANI

8592

8260

8594

12,866,592.00            

300,000.00                 

24,310.00                  

31,848404.00

11/105

6/384

3/333

2.86 8,500

20.00 15,000

M YZEJEN SABRI KALESHA

ISM AIL SABRI KALESHA

SHYQ YRI SABRI KALESHA

HAXHIRE M UST AFA M EM A 8380 6/204 8.00 120,000.00 67,040.00                  

ARIANA RAQ I PANDAZI

VLADIMIR RAQ I KERENXHI

BARDHO SH JO NUZ CUNG U 1495 287/26 854.8 1,936.0 1,654,892.80       

M EHDI ISA BERBERI

IXHLALE ISA BERBERI (UJKANI

RESHAT ISA BERBERI

BARDHO SH JO NUZ CUNG U 1495 287/34 376.0 1,936.0 727,936.00          

NERMIN KUÇI

XHEVDET KUÇI
1495

1495

8260

8150 9,649,024.00              

926,569.60          

913,211.20          

215,751.20                 

1,936.0

356.00

42,621.00

1,936.0

27,104

287/31

287/28

8/431

5/53

471.7

26.12

478.6
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NERMIN KUÇI

XHEVDET KUÇI

MEHDI ISA BERBERI

IXHLALE ISA BERBERI(UJKANI)

RESHAT ISA BERBERI

BARDHOK RROK PLANAJ 1495 322/18 48.9 1,936.0 94,670.40            

8593 4/249 10.0 15,000.0 150,450.00          

RITA LEKAJ (PALI PLAN8593 11/579 20.0 15,000.0 300,000.00          

Theodor Lashova

Ollga Lashova

Mihajl Lashova

NEXHMIJE REXHEP MANDIA

ZYHDI REXHEP ANAMALI

XHEVAT REXHEP ANAMALI

DRITA RIZA ANAMALI

ELVIS SHEUKI ANAMALI

SHPRESA FADIL RROJI

KUDRET FADIL ZAGANJORI

AHMET FADIL ANAMALI

VALDET FADIL ZHABJAKU

LUMNIJE MUHAMET DIBRA

SABAHET MUHAMET SHABANI

SAIDE MUHAMET LOHJA

ZAMIR SAMI HALLUNI

AGRON SAMI HALLUNI

HAMDI SAMI HALLUNI

NIKOLLA BEROVIÇ 8591 2/1013 197.5 24,000.0 4,740,000.00       

IBRAHIM MEHMET CACA

ZEJNEPE MEHMET CACA(ZADEJA)

MUHEDIN MEHMET CACA

BUJAR XHAVID CACA

ALBERT XHAVID CACA

IBRAHIM MEHMET CACA

ZEJNEPE MEHMET CACA(ZADEJA)

MUHEDIN MEHMET CACA

BUJAR XHAVID CACA

ALBERT XHAVID CACA

8621

8621

 PROVINCA FRANÇESKANE  SHQIPTARE

8594

1495

8594

1495

67,840.00            

245,920.00          

24,000.00            

598,224.00          

252,000.00          

584,284.80          

9/73

301.8

4.9 24,000.04/687

287/31

287/33

5/355

5/354

16.8

309.0

12.8

1,936.0

1,936.0

46.4

15,000.0

5,300.0

5,300.0

HYSEN   ISA MYSHKETA

 BETIM     ISA MYSHKETA

 LIRIJE    ISA DAKOLI

ADILE   ISA DERVISHI

DHURATA  ISA SARACI

ALUSH ZERE 8605 45/229 29.4 12,000.0 352,800.00          

MALIQ KALUMÇI 3140 405/4 579.0 2,143.0 1,240,797.00       

NEVRUZE RUSHAN KOÇI

HYQMET SERVET KOÇI

TEFIK SERVET KOÇI

MUSA SERVET KOÇI

2167

8512 3,468,000.00       

197,348.20          72/72

26/83 144.5

193.1 1,022.0

24,000.0

GJYLE RAMADAN HASANBELLIU

XHEZMI NOVRUZ XHEMALAJ

AGIM NOVRUZ XHEMALAJ

LAVDOSH NOVRUZ XHEMALAJ

IDAJETE RAMADAN KURTI

ENVER RAMADAN HOXHA

MYZEJEN RAMADAN HOXHA

HYSNIJE RAMADAN HASANTARI

BAHIR RAMADAN HOXHA

FETA NEIM DERVISHI

FATO NEIM DERVISHI

FELLEZA NEIM MUKA

PETRIT NEIM DERVISHI

DITURI NEIM QOLE

REFIKA RIZA HOXHA

MUHARREM RIZA HOXHA

LUAN RIZA HOXHA

MIRA RIZA JANINA

LUBJANA RIZA BUSHATI

MIMOZA RIZA ISUFI

ELTON RIZA HOXHA

SELFO RIZA HOXHA

FATMIRA MYNYR HOXHA

QERIME HOXHA

MYRTEZA HOXHA

NEVREZE HOXHA

ARJANIT XHABIJA

ALI XHEMIL HOXHA

FATIME XHEMIL QYRKU

MUHAMET XHEMIL HOXHA

8501 55,180.00            15/365 17.8 3,100.0

BESNIK MANCELLARI 8160 6/194 166.4 71,546.0 11,905,254.40      

MARINA JAKE LAZRI 8593 13/120 300.00 8208 2,462,400.00       

ESAT BRAHIM BUSHATI

MINIRE BRAHIM BUSHATI

MUSA BRAHIM BUSHATI

ZYHNIJE BRAHIM BUSHATI

GJYLYZE BRAHIM BUSHATI

4,419,982.00       8594 9/21 491.00 9002

NEXHMIJE ANAMALI

ZYHDI ANAMALI

DRITA ANAMALI

DIANA ANAMALI

ELVIS ANAMALI

VJOLLCA BAZE(ANAMALI)

MELEQE ANAMALI

ARJOLA ANAMALI

ARMELA ANAMALI

ARJETA ANAMALI

SHPRESA ANAMALI

KUDRETE ANAMALI

VALDETE ANAMALI

AHMET ANAMALI

ALI HAXHIJA

EMINA HAXHIJA

AHMET HAXHIJA

ISUF HAXHIJA

ALBANA ZENELI

ANILA MESI

FATIME ÇEKIÇI

ARTAN FAIK DRENI 8592 6/55 500.00 10849 5,424,500.00       

RIZA BUSHATI 8/295

8594

8594

8594 4,696,613.46       

183,280.72          

9002

40,734,950.20      

1/214

9/180

20.36 9002

4,525.10

521.73

9002

FERIDE HOXHA

AGIM HOXHA

TEUTA HOXHA

FATIME HOXHA

HYDAJETE HOXHA

VALDETE HOXHA

ZYRA HOXHA

NAFIJE HOXHA

ZIJA HOXHA

BISERE HOXHA

SABAHETE HOXHA

REFIK HOXHA

DASHURIE HOXHA

PRANVERA HOXHA

VJOLLCA HOXHA

IRFAN HOXHA 8592 6/654 145.00 10849 1,573,105.00       

MUHO HASHIM BETJA 8592 6/314 4.03 10849 43,721.47            

RROK LUKE GJERGJI

MARGITE AGOSTIN GJERGJI

SADETE SADIK VLLADNA

DRITA OSMAN VLLADNA

XHEVDET BEC VLLADNA

NURIJE BEC VLLADNA

ELJAZ BEC VLLADNA

NAZIRE BEC VLLADNA

RIFAT BEC VLLADNA

HAVUSHA BEC VLLADNA

BELKIZE BEC VLLADNA

SADETE SADIK VLLADNA

DRITA OSMAN VLLADNA

XHEVDET BEC VLLADNA

NURIJE BEC VLLADNA

ELJAZ BEC VLLADNA

NAZIRE BEC VLLADNA

RIFAT BEC VLLADNA

HAVUSHA BEC VLLADNA

BELKIZE BEC VLLADNA

8592

8592 5/431

128,458.54          8594

8592

3,254,700.00       

2,845,692.70       

3,580,170.00       

7/519

5/429

6/148 330.00

14.27

262.30

10849

10849

300.00

9002

10849

SADETE SADIK VLLADNA

DRITA OSMAN VLLADNA

XHEVDET BEC VLLADNA

NURIJE BEC VLLADNA

ELJAZ BEC VLLADNA

NAZIRE BEC VLLADNA

RIFAT BEC VLLADNA

HAVUSHA BEC VLLADNA

BELKIZE BEC VLLADNA

BABUSH DELIA 8603 25/24-T 79.30 9555 757,711.50          

NAKIJE ILIA

ADIL BABAMETO

KRESHNIK VUTHI

FATMIRA GJATA

LULEZIM BEQIRI

EDMOND BEQIRI

QAMIL FERHATAJ

HABIBE FERHATAJ

SALIHE FERHATAJ

MYZEJEN FERHATAJ

ENVER FERHATAJ

VIRJON FERHATAJ

MYSADETE FERHATAJ

GJERAQINE FERHATAJ

MIRANDA FERHATAJ

BUJAR FERHATAJ

ERMAL FERHATAJ

SINAN FERHATAJ

8603

8602

8592

8602

483.00

954,712.00          

425,197.50          

3,204,810.00       

4,914,042.00       10174

5/568

12/304

22/92-T

18/74 315.00 10174

44.50 9555

88.00 10849
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RIDVAN  BEJKOSALA

MBARIME BEJKOSALA

FATIME BEJKOSALA

ALFRED BEJKOSALA

ZIGUR BEJKOSALA

ARMAND BEJKOSALA

VIKTOR BEJKOSALA

RIDVAN BEJKOSALA

ENGJELLUSHE BEJKOSALA

AURELA BEJKOSALA

ZENEPE BEJKOSALA

2297 4/267 2,001.00 3232 6,467,232.00       

RABANI ALI BOCAI 2297 1/230 500.00 3232 1,616,000.00       

2297 1/190 182.00 3232 588,224.00          

HATIXHE JASHAR MUÇAJ 2297 1/229 19.00 3232 61,408.00            

2297 4/267 260.00 3232 840,320.00          

HAJRIJE DEMUSH SHALA (FEJZO)

HYSEN  IDRIZ FEJZO

8621 3/820 138.70 4,660.0 646,342.00          

QAMIL OSMAN BREGU 2795 175/4 600.00 202.0 121,200.00          

XHETAN BAJRAM KACDEDA 3183 61/1 800.00 1,360.0 1,088,000.00       

DYLBER SELIM SELMANI 1665 181/13 300.00 476.0 142,800.00          

FASLLI ADEM MAVRIQI 1042 95/1 500.00 498 249,000.00          

REXHEP MYSLYM DELIU 2460 180/5 52.40 1,578.0 82,687.20            

8210 1/255 1,159.30 30,060.0 34,848,558.00      

FAIK SELIM MECA 8160 3/394 2.30 120,000.0 276,000.00          

ISA ZENEL LIKSALA 8160 3/545 3.90 120,000.0 468,000.00          

6/206

6/32-T

72,439.20            

270,640.90          

134,817.40          

1,586,000.00       

13.40

26.90 10061

10061

122.00 13000

7.20 10061

29/191

6/207

KSAMIL INVESTMENT sh.p.k

8601

8518

KOMUNITETI BEKTASHIAN 

KISHA KATOLIKE

KSAMIL INVESTMENT sh.p.k

8601

8601

KSAMIL INVESTMENT sh.p.k

FATMIRA BAKIU

SAIDE DEMA

BUJAR MUSA KAJTAZI 8250 5/261 9.90 31,048.0 307,375.20          

ANDROMAQI ANDREA JORGJI

KRISTAQ VASIL JORGJI

MARJETA VASIL CILI

LULZIM QAZIM KIKA

HALIL QAZIM KIKA

AFERDITA QAZIM KIKA

VJOLLCA QAZIM VORPSI

LIRI QAZIM KIKA

FLUTURA QAZIM VERZIVOLLI

NADIRE SHABAN KIKA

SADETE SHABAN KIKA

SOKOL MUHARREM KIKA

ALKETA MUHARREM KIKA

HAXHIRE SHABAN KIKA

KUJTIM ALI KIKA

BARDHYL ALI KIKA

AVENIR ALI KIKA

ZYBER BELBA 8190 8/445 177.60 33,615.0 5,970,024.00       

8270 6/254 213.30 120,000.0 25,596,000.00      

SUL KRUJA

AISHE ALLUSHI

BAJRAM ALLUSHI

ARTAN ALLUSHI

ELVIS ALLUSHI

ELSIDA ALLUSHI

TATJANA SHTISHI

EDUARD GJINI 8260 7/292 5.82 22,493.0 130,909.26          

8240 5/98 364 11870 4,320,680.00       

8240 5/101 91 11870 1,080,170.00       

ELVIRA BEKTASH NUMANI

FLUTURA SABAHEDIN NUMANI

ERMIRA VEFIK NUMANI

RRUSTEM AVDYL GJOÇAJ 1347 38/1/20 30.06 1,998.0 60,059.88            

4,704,000.00       

62,096.00            

438,613.50          

771,509.90          

65,500.65            

120,000.039.20

17.97 3,645.0

34.30 22,493.0

31,048.0

22,493.019.50

PRODHIM MOBILERIE SH.A

PRODHIM MOBILERIE SH.A

Shoq TIVA sh.p.k

8/424

5/264

4/339

2/86

9/215

2.008250

8260

8150

8260

8503

AGIM M. MOJSJA

LATIF XH. KOJKU

GEZIM S. QOSJA

QAMILE M. QOSJA

XHEMILE M. QOSJA

HAVA M. QOSJA

ZYRA M. QOSJA

BUKURIJE M. QOSJA

ZEQINE M. QOSJA

SUZANA SEIT QOSJA

LINDITA SEIT QOSJA

FATMIR SEIT QOSJA

MAJLINDA SEIT QOSJA

ZYRA XHAFERR PLAKA

BEHIJE LLOKMAN NEZHA

SHQIPE XHAFERR BALI

AVNI XHAFERR BALI

DRITA XHAFERR TAFANI

BUJAR XHAFERR BALI

LILJANA XHAFERR TAFANI

LUFTIM XHAFERR BALI

FATOS XHAFERR BALI

139,352.80                 

31,161.90                  

882,409.60                 3/266

202/32 467

399

10016

78.1

298.4

88.1

267/49

1820

1147

2446

MUHAMET CAN XHIKA 3420 33/9 76.3 395 30,138.50                  

NIKO ISUF ASLLANI 3420 137/33 107.5 395 42,462.50                  

HASAN QAMIL PERÇI 3862 541/3 1258.7 399 502,221.30                 

MUSTAFA MUSA SHARRA

GENTIAN MUSTAFA SHARRA

MET SELIM GRACENI 8526 1428/2 300.00 1637 491,100.00                 

2925 535/74 292.2 258 75,387.60                  

1842 8/311 153.9 2578 396,754.20                 

1842 8/47 240.3 2578 619,493.40                 

1842 8/51 91.00 2578 234,598.00                 

1842 8/53 31.00 2578 79,918.00                  

1842 8/54 111.13 2578 286,493.14                 

1842 8/56 725.6 2578 1,870,596.80              

1842 8/100 143.06 2578 368,808.68                 

1842 8/104 63.76 2578 164,373.28                 

1842 8/106 188.7 2578 486,468.60                 

1842 8/267 297.7 2578 767,470.60                 

1842 8/227 142.74 2578 367,983.72                 

1842 9/255 170.47 2578 439,471.66                 

8518 12/78 3.70 13,000 48,100.00            

8518 12/77 73.10 13,000 950,300.00          

8518 12/76 252.30 13,000 3,279,900.00       

LEONIDHA HEBA

KTHANSIPI HEBA

GJENOVEFA HEBA

DHIMITRAQ HEBA

FREDERIK HEBA

PARASHQEVI HEBA

KONSTANDIN HEBA

ELVIRA HEBA

LEONIDHA HEBA

KTHANSIPI HEBA

GJENOVEFA HEBA

DHIMITRAQ HEBA

FREDERIK HEBA

PARASHQEVI HEBA

KONSTANDIN HEBA

ELVIRA HEBA

13,000 8,828,300.00       

12,906,400.00      

54,875.00                  439

13,000

125.00

992.80

BASHKIA GRAMSH

BASHKIA GRAMSH

12/75 679.10

BASHKPRONSI TRASH. FAM.  HEBA

BASHKIA GRAMSH

BASHKPRONSI TRASH. FAM.  HEBA

BASHKIA GRAMSH

BASHKIA GRAMSH

BASHKIA GRAMSH

BASHKIA GRAMSH

BASHKIA PRRENJAS

BASHKIA GRAMSH

BASHKIA GRAMSH

14/51

545/4/22124

BASHKPRONSI TRASH. FAM.  HEBA

BASHKIA GRAMSH

BASHKIA GRAMSH

BASHKIA GRAMSH

8518

8518

AUREL HEBA 90.80 13,000 1,180,400.00       

VLASH HEBA

VANGJEL HEBA

EMANUEL HEBA

MARGALINA HEBA

AGIM POPA

SONJA POPA

AGIM HEBA

VILSON HEBA

PAUL DANIL

KRISTAQ DANIL

VASILIKA KONOMI

MAGALENA HEBA

ANEA HEBA

OLTA HEBA

AUREL HEBA

VLASH HEBA

VANGJEL HEBA

EMANUEL HEBA

MARGALINA HEBA

AGIM POPA

SONJA POPA

AGIM HEBA

VILSON HEBA

PAUL DANIL

KRISTAQ DANIL

VASILIKA KONOMI

MAGALENA HEBA

ANEA HEBA

OLTA HEBA

8518 14/54 75.80 13,000 985,400.00          

SHPRESA LUTO DERVISHI 8604 27/240 4.50 6,294 28,323.00            

NAKIJE ILIA

ADIL BABAMETO

KRESHNIK VUTHI

FATMIRA GJATA

LUMAN HARUN SHULI 2346 426.3 169.70 411 69,746.70            

12,841,400.00      

7,012,200.00       

3,474,900.00       

13,503,100.00      

1,274,000.00       

3,001,330.00       

13,000

18/74

13,000

13,000

13,00098.00

539.40

10,174

13,000

295.00

8518

BASHKPRONSI TRASH. FAM.  HEBA

12/74

12/72

14/53

1,038.70

987.80

267.30

14/52

12/73

14/50

8518

8518

8518

8518

8602

8518

Jonida Collaku:

j

SHEFQET BOGDANI

BEDRIE MOLLA

AQIF BEKTASHI

BARDHHANE NAIPI

ERDIT PELINKU

ERMIRA DOKA

ERMIRA PELINKU

FATBARDHA LUCA

LORIN PELINKU

LULBARDH PELINKU

LUMBARDHE NAZIFI

IKBAL PELINKU

ALKET PELINKU

LEALBA PELINKU

BARDHYL PELINKU

15,816,000.00      

742,047.20          1/24

120,000

31,04823.90

131.808270

8250

6/354
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(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)

AQIF BEKTASHI

BARDHHANE NAIPI

ERDIT PELINKU

ERMIRA DOKA

ERMIRA PELINKU

FATBARDHA LUCA

LORIN PELINKU

LULBARDH PELINKU

LUMBARDHE PELINKU

IKBAL PELINKU

ALKET PELINKU

LEALBA PELINKU

BARDHYL PELINKU

8120 1/1 288.30 21,077 6,076,499.10       

RAMADAN MEMINAJ 8180 8/253 33.00 30,059 991,947.00          

DIELA PREKA 8330 8/133 48.50 26,137 1,267,644.50       

SHPRESA SHABAN VIÇA 1791 21/30 34.50 1,484 51,198.00            

SHPRESA SHABAN VIÇA 1791 21/58 32.90 1,484 48,823.60            

AMELIA MUZHANI (HOXHA )

GJOVALIN MUZHANI  

TEODORA MUZHANI ( VOCI )

ERMINE
MUZHANI ( 

ZADRIMA )

TEREZINA NIKOLLA

GRETA NIKOLLA

PAÇ MARKU

VIKTOR GANJOLLA 8593 9/500 166.40 8,208 1,365,811.20       

TEREZINA ZEF BALLATA

ANJEZE ZEF CEKLIAJ

PAÇ ZEF RAKA

GJOVALIN ZEF RAKA

ALFRED ZEF RAKA

GJON MARK SHKAMBI 8593 13/446 200.00 8,208 1,641,600.00       

GEZIM HYSENI

HANIFE HYSENI
3428

8594

8593

8270

8593

SHOQ. "SUPERBETON" SH.P.K

9,002

9/886

6/355

5/598

8/324

7.23

4191,600.00

200.00

19.40

50.76

8,208

120,000

8,208

670,400.00          76/41

1,641,600.00       

65,084.46            

2,328,000.00       

416,638.08          

ENVER MANDIJA 8594 8/49 5.38 9,002 48,430.76            

ILIRIA TIRANA

SKENDER TIRANA

MAJA ADEMI(TIRANA)

KIZE TIRANA

AFERDITA TIRANA

RITA TIRANA

ROZAMOND TIRANA

TURHAM TIRANA

BARDHYL TIRANA

GANI TIRANA

MUSA MALO HETA 8594 7/309 27.00 9,002 243,054.00          

LLAMBI BARDHI

HOLTION VASIL MITRUSHI

MARIE PETRO BARDHI

SOKOL PETRIT BITRI

MERI BARDHI

ELVIN NIKOLLAQ BARDHI

ARDI NIKOLLAQ BARDHI

QAMIRAN DILAVER BERBERI 

EMINE DILAVER BERBERI 

TEKI DILAVER BERBERI 

NEVREZ DILAVER BERBERI 

MYNEVER DILAVER BERBERI 

SAFIE JONUZ BERBERI 

AHMET JONUZ BERBERI 

NEDIJE  JONUZ BERBERI 

TELET XHEVAT BERBERI 

EDUART XHEVAT BERBERI 

ERZEN XHEVAT BERBERI 

DHIMITER KLIME GUÇI 8581 12/240 335.00 13,010 4,358,350.00       

8523

8593

8582

6/126

8,208

13,010

105.30 4081

33.30

15.30

433,233.00          

125,582.40          

12/157

1/223

429,729.30          

KLOMENI CANI

ALEKSANDRA CANI

ZAHO CANI

JORGO CANI

MARINA CANI

KOSTANDIN CANI

ANASTAS CANI

URANI CANI

SONJA CANI

MIHALLAQ CANI

ALFRED CANI

HALIL HOXHA

DASHAMIR HOXHA

ADOR HOXHA

REBANI ALI BOCAI 2297 1/679 500.00 3,232 1,616,000.00       

HEINZ SCHMIDTCHEN

GISELA BAUER

QAMIL MEHMET PALANIKU

LIRIJE MEHMET PALANIKU

FITNETE MEHMET PALANIKU

HAVA MEHMET PALANIKU

NEXHMIJE MEHMET PALANIKU

8310

8160

107.30 24019

265.00

447.00

120,000

3102129/1/1

31,800,000.00      

2,577,238.70              

1,386,594.00       

4/460

6/423

3095

SHEHAT RASIM CAM I 8330 6/290 50.00 26,137 1,306,850.00       

ABDULLA RELI

BAJRAM RELI

SEFER RELI

AIDA KASHARAJ

ARBEN PETRELA

SHEFKI PETRELA

KUJT IM PETRELA

LEJLA SESERI

T EFT A M UJA

BESNIK SHABANI

BUJAR SHABANI

LULZIM KELLEZI

RASIM KELLEZI

DHURATA ZHUG LINI

LULJET A KELLEZI

EVIS KELLEZI

DIANA KELLEZI

G ENT IAN KELLEZI

ERVIN KELLEZI

RAM AZAN MUHARREM BAKALLI 8250 2/241 11.30 31,048 350,842.40          

G ERT A NIKO LLAQ KO CEKU 7/14 2.00 120,000 240,000.00          

EDM O ND BACO VA 7/28 7.10 120,000 852,000.00          

ALEKSANDER M ACI

G IO RG IO DALL'O LM O  M ACI

KUJT IM M ACI

M USA M ACI

RO BERT O M ACI

T O MO R M ACI

FATM IR M AJUNI

LUM T URI M AJUNI

ISM AIL HYSEN XHURA 8120 5/349 7.80 21,077 164,400.60          

SO SE LIG O R M ANG RI 8120 5/14 42.20 21,077 889,449.40          

8150

8370

8180

8340

8330

453.00

354.00 26,137

120,000

25.60 30,059

3/115

5/230

9/206

2/66

64.40 7,728,000.00       

23,217 10,517,301.00      

9,252,498.00       

769,510.40          

LUM T URI BASHA

SUZANA G REPSHA

PRANVERA ZELA

LULJET A XIBRI

LAVDIJE SHT ISHI

SAIM IR KAZAZI

SHEFIKATE PELLUM BI

SHQ IPE BICO KU

HAM ITE BASHA

ENG JELLUSHE JO NUZI

M ANUSHAQ E M UCA

M IM O ZA BASHA

G EZIM BASHA

FATBARDHA BAKLLAVAJA

AFERDIT A SHEG A

BESNIK BASHA

AISHE O SM AN Q EFALIA

EDM IR ISUF Q EFALIA

FAIK ISUF Q EFALIA

FATM IR ISUF Q EFALIA

FATM IRA ISUF Q EFALIA

FIQ IRI IBRAHIM Q EFALIA

HAM DI IBRAHIM Q EFALIA

NAILE RESHIT Q EFALIA

SADI IBRAHIM Q EFALIA

SKENDER ISUF Q EFALIA

8180

8170

30,059

10/93

3/219 244.90

6,646,336.00       

7,361,449.10       

14,324464.00

XHINI DIBRA

ELDA KO NIMI

M ELI KELLIÇI

T EFT A BABAMET O

RAHMI Q O RRALIU

EST REF ST ARO VA

NERVIN ST ARO VA

AURO RA JEG ENI(ST ARO VA

ALTIN VRIO NI

G RAG O N VRIO NI

DRITA BO BRAT I

BARDHYL HAKIRAJ

M ARJETA HAKIRAJ

T EUT A REÇI

FUAT LIBO HO VA

KADRI LIBO HO VA

NASIBE Q O SE

DASHURI DIBRA

G AZM END DIBRA

ILIR DIBRA

HIRMA DIBRA

ART AN DIBRA

G ENCI DIBRA

LUAN DIBRA

ADNAN DIBRA

LIMANE O RG OCKA

NERMIN DIZDARI

AST RIT T O PTANI

LULZIM T O PTANI

ELISABET A T O PTANI

BO NIM T O PTANI

SAIM IR VRIO NI

8220 4/221 1,791,810.00       20,83586.00



E martë 10 Prill 201820 - OPINION

Dekada e funksionalizimit
dhe sfidave të KushtetutësNga Bekim Bislimi

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... zbatimin e pavarësisë së Kos-
ovës, ka krijuar një bazë të mirë
për ndërtimin e shtetit dhe insti-
tucioneve shtetërore, por është
ballafaquar edhe me sfida, vlerë-
sojnë njohësit e çështjeve juridike
kushtetuese.

Ish-kryetari i Gjykatës Kush-
tetuese të Kosovës, profesor Enver
Hasani, thotë për Radion Evropa e
Lirë se gjatë një dekade, Kushtetu-

ta e Kosovës e ka treguar funksion-
alitetin e saj, si dhe luajtur rolin
historik.

"Në aspektin e organizimit të
pushtetit, e ka konstitucionalizuar
lojën politike, do të thotë, rregul-
lat e lojës politike që ekzistojnë në
çdo shoqëri, me të cilat në fillim
ka pasur probleme. Në mënyrë
graduale, për këto dhjetë vjet ësh-
të krijuar standardi i formimit të
organeve, por edhe i shpërbërjes,
përgjegjësisë kushtetuese të organ-
eve dhe kështu me radhë. Në sfer-
ën e lirive dhe të drejtave kush-
tetuese, kjo dekadë, po ashtu ka
shënuar një kualitet të ri, një suk-
ses të ri. Kushtetuta është provuar
dhe është parë se ka fuqi norma-
tive edhe në sferën e të drejtave të
njeriut",-tha Hasani.

Ai ka shtuar se ngecjet në funk-
sionalizimin e Kushtetutës janë
shënuar për shkak të keqkupti-
meve të diversitetit etnik, kultur-

or dhe gjuhësor, që e sanksionon
Kushtetuta. Sipas tij, ende është e
nevojshme që qytetarët dhe forcat
politike, ta kuptojnë që zbatimi i
Kushtetutës dhe vënia e saj në jetë
nënkupton barazinë për të gjithë
dhe mosdiskriminim ndaj askujt.

Ish-anëtari i Komisionit për
hartimin e Kushtetutës, profesor
Arsim Bajrami, duke folur për Ra-
dion Evropa e Lirë, thotë se gjatë
dhjetë vjetëve Kushtetuta e Kos-
ovës, përveç krijimit të bazës për

ndërtimin e shtetit dhe institu-
cioneve shtetërore, ka mundësuar
ndërtimin e një sistemi të pavar-
ur ligjor dhe kushtetues.

Por, sipas tij, gjatë kësaj dekade
janë shënuar edhe ngecjet dhe sfi-
dat përballë Kushtetutës.

"E para, kjo Kushtetutë edhe
pas një dekade nuk ka arritur të
shtrihet në tërë territorin e Kos-
ovës, pra të shtrijë sovranitetin e
Kosovës, sidomos në veri të ven-
dit, ku ka pasur bllokada dhe ob-
struksione të Serbisë, përmes ko-
munitetit serb. E dyta, një nga sfi-
dat e kësaj Kushtetute, kanë qenë
edhe krizat kushtetuese, të cilat
kanë ardhur kryesisht nga lider-
shipi i vendit, nga partitë politike
që kanë krijuar kriza artificiale
kushtetuese, duke e sfiduar dhe
duke e shkelur Kushtetutën, në
nivele shumë të larta. Kjo tregon
që nuk kemi arritur të ndërtojmë
një kulturë kushtetuese dhe kul-

turë institucionale të respektimit
të Kushtetutës",-tha Bajrami.

Profesor Bajrami ka shtuar se
sfida e tretë ndaj Kushtetutës së
Kosovës ka qenë dhe mbetet
keqpërdorimi i të drejtave kush-
tetuese të komunitetit serb, sido-
mos keqpërdorimi i votimit të dy-
fishtë, i cili ka qenë element
përmes të cilit është bllokuar ven-
dimmarrja për themelimin e disa
institucioneve kushtetuese.

Gjatë këtyre dhjetë vjetëve, jo

rrallë janë shënuar edhe shkelje të
Kushtetutës së Kosovës. Por, kush
kanë qenë shkelësit më të mëd-
henj?

Profesor Hasani thotë se ka pa-
sur dy lloj shkeljesh të Kush-
tetutës, shkelje me efekt sistema-
tik dhe me efekt lokal.

"Këto shkelje që kanë pasur
efekt sistematik, janë kryer nga
organet e pushtetit qendror dhe
kanë qenë më të rralla, por më të
dhimbshme dhe më të rënda. Ata
kanë lënë një shije të keqe në his-
torinë kushtetuese të Kosovës. Të
gjithë e dimë çështjen e dy presi-
dentëve, çështjen e kryetarit të
Kuvendit dhe kështu me radhë",
tha Hasani.

Ndërkaq, profesor Bajrami thotë
se edhe pas 10 vjetësh nga shpallja
e pavarësisë së Kosovës, por edhe
nga miratimi i Kushtetutës së ven-
dit, ende nuk mbretëron kultura
ligjore dhe kushtetuese.
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Bashkëveprimi i Hënës me Venusin do të
bëjë që sot të kaloni një ditë të shumë bukur
dhe të frytshme.  Gjithçka do t'ju duket e
thjeshtë. Do të keni harmoni edhe në fushën
e dashurisë. Është dita ideale për të kaluar
kohën me miqtë ose me familjen. Përfitoni!

Për shkak të ndikimit jo të favorshëm të
Uranit nuk duhet të humbni nëpër hollësi,
por duhet të përqendrohuni në esencën e
gjërave. Organizohuni! Vazhdon lëvizja fa-
vorizuese e Jupiterit, e cila premton ndry-
shime pozitive dhe krijuese në jetë.

Tensionet e lidhura me probleme profesio-
nale do të lehtësohen vetëm nga ëmbël-
sia e personit të zemrës, që sot do të jetë
më e theksuar. Nuk ndiheni të qetë brenda
vetes, sepse nuk arrini të zgjidhni midis dy
pretendentësh që ju kanë magjepsur.

Ditën e sotme, pasiguria dhe xhelozia në
çift mund të shfaqen në formën e grindjeve.
Me Venusin që ju mbështet, nëse punoni
në fushën e artit ose spektakleve, parash-
ikohen rezultate që ju përmbushin shpirtër-
isht dhe ju kënaqin nga ana materiale.

Nuk është e habitshme që të jeni disi ner-
voz. Me Hënën që ju shqetëson, ju duket
se çdo gjë shkon keq. Në fakt, gjërat po
shkojnë shumë mirë. Rrini me njerëz me
të cilët kuptoheni dhe shmangni ata që
paragjykojnë këdo dhe gjithçka.

Për meritë të Hënës dhe Jupiterit, sot do
t'ia dini të përgatiteni në mënyrë efikase
për të ndjekur objektivat me vendosmëri.
Bisedoni me partnerin, mund të keni mbe-
tur disi të ndarë nga njëri-tjetri nga zgjedh-
jet që keni bërë së fundmi. Jini të kup-
tueshëm.

Do të keni një dëshirë të fortë për të dalë
nga rutina e të përditshmes. Të bëni disa
ndryshime risie do t'ua bëjë gjithçka më të
lehtë dhe të pëlqyeshme. Nëse mundni,
largoni ata që ju duken shumë sipërfaqë-
sorë dhe që ju i gjykoni jo shumë të be-
sueshëm.

Me Plutonin aleat dhe Saturnin bash-
këpunues, dhuntitë tuaja intelektuale do të
shkëlqejnë për t'ju çuar përpara. Shmang-
ni një mik të pavendosur. Me ndihmën e
Saturnit, do të dini ditë pas dite të ndërtoni
atë që keni për zemër.

Saturni ju jep shumë energji. Kjo është ide-
ale për të dalë për t'u argëtuar me miqtë,
por edhe për të ushtruar sporte të ndry-
shme. Do të dini gjithashtu edhe të gjeni
një mes të artë midis dashurisë dhe punës,
duke fituar admirim nga të gjithë.

Nëse vazhdoni të jeni ende beqarë, ndosh-
ta do të krijohen kushtet favorizuese për të
bërë takime premtuese. Duke u dhënë më
shumë hapësirë krijimtarisë suaj, do të jeni
më të gatshëm për të ndihmuar edhe per-
sona që ju rrethojnë.

Të acaruar nga Neptuni që grindet me
Hënën, këtë ditë do të shfaqni anën më
kryengritëse të karakterit tuaj. Nëse do të
mendoni me qetësi, do ta kuptoni se
askush nuk po e kërcënon realitetin tuaj të
dashurisë.

Me Mërkurin, Venusin, Marsin dhe Jupiter-
in bashkëpunëtorë, do të ndiheni shumë
të sigurt në vetvete dhe të aftë për të pasur
projekte largpamëse. Shijojeni këtë ditë të
bukur dhe ndryshoni rutinën, duke përfitu-
ar kështu edhe gjatë javës.

BRICJAPI

Dje në “Europa e lirë”

Shkeljet kushtetuese, sipas tij
kanë ardhur nga të gjitha institu-
cionet e pushtetit, Presidencës,
Kuvendit dhe Qeverisë dhe push-
tetit lokal.

"Kemi pasur shkelje gati se
masive të Kushtetutës nga insti-
tucionet, gjë që nuk është mirë
për në shoqëri të re demokratike,
sepse respekti për Kushtetutën,
duhet të vijë në radhë të parë nga
shteti e pastaj edhe nga qyteta-
rët e Kosovës. E tëra kjo na bën

të mendojmë që duhet të in-
vestojmë shumë që institucionet
tona të jenë mbrojtëse të Kush-
tetutës, të ngritin standardet e
qeverisjes së mirë dhe praktikisht
ta zbatojnë demokracinë kush-
tetuese, sepse demokracia jonë
është demokraci e re parlamen-
tare, e cila tërësisht bazohet në
rregullat dhe parimet që i përcak-
ton Kushtetuta e Kosovës", thek-
soi Bajrami.

Kushtetuta e Republikës së
Kosovës, e miratuar më 9 prill
të vitit  2008,  bazamentin e ka
në Dokumentin e  Ahtisaarit ,
mbi bazën e  të  cilit  edhe ësh-
të  shpallur pavarësia e Kos-
o v ë s  m ë  1 7  s h k u r t  t ë  v i t i t
2008.

Kushtetuta, Kosovën e definon
si një shtet demokratik dhe laik,
me shoqëri shumetnike, e përbërë
nga shqiptarët dhe komunitetet  e
tjera.



E martë 10 Prill 2018  - 21OPINION

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... aty në fillim të muajit shkurt në
vitin 2004, prej një grupi stu-
dentësh harvardianë, fillimisht si
një rrjet social mes studentëve të
Harvardit dhe më pas duke e
zgjeruar atë, me institucione dhe
kolegje të tjera arsimore në SHBA.
Derisa pas 2006-ës erdhi dhe u bë
aq popullor në të gjithë botën. Por,
shkrimi në fakt nuk ka të bëjë me
krenarinë që na duhet të kemi për
këtë fazë në të cilin ai gjendet.
Shumë prej nesh duan ta zhbëjnë
duke e braktisur, të tjerë e kanë
kthyer në marketing të paparë
parash dhe disa po ia ndjejnë
kënaqësinë duke pozuar ngjarje të
vogla nga jeta e përditshme, aspak
të "shijshme" për t'u parë nga
miqtë. Por edhe ky vlerësim i imi,
sipas studiuesve të huaj, konsid-
erohet skeptik. Bota sot njeh
raporte tjera nga ato që na mësu-
an klasikët e mëdhenj. Vetëm disa
javë më parë është arritur një zbu-
lim mbi qasjen e komunikuesve të
rrjeteve sociale dhe se si kërcëno-
hen të dhënat e tyre personale
nëpërmjet "Facebook"-ut. Ek-
spertët tregojnë se një agjenci kon-
sultimesh, me emrin "Cambridge
Analytica" kish mundur të hynte
dhe të investigonte në të dhënat e
më shumë se 50 milionë për-
doruesve të "Facebook"-ut, duke
ndihmuar në hartimin e një
strategjie të re komunikimi nga
zyrat e shtypit të kandidatit për
president, Donald Trump në vitin
2016, që shkonte në favor të tij dhe
procesit që ndodhi me britanikët,
Brexit mbi shkëputjen e Britanisë
prej anëtarësimit në BE dhe rezul-
tatit që ai prodhoi. Ndaj kjo është
arsyeja që sot e vazhdimisht kri-
tikët e "Facebook"-ut dhe për-
doruesit e tij mendojnë se ky lloj
kontrolli që ushtrohet në një
formë të sofistikuar ndalet vetëm
atëherë, nëse shoqëria distancohet
nga ky rrjet social. Po t'i hedhësh
një sy shtypit online, sigurisht
gjen plot histori që rrëfejnë një te-
jngopje të publikut me marrëzitë
që "Facebook" servir nga koha në
kohë. Por, edhe pse përdoruesit e
tij thonë se ka ardhur koha për të
#deletefacebook, sërish duket se
për gazetarët, mbyllja e "Face-
book"-ut mbetet një zgjedhje e
vështirë.

Kur ai u ekspozua atë kohë të
largët, i strukturuar në atë formë
që u shfaq, studiuesit ishin në dije-
ni të asaj që do të ndodhte, të asaj
që sot njerëzit kudo e mendojnë
dhe e pohojnë se janë thellësisht
të shqetësuar për mbrojtjen e të
dhënave të tyre personale në me-
diat sociale. Gjatë ditës, me mend-
je të lirë e themi gjithmonë se nuk
do të ishte shumë e vështirë për
ne që një ditë ta braktisim atë,
qoftë dhe nga ekspozimi i një jete
të gënjeshtërt që ai e lejon. Por
pastaj vazhdojmë t'i përdorim (me-
diat sociale) duke e gjithëditur
madje, megjithëse ato vazhdojnë ta
kërcënojnë thellësisht privatësinë
tonë. Por sido të jetë, edhe prej të
dhënave të anketës, por dhe kërki-
meve shkencore, me gjithë pasojat
që prej skandalit që "Cambridge
Analytica" shkaktoi, "Facebook"
mbetet një rrjet social me një fuqi
të qëndrueshme. Dhe kjo është
dominuese, sepse u ofron për-
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doruesve përfitime reale, shpjegon
një eksperte për komunikimin në
Harvard College dhe padyshim
njerëzit që e përdorin atë, i kanë
barazpeshuar mirë raportet mes
fitimit dhe rreziqeve. Sipas tyre,
megjithëse jo hapur, përfitimet
prej tyre janë shumë herë më të
mëdha se rreziqet.

Amerikanët janë padyshim të
vetëdijshëm për çështjen e fshe-
htësisë së të dhënave personale që
lidhet me median sociale dhe rek-
lamat. Po aq sensitiv sa më s'bëhet.
Një studim i kryer nga Qendra
Kërkimore "Peë në Uashington
D.C"., në vitin 2014, zbuloi se 91 për
qind e të rriturve mendonin se
konsumatorët kishin humbur kon-
trollin se si kompanitë (të gjitha
kompanitë, jo vetëm ato
teknologjike) grumbullonin dhe
ruanin informacion për ta.
Ndërkohë, e njëjta anketë tregoi se
64% e përdoruesve të internetit
ushtronin presion për rregulla më
të forta për kompanitë që mer-
reshin me reklama. Në fakt, edhe
shumë kohë para se Cambridge
Analytica të bënte atë kërkim për
llogari të disa superpushteteve që

do sillnin figura si D. Trump në
fuqi, amerikanët shfaqeshin po aq
mosbesues ndaj mediave sociale
dhe reklamave online.

Prej anketimeve është parë
qartë se që nga viti 2014, përdorimi
i mediave sociale nga amerikanët
ka vazhduar të rritet dhe thuajse
70% e të rriturve në kontinentin
përtej oqeanit tani përdorin "Face-
book". Studime të shumta kanë pro-
vuar se ka pasur gjithmonë një hije
dyshimi midis asaj që deklarohet
dhe asaj që veprohet, sa i përket
mbrojtjes së të dhënave personale.
Shpeshherë këto media pohojnë se
e çmojnë si shumë të rëndësishme
mbrojtjen e këtyre të dhënave, por
në të vërtetë ajo që ndodh është
krejt ndryshe. P.sh. një studim i vitit
2012 zbuloi se 95% e një grupi
njerëzish raportuan se ishin të in-
teresuar në mbrojtjen e informa-
cionit të tyre privat. Nga ana tjetër,
po i njëjti grup thoshte gjithashtu
se ishte tepër i gatshëm të bënte
pazar në një dyqan, që u kërkonte
atyre të jepnin informacion mbi të
ardhurat dhe datën e lindjes, mjaf-
ton që kjo gjë do t'i bënte ata të kurs-
enin qoftë dhe një euro të vetme.

Që këndej lind pyetja, atëherë
çfarë i bën mediat sociale të jenë
kaq ngashënjyese, edhe pse e dimë
se janë po aq të rrezikshme?
Përgjigja, ndoshta jo aq befasuese,
shpjegon një ekspert i mar-
ketingut, qëndron në faktin e
tërheqjes së individit me atë
pjesën sociale që rrjetet ofrojnë,
pra tërheqjen që individi ka ndaj
jetës shoqërore. Mediat sociale dhe
veçanërisht "Facebook" janë bërë
vendi ku jetët tona shoqërore
ndërveprojnë. 67% e amerikanëve
në një anketë më të fundit bërë nga
një organizatë mediale, thotë se
komunikimi në internet forcon
marrëdhëniet mes njëri-tjetrit,
krahasuar me vetëm 18% të tyre,
që pohojnë se në të vërtetë inter-
neti këto raporte i dobëson. Nëse
nuk je në "Facebook", sipas shu-
micës së përmendur më lart, jeni
duke humbur pjesë të rëndë-
sishme të jetës së shokëve tuaj,
deri ndoshta miqtë tuaj në tërësi,
nëse jetojnë larg jush. Edhe pse jo
të gjitha eksperiencat tona në këto
rrjete janë të mira, shumë prej
nesh raportojnë histori të gëzue-
shme më shumë sesa armiqësore.

Është thuajse e njëjtë me atë se sa
shpesh ne shohim njerëzit aty, tek
ndihmojnë njëri-tjetrin, më
shumë se sa të duan ta braktisin
grupin e tyre social. Kjo lidhet me
atë që shkencëtarët e quajnë
"ndërgjegjësimi mjedisor"; teoria
që besohet se të kesh akses infor-
macioni në pjesë të vogla dhe të
dukshme rreth jetës së një perso-
ni, mund të krijojë lidhje të forta
shoqërore me të. Dhe kjo
psikologjikisht na bën të ndihemi
më të lidhur dhe më të lumtur. Kjo
është dhe arsyeja përse njerëzit
përdorin mediat sociale; pikërisht
lidhjet sociale që ata krijojnë mes
tyre. Ata qëndrojnë në kontakt me
anëtarët e familjes dhe miqtë jas-
htë apo brenda vendit, të cilët jo
domosdoshmërish jetojnë pranë
teje. Këto sjellin efekte reale, thonë
ekspertët dhe jo vetëm një ndikim
i perceptuar që mund të manipu-
lohet. Që këtej kuptohet se nëse
nuk hiqni dorë nga "Facebook",
nuk ka më dilemë. Me sa duket,
secili prej nesh ka barazpeshuar
mirë se përfitimet tona i tejkalojnë
rreziqet që ai mund të na sjellë.
Ruajtja e marrëdhënieve me të
afërmit më të largët dhe miqtë e
shkollës apo universitetit janë
shumë më të vlefshme për ne.
Megjithatë, kjo nuk është një ar-
sye që të mos shqetësohemi për
privatësinë tonë në "Facebook" apo
në media të tjera sociale. Është më
tepër se aq. Duhet të jemi të
ndërgjegjshëm se kur përpiqesh të
mbash një qëndrim kundër tij, do
të duhet të ballafaqohesh me fak-
tin se me të vërtetë ai ka diçka të
dobishme dhe se zgjedhja për t'u
larguar, do të thotë më shumë sesa
thjesht largimi nga një kompani
apo nga një vend ku mund të
bëjmë selfi. Profesorët e shkencave
të komunikimit në Harvard Col-
lege, ndër të tjera shtojnë edhe diç-
ka që duhet konsideruar i drejtë.
Në këtë botë të globalizuar kur
kontinentet ngjajnë me një fshat
të madh, nuk është se të brak-
tisësh "Facebook" është një diçka
që na mbron prej grabitjes së të
dhënave personale me apo pa lejen
tuaj. "Facebook" është vërtet një
lojtar i madh në mbledhjen dhe
shitjen e të dhënave tona person-
ale, por duhet pranuar edhe një
gjë, ai është gjithashtu një nga
shumë njësi të tilla që bëjnë këtë
gjë në një treg kaq të madh dhe të
hapur. Vetëm po të mendohet se si
i lëvizim ne kartat tona bankare
për llogari të blerjeve të ndryshme
që nga dyqanet e ushqimoreve e
deri tek pishinat që ofrojnë ac-
quagym, kuptohet se sa të pasig-
urt jemi ne nga kjo histori. Këto
grupe të dhënash mund të refero-
hen tërësisht dhe të krahasohen
me adresat tona për të mësuar
gjithçka rreth nesh, familjes sonë
apo dhe miqve në mënyra të ngjas-
hme me atë çka ndodh në mediat
sociale. Gjithçka shihet e dëgjohet
është veçse një iluzion mbi sigur-
inë që ka kjo botë sot. Duket sikur
sa zbresim nga një vend në tjetrin,
mund të zgjedhim prej opsioneve
që përftohen. Por nuk ndodh kësh-
tu. Tjetër është e vërteta. Problemi
qëndron në faktin se pikërisht ky
iluzion mbi sigurinë në mbrojtjen
e të dhënave tona personale, mbe-
tet një iluzion kudo ku shkelim.
Botë e brishtë!

Ta braktisësh apo jo? Kjo është çështja
Momentum i ri rreth politikave të reja të sigurisë në botë
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Champions League

Guardiola synon përmbysjen e
madhe: Duhet ndeshja perfekte

ISH-TRAJNERI I BORUSIAS

Tuhel firmos për dy vite me
Paris Sën Zhërmenin

Tomas Tuhel do të marrë drejtimin e PSG-së duke
filluar që nga sezoni i ardhshëm, me objektivin e

qartë të fitores së Ligës së Kampioneve. Lajmi bëhet i
ditur nga mediat gjermane, të cilat kanë zbuluar se
ish-trajneri i Borusias së Dort-
mundit ka refuzuar ofertat nga
Bajern Mynih dhe Arsenal për
të firmosur dje me parisienët.
Sigurisht, marrëveshja do të
bëhet publike vetëm në fund të
sezonit, pasi të jetë larguar nga
drejtimi spanjolli Unai Emeri,
por sipas burimeve në fjalë, ësh-
të mësuar se Tuhel ka nënshk-
ruar për dy vite, një kontratë
afatshkurtër që tregon qartësisht se atij i kërkohen
menjëherë rezultate, në të kundërt do të ketë fatin e
paraardhësve të tij. Objektivi kryesor mbetet gjith-
monë Liga e Kampioneve pasi në Francë thuajse nuk
ka rivalitet me ekipet e tjera falë superskuadrës që
kanë ndërtuar parisienët. Testi më i vështirë për Tu-
hel, i cili nuk ka shmangur përplasjet me lojtarët kur
ishte te Borusia, është që të evitojë ngjarje të njëjta
edhe në Paris ku të çosh në tribunë emra si Nejmar e
Mbape është një 'tabu'.

KAOS ME TRAJNERIN

Kamza shkarkon
Ndreun, Qarri e mohon!

SPORT

Kaos te Kamza, ndërsa
ende nuk është i qartë

pozicioni i trajnerit Ra-
madan Ndreu. Fillimisht u
tha se Ndreu është larguar
nga drejtimi i skuadrës 8
javë para fundit të sezonit,
ndërsa vendimi ishte marrë
nga drejtuesit e klubit pas
humbjes së djeshme për-
ballë Kukësit, të cilët kishin
vendosur që të ndryshonin
me shpresën që tekniku i ri
të sillte edhe revolucion në
rezultatet e ekipit. Trajneri

kishte deklaruar që ditën e
diel se do të rishikonte pozi-
cionin e tij në drejtimin e
skuadrës, edhe pse kjo e fun-
dit kishte luajtur shumë
mirë dhe i mungonin vetëm
rezultatet. Fillimisht, sipas
"SuperSport", drejtuesit i
kanë komunikuar Ndreut
shkarkimin nga detyra,

duke filluar menjëherë
kërkimin për një emër të ri.
Por pak minuta pas lajmit se
klubi i Kamzës kishte sh-
karkuar trajnerin Ramadan
Ndreu, ka reaguar për "Pan-
orama Sport" vetë presiden-
ti Naim Qarri. "Janë thash-
etheme. Ne si drejtues nuk
kemi marrë asnjë vendim.

Nëse do të kishte diçka, do
ta njoftonim", - deklaroi
Qarri. Por pavarësisht dek-
laratës së Qarrit, pozicioni
i Ndreut vijon të mbetet i
paqartë. Kamza aktualisht
gjendet vetëm 4 pikë larg
Teutës, e cila gjendet në
zonën e ftohtë të klas-
ifikimit dhe në javët e fun-
dit shihet nga të gjithë si
ekipi më i rrezikuar për
rënien në Kategorinë e
Parë, nga ku erdhi në sezo-
nin e kaluar

Soue shënon në sekondën e 30-të, më pas Dita vulos 3 pikët në të 12-ën. Gavaj e çoi në 3-0

Skënderbeu "çmonton"
Flamurtarin në Vlorë

Ndeshja mbyllet që në dhomat e zhveshjes!
Jeton Selimi

Nëse menduat se
Skënderbeu është
ende i tronditur nga

cikloni i trukimeve, gabohe-
ni. Ndryshe nga sa ndodhi në
Korçë në ndeshjen e Kupës,
në Vlorë bardhekuqtë dom-
inojnë Flamurtarin dhe i jap-
in një goditje të rëndë ku-
qezinjve, që shohin të
mposhten që në sekondën e
30-të, kur humbasin topin
nga kontrolli pasi e shkel-
mojnë nga mesi i fushës dhe
i japin mundësi Xhejmsit që
të shërbejë Souen, me shtat-
lartin që finalon i qetë për
epërsinë e miqve korçarë.
Flamurtari shokohet dhe
nuk di të reagojë, ndërsa në
minutën e 12-të Bruno Dita
finalizon mjaft bukur një
aksion model të bardheku-
qve, duke bërë që kuqezin-
jtë të kapitullojnë shumë
shpejt. Më pas Flamurtari
bën tentativa të vakëta të
rikthehet në lojë, ndërsa me
rikthimin e skuadrave në
pjesën e dytë, Gavazaj vret
takimin në të 48-ën. Më pas
nuk ka më histori, skuadra e
Dajës administron avan-
tazhin e çmuar, ndërsa tifozët
vlonjatë largohen shpejt nga
stadiumi dhe vërshëllejnë në
shenjë mosaprovimi ekipin e
tyre. Skënderbeu ngjitet në
kuotën e 63 pikëve dhe rik-
then diferecën +12 me
Kukësin, ndërsa Flamurtari
mbetet në mesin e tabelës
me 37 pikë.
ILIR DAJA

Trajneri i Skënderbeut,
Ilir Daja, mendon se ekipi ka
treguar me fitoren e sotme
që ka diferencë të thellë me
ndjekësit. Në "Gol pas Goli"
ai deklaroi se Kupa ishte diç-
ka tjetër, por reagimi i
sotëm, ishte i rëndësishëm.
"Sot (dje) treguam që nuk
kishim problem tjetër, as fiz-
ik, as të mënyrës së lojës, u
kthyem te performanca që
kemi bërë gjatë gjithë kam-
pionatit, treguam që ishte
ngërç psikologjik dhe sot u
kthyem me këmbë në tokë,
analiza ishte që mbaroi koha

JAVA E 28-të

TË SHTUNËN

Vllaznia - Lushnja 4-0
Luftëtari - Teuta 0-0

TË DIELËN

Laçi - Partizani 0-3
Kamza - Kukësi 0-1

TË HËNËN

Flamurtari - Skënderbeu 0-3

SUPERLIGA

SKUADRA N P
Skënderbeu 28 63
Kukësi 28 51
Partizani 28 45
Laçi 28 42
Luftëtari 28 41
Flamurtari 28 37
Kamza 28 34
Vllaznia 28 33
Teuta 28 30
Lushnja 28 10

JAVA E 29-të

TË SHTUNËN

Lushnja - Flamurtari 16:00
Luftëtari - Laçi 16:00
Kukësi - Partizani 16:00
Skënderbeu - Kamza 19:00

TË DIELËN

Vllaznia - Teuta 19:00

e përshtatjes nëse duam që
të mbarojmë kampionatin si
kemi bërë vijimësinë. Në një
fushë të vështirë të fillosh
ndeshjen me gol është bonus
i madh psikologjik, pastaj
pati edhe vazhdimësinë,
sepse një nisje të mirë e
kishim në Kupë me Flamur-
tarin, por gabuam në të
dytën. Më e rëndësishme
është që kishim vazhdimësi
përveç startit.
SOUE GOLEADOR

Kryesimi i golas-
hënuesve i mbajtur deri më
dje nga ish-sulmuesi i
Kukësit Elis Bakaj, tashmë
njeh një emër të ri, pasi Ali
Soue ka shënuar gol në
ndeshjen përballë Flamur-

tarit. Bakaj kishte shënuar
12 gola me fanellën e
Kukësit, duke e mbajtur

kryesimin edhe për disa
javë të tjera pas largimit,
por kryesimi dukej më

shuam çështje kohe pasi
Soue, Guri dhe Rexhinaldo
ishin shumë pranë tij. Li
Soue erdhi me shumë bujë
te ekipi i Skënderbeut, por
deri para pak javësh ishte
shumë larg pritshmërive
dhe golat e tij numëro-
heshin me gishtat e njërës
dorë. Kthesa e madhe e sul-
muesit nga Gambia erdhi
pikërisht në ndeshjen për-
ballë Kukësit, ku arriti të
shënonte 2 gola në baraz-
imin 2-2, ndërkohë që në 7
ndeshjet e fundit, ai ka ar-
ritur të shënojë 7 gola. Pas
Soues me 13 gola, renditen
Bakaj, Guri dhe Rexhinaldo
i Laçit, të cilët shumë shpe-
jt pritet ta lënë sulmuesin

Pep Guardiola është i
ndërgjegjshëm se

Mançester Siti duhet të
bëjë ndeshjen perfekte
përballë Liverpulit, nëse
ëndërron që të vazhdojë
në gjysmëfinalet e Ligës
së Kampioneve. Pas hum-
bjes 3-0 në ndeshjen e
parë, skuadra e tij duhet
të jetë perfekte dhe të mos
u lërë asgjë kundërsh-
tarëve që i dominuan në
takimin e parë. "Për të
kaluar duhet të bëjmë një
ndeshje thuajse perfekte,
pasi rezultati është i vësh-
tirë për t'u përmbysur.
Duhet të krijojmë shumë
shanse, të jemi cinikë dhe
të mbrojmë mirë, portieri
të presë gjuajtjet në
portën tonë. Nuk do të
kemi kohë të mendojmë
sa gola na duhen. Duhet

CHAMPIONS
LEAGUE

TË MARTËN

Mançester Siti- Liverpul 20:45 (0-3)

Roma - Barcelona 20:45 (1-4)

TË MËRKURËN

Bajern Mynih - Sevilja 20:45 (2-1)

Real Madrid - Juventus 20:45 (3-0)

të shënojmë të parin dhe
pastaj të mendojmë për të
dytin, pastaj të shohim nëse
mund të mbajmë të njëjtin
ritëm. Duhet të mendojmë
se kjo është një lojë e thjesh-
të dhe të përqendrohemi në
çdo minutë, kjo është ajo që
duhet të bëjmë",-u shpreh
trajneri spanjoll. Ndërkohë,
Guardiola lëshoi një thum-

kryeqytetas në vendin e
katërt pasi kanë mbetur dhe
8 javë kampionat ku të dyve
iu duhet nga një gol.

bim në momentin kur u
pyet për gjendjen e
Agueros, i cili përkeqësoi
dëmtimin e tij pas ndë-
rhyrjes së Eshli Jang në
derbin ndaj Mançester
Junajtid, por që nuk u dha
penallti nga gjyqtari Atkin-
son. "Ai po simulonte",-ish-
te përgjigja ironike e tra-
jnerit për argjentinasin.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Film i hitchock.
6. Fillojnë premierën.
7. Janë legjendat.
11. Kush ka... ka zët.
12. Thurman aktore.
15. Një pjesë e testamentit
16. Një pjesë e studimeve.
18. Kështu është situata e tensionuar.
21. Telefoni në kartëvizitë.
22. Eshtë ngasje.
24. Në krye të autoriteteve.
25. Mbyllin mbledhjen.
26. Pason abetaren.
28. Nisin nga kreu.
29. Fillojnë aafrimin.
30. Cocker këngëtar.
31. Bartok kompozitor.
33. Tiriac që qe tenist.
35. Oxa këngëtare.
36. Kalimi në ekstreme.

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Vdekja e pyet Jetën: Pse ty të duan kaq shumë
dhe me çmenduri, ndërsa mua më urrejnë? Jeta:
Sepse unë jam një gënjeshtër e bukur ndërsa ti je
një realitet i hidhur.

- Në jetë njerëzit ju ngjajnë fjalëve; nëse nuk i vë në
vendin e vet, e humbin kuptimin.

- Jeta jonë gërshetohet që në fillimet e veta
me rrjetën që na është ngritur para se të
lindnim...

- Mos akuzo njerëzit për zhgënjimet e tua,
akuzo veteveten që ke pritur shumë nga
njerëz që s'duhej të prisje asgjë.

Nga mjeshtri magjik, Da Vinçi

- Arti nuk mbaron kurrë, vetëm
braktiset.

- Lotët vijnë nga zemra dhe jo nga
truri.

- Ku ka të bërtitura, nuk ka dije të
vërtetë.

- Hekuri ndryshket nga
mospërdorimi; uji e humbet
pastërtinë nga amullia… e njëjta
gjë ndodh edhe me mendjen.

- Kënaqësia më fisnike, është
gëzimi i të kuptuarit.

HORIZONTAL

1. Pupi regjisor.
5. Kujtohet për një fitore të grekëve ndaj persëve
11. Turner aktore.
12. Fillojnë festat.
13. Skuadër greke.
14. Falen pa fe.
15. U shkrua nga Gorkij.
18. Një sferë për... model.
19. Janë bisha.
22. Parashtesë për dy.
23. Demoni që persekutonte Sarën.
24. Stacion i famshëm orbital.
25. Mendes regjisor.
27. Një rreth i ngushtë miqësor
29. Film me Robert de Niro dhe Jean Reno
30. Këndohen në opera.
32. Eshtë lajm i vjetër.
34. Sharif aktor.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

37. U shkrua nga Zola.
39. Fise pa fe.
40. Eshtë mballomë.
41. I mungon apatikut.
43. Një pjesë e medaljeve.
44. Një këngëtar lirik.
46. Pak torturuese.
48. Ka privilegjin e jetës.
51. I famshmi Pacino.
52. Nasi shkrimtar.
53. Janë temperaturat më të ulëta.
54. Me pit në box.

VERTIKAL
1. Janë enigmatikë.
2. Emri i Vivaldit.
3. Rrjedh në klepsidër.
4. Inicialet e Selleck aktor.
5. Fillojnë rubrikën.
6. Ishte babai i Proknit dhe Filomelës.
8. Vitet pa kufij.

9. Mbyllin kanate.
10. U shit për një pjatë thjerza.
13. ... e shëndoshë në trup të shëndoshë.
14. Moore aktore.
17. Rocca aktore.
19. Janë përmasa.
20. Fund dhjetori.
23. Mbyllin krahun.
26. Fillojnë kalimin.
27. Duhen ruajtur.
32. Ishte Europa komuniste.
34. Agjenci Kombëtare Lokale
38. Berg kompozitor.
40. Të parat në Amsterdam.
42. Elsa këngëtare.
45. Memoria në computer
47. Me të nxjerrin trarë.
49. Në mes të dhomës.
50. Ekstreme kateti.
52. Kufijtë e lutjes.

35. Martin i Norma Rae.
36. Mund të jenë filmi.
38. Një jepet për hartim.
39. Ami i Maupassant.
41. Fundi i Turandot.
42. Halili këngëtare.
45. Neill i Jurassic park.
47. Pineda e Garcia Lorca-s.
48. Giorgio stilist

VERTIKAL
1. Morissette këngëtare.
2. Kilmer aktor.
3. Heche aktore.
4. Fillojnë tatëpjetën
5. Eshtë diapozitiv shumë i ndjeshëm.
6. Mbyllin spitale.
7. Në krye të masave.
8. Bëjnë shirit me shi.
9. Qe vajza e Tantalit.
10. Janë më shumë se dëshira
12. Ishte dekret i sulltanit.
15. Qe mbreti i urtë i Pilos.

16. Quinn aktor.
17. Gasol i NBA.
20. Fillojnë garën.
21. Një pjesë e reformave.
26. Eshtë si biskotë.
28. Mund të jetë karmelitan.
29. Sjellin shi.
30. Bel i Maupassant.
31. Direk pa ekstreme.
33. Gjysma e bimëve.
34. Mbyllin një motor.
36. Eshtë bitum.
37. Fara këngëtare.
38. Hanks aktor
39. Stiller aktor.
40. Morrison rockstar.
42. Fillojnë masat.
43. Në krye të tabelës.
44. Derisa janë në fund.
46. Fund filmi.
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