
Mjeku urolog: Kategorizimi i sëmundjes, 85% e pacientëve nuk kryejnë diagnostikim të posaçëm

SOT GJYQI I TAHIRIT, LU: 
RYSHFET GJYQTAREVE

(Në foto)  Ish-ministi i Brendshëm, Saimir Tahiri. Ambasadori amerikan, Donald Lu
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Llogaritja në bazë të indeksimit kur ndërpritet pagesa

“Shtesë me 0,5% për çdo muaj. Kushti, “Shtesë me 0,5% për çdo muaj. Kushti, 
paguani kontribute edhe për një vit”paguani kontribute edhe për një vit”

ISSH: Si të përfitoni 
pension më të lartë
edhe pasi të keni

mbushur moshën e daljes

Të gjithë ata qytetarë që kanë mbushur moshën për të dalë 
në pension, kanë mundësi të përfi tojnë një masë më të lartë 
pensioni deri në 6%, nëse vijojnë të paguajnë kontributet. 
Kështu, nëse një person ka dalë në pension ...

Letra e Kujtim Buzit 
për Ramizin: Edi Hilës 

iu thurën elozhe si 
asnjë artisti tjetër

DASHNOR KALOÇI VJEN
ME LIBRIN HISTORIK
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“BOMBA” E AMBASADORIT TE SHBA: VENDIMI, JO ME PRESIONE APO KERCENIME

Gabimet e kryeministrit 
Haradinaj në Vatikan

Në faqen zyrtare të kryeministrit të 
Kosovës, Ramush Haradinaj, janë 
publikuar njoftimet për audiencën 
private, që i dha atij në 23 maj Papa 
Françesku ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga  SHABAN MURATI iNga MIMOZA KOÇIU

Prej së shtunës ka një impenjim di-
abolik për ta orientuar publikun që ta 
lexojë si dështim protestën e opozitës 
më 26 maj, duke e barazuar këtë kauzë 
të saj me ... Vijon në faqen 19

Protesta 
- revoltë e opozitës

Opinioni
 Ditësi

Nga VOLTIZA DURO

Në faqen 3

Nga VOLTIZA DURO

Rezart Xhani: Tumoret në veshka, shkaktarët kryesorë

Suplement

Ylli Merja: Si të kuroni alergjinë me qumësht blete e propolis
fundimtare të veshkës së 
prekur. Në një intervistë 
për suplementin “Life Pag-
es” në “Gazeta Shqiptare”, 
mjeku urolog në Shërbimin 
e Urologjisë në QSUT, Rezart 
Xhani tregon se mosha më e 
prekur është 60-70 vjeç, por 
nuk mungojnë ...

Duhanpirja, obeziteti apo 
hipertensioni arterial 

janë tre nga shkaktarët krye-
sorë që ndikojnë në shfaqjen 
e tumoreve në veshka. Këto të 
fundit, në varësi të shkallës 
kur diagnostikohen, mund 
të çojnë deri në heqjen për-

Gjykata e Apelit do të vendosë sot për rrëzimin ose jo të arrestit të shtëpisë 
për ish-ministrin e Brendshëm. Donald Lu: Media të monitorojë procesin

Në faqet 6-7

VENDIMET E VITEVE 1993-2008

Pronarët në Shkodër, 
ATP merr në shqyrtim 

4400 dosje, procedurat për 
t’u njohur me ecurinë 
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NDERTIMET ME SHKELJE

Vendimi, procedurat 
për legalizimin e 1320 
pallateve pa hipotekë

dhe masat për shkelësit 

 

Këshilli Gjerman për 
Politikat e Jashtme: 
Shqipëria i meriton 
negociatat me BE-në

RAPORTI 

Në faqen 4

Pse ne polakët e duam 
Shqipërinë në BE

 OPINION

Nga KAROL BACHURA

Në faqen  20
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Kreu i PD mbledh aleatët për koordinimin e aksionit opozitar

Basha: Protesta tregoi të vërtetën
e krimit, Xhafaj duhet të largohet
"Edi Ramën dhe Fatmir Xhafajn nuk i rrëzon dhuna"

SHOQATA E GAZETARËVE
Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë
dënon me forcë dhunën e policisë ndaj gazetarit të
"Rilindja Demokratike", Bledi Kasmi, gjatë protestës
së opozitës, të shtunën e 26 majit në Tiranë. "Ne
vlerësojmë se dhuna ndaj një gazetari, që kishte me
vete vetëm një celular, është e papranueshme dhe
duhet dënuar", thuhet në deklaratë.

Kreu i grupit të LSI: Na mbështetën mijëra qytetarë

Vasili: Protestës së opozitës nuk ia
kërcet për ato që broçkullit Rama

Policia e Tiranës ka identifikuar protestuesit e
dhunshëm të protestës së një dite më parë dhe

ka nisur procedimin ndaj tyre. Mësohet se nga ana-
lizimi i pamjeve filmike ka rezultuar se një grup
prej rreth 31 personash kanë krijuar tension dhe
kanë goditur efektivët e policisë me rrjetë hekuri,
gurë dhe shkopinj tek Ministria e Brendshme dhe
përballë Kryeministrisë. Sipas bluve, ata janë pro-
ceduar për kundërshtim të punonjësve të policisë,
shkelje të lejes për protestë si dhe goditje për shkak
të detyrës. Nga incidentet e së shtunës në protestën
e opozitë mbetën të lënduar 11 efektivë policie, por
edhe një gazetar, të cilët pas ndihmës mjekësore, janë
jashtë rrezikut për jetën. Të gjitha materialet bash-
kangjitur edhe me provat i janë dërguar Prokuror-
isë të Tiranës. Mësohet se në rrethin e personave të
proceduar nuk ka deputetë, por vetëm qytetarë, të
cilët janë fiksuar nga kamerat se kanë kryer aktet
të dhunshme duke shënuar edhe incidente. "Në datë
26.05.2018 u referuan materialet në Prokurorinë e
Rrethit Gjyqësorë Tiranë dhe po punohet për sho-
qërimin e tyre. Procedimi ndaj tyre filloi pasi në datë
26.05.2018, rreth orës 12:00, para godinës së Kryemi-
nistrisë dhe Ministrisë së Brendshme, në protestën
e organizuar nga Partia Demokratike, kanë ushtru-
ar dhunë fizike, duke goditur dhe shtyrë punonjësit
e policisë, të cilët ishin të planifikuar me shërbim",
thuhet në njoftimin e policisë.

Protesta e opozitës, procedim
penal për 31 persona, asnjë deputet

Darina Tanushi

Kryetari i Partisë
Demokratike, Lulzim
Basha shprehu dje

mirënjohje për qytetarët që
iu bashkuan protestës së
ditës së shtunë, duke thënë se
ajo i tregoi mbarë botës të
vërtetën e krimit e të drogës.
Ndërkohë, dje pasdite, Basha
mblodhi në selinë e PD-së ale-
atët. Burimet nga PD thanë
se në tryezë është folur për
koordinimin e aksionit opozi-
tar në ditët në vijim. Krerët e
partive aleate pritet që të dis-
kutojnë fillimisht me grupet
e tyre parlamentare dhe sot
pritet të ketë një tjetër takim
me kreun e PD-së. Ndërkohë,
në deklaratën e tij, Basha u
shpreh: "Mirënjohje dhe re-
spekt të thellë për qytetarët
e Tiranës dhe mbarë Sh-
qipërisë që dëshmuan dje se
në Shqipëri ka një popull eu-
ropian dhe një qeveri anti-
europiane, e cila nuk ndahet
dot nga krimi dhe nga dhu-
na. Protesta i tregoi mbarë
botës të vërtetën e krimit
dhe të drogës, të vërtetën e
vëllezërve Xhafaj, të
vërtetën e një kryeministri,
i cili është lidhur aq ngush-
të me krimin, sa nuk gjen
dot një njeri pa lidhje me
drogën që të drejtojë minis-
trinë që duhet të luftojë
drogën", tha ai. "Qëndrimi
ynë është i pandryshuar dhe
i pakompromis: Fatmir Xh-
faj duhet të largohet dhe do
të largohet. Për sa kohë ai
është ministër, nuk do të
ketë hetim dhe drejtësi të
vërtetë për të dhe për të vël-
lain dhe nuk do të ketë luftë
të vërtetë kundër krimit dhe
drogës. Atyre që bëjnë thir-
rje për dhunë dua t'u
përgjigjem direkt: Partia
Demokratike lindi dhe është
forcë europiane. Ajo është
parti e njerëzve që besojnë te
liria, demokracia dhe vlerat
europiane. Fuqia e saj janë
njerëzit dhe vullneti i lirë i
tyre dhe jo dhuna", u shpreh
më tej kreu i PD-së. "Edi
Ramën dhe Fatmir Xhafajn i
rrëzon e vërteta dhe jo dhu-

na. Dhuna nuk është zgjidh-
ja, e vërteta është zgjidhja.
Ndaj nuk duhet të shpërqen-
drohemi nga e vërteta. Sh-
qipëria nuk mund të ketë një
ministër të Brendshëm që
ka mbrojtur dhe mbron vël-
lain e tij trafikant. Qeveria
nuk mund të jetë instru-
menti i kriminelëve nga
Arben Ndoka tek Armando
Prenga, tek Elvis Roshi, tek
Saimir Tahiri, tek Agron
Xhafaj, tek Vangjush Dako
e qindra të tjerë. Qeveria
duhet t'i përkasë popullit
dhe të punojë për popullin",
përfundoi qëndrimin e tij,
kryetari i PD-së.

Kreu i grupit parlamen
tar të LSI-së deklaroi

dje se, "protestës së opozitës
nuk ia kërcet fare për ato
që broçkullit kryeministri".
Në një postim në rrjetin so-
cial "Facebook", Vasili e tit-
ulloi komentin e tij:
"Kryeministri dhe ca të
tjerë, që komentojnë me
mëditje protestën". "Le të
jemi të drejtpërdrejtë që në
fillim, protestës së opozitës
nuk ia kërcet fare për çfarë
broçkullit kryeministri
edhe ca të tjerë, që komentojnë me mëditje
protestën, në fund të fundit siç kanë bërë
në mënyrë diarreike përherë", tha dje Va-
sili. Sipas tij, "protestën se si e bën, se si e
organizon dhe çfarë mesazhi jep opozita e
vendos vetë, ashtu siç populli që përfaqë-
son ia kërkon, ndaj edhe me mijëra e mijëra
qytetarë e mbështesin atë. Sa për kryemi-

nistrin si një llafazan i pa-
ditur dhe punëhiç, çdo
fjalë e shpenzuar për të
është kohë e shkuar kot
dhe atë si peng të trafi-
kantëve politikë, të drogës
dhe të krimit kush të dojë,
le ta mbajë fort. Sa për
këta të tjerët, komenta-
torë të palodhur nga sh-
tëpia dhe jo nga sheshet
ku populli proteston, le t'i
lënë dënglat, të bëhen bur-
ra e le të bëjnë një protestë
sado të vogël dhe të mbësh-

tesin kolegen e tyre të re, por kurajoze
Ambrozia Meta, por edhe kolegun e tyre
Bledi Kasmi si detyrim ndaj profesionit
të tyre dhe kundër dhunës së kryeminis-
trit të çmendur. Kjo e fundit është shumë
e vështirë vërtetë kur është trasta në
mes… Megjithatë, do presim e do sho-
him…", u shpreh Vasili.

ALEKSANDËR ÇIPA
Kreu i Unionit të Gazetarëve Shqiptarë,
Aleksandër Çipa tha dje se UGSH nuk ka
mbajtur qëndrim për Kasmin, pasi ai në
protestë është fiksuar nga pamjet filmike
në rolin e një militanti partiak dhe jo të një
gazetari profesionist, i cili duhet të ruajë
asnjanësinë në raportimin e ngjarjes,
pavarësisht se i përket organit partiak.

PJERIN NDREU
Deputeti i PS-së tha dje: "Opozitës sonë
duhet t'ia dimë për nder. Në tentativë për të
njollosur qeverinë dhe pengimin e hapjes së
negociatave, nuk bëri gjë tjetër vetëm se
demonstroi se nuk e do më askush. Më e
keqja është se e kanë braktisur edhe
militantët e saj. Një opozitë që nuk organizon
dot një protestë është për t'u mëshiruar".
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Gjykata e Apelit zhvillon sot seancën për kërkesën e ish-ministrit, pas vendimit për "arrest shtëpie"

"Tahiri", Lu: Kam dëgjuar për presione ndaj gjyqtarëve
"Vendimi të bazohet mbi provat e ligjin dhe jo mbi kërcënime apo para"

Llogaridhënia, kreu i grupit të PS në Elbasan

Balla: Opozita të mbajë përgjegjësi
për dëmin ndaj imazhit të vendit

Kryetari i grupit parlamentar socialist, Taulant
Balla, në fjalën e tij në kuadër të turit të llogaridhënies
publike "Puna për Shqipërinë që Duam", në njësitë Lab-
inot Mal dhe Fushë-Labinot të Bashkisë Elbasan, ësh-
të ndalur te protesta e organizuar ditën e shtunë nga
opozita, duke kërkuar prej kësaj të fundit që të mbajë
përgjegjësi për baltosjen e imazhit të vendit. "Opozita
thirri një protestë. Në çdo vend të botës opozita mund
të thërrasë një protestë, por që do vinte dita që pas 27
vitesh PD-ja, do të thërriste protestë për 'Babalen', ky
është turp i madh. Nëse Edi
Rama do të kishte pasur
qoftë edhe një fije dyshimi
nëse regjistrimi do të ishte
i vërtetë, ministri Xhafaj
nuk do të ishte më në atë
detyrë. Por, ama sfida ësh-
të, po ky Lulzimi me Saliun
a mbajnë përgjegjësi për
dëmin që i bëjnë imazhit të
vendit dhe gjithë këtë baltë
që i bëjnë Shqipërisë? Do
kishim dashur të kishim
një opozitë konstruktive, që në fakt llogaridhënien e
parë të mos e bënim në publik, por në Kuvend", - tha
Balla. Balla u bëri thirrje qytetarëve të përdorin plat-
formën e bashkëqeverisjes për t'i dhënë zgjidhje me
përgjegjësi çdo problemi me zyrtarët e shtetit. "Dua t'ju
nxis të gjithëve që mos të hezitoni në asnjë rast, nëse
një zyrtar në një zyrë të caktuar të shtetit jua nxin
jetën, mos kini asnjë merak, vetëm denoncojeni. Vetëm
për shkak të denoncimeve të qytetarëve të zakonshëm
të këtij vendi, janë mbi 150 zyrtarë, të cilët jo vetëm që
janë larguar, por sot ndiqen penalisht", tha Balla.

Kreu i qeverisë merr pjesë në Panairin e Punës në Berat

Rama: Do të shtojmë 25 mijë vende,
mos prisni në kafe punën në shtet

Arben Ahmetaj
"Janë 630 mijë qytetarë të
punësuar që kanë përfituar
nga ulja e taksave. Në të
njëjtën kohë, sot janë 110
mijë biznese aktive në
Republikën e Shqipërisë
dhe po ju them që me
taksën zero dhe taksën
5%, së bashku me
ndryshimin që po bën
qeveria me iniciativë të
kryeministrit, duke rritur
tavanin nga 8 milionë në
14 milionë për bizneset që
ta kenë tatim fitimin e ulur
nga 15% në 5%, pra tri
herë ulje, përfitojnë në
total 93-95 mijë biznese",
tha dje Ahmetaj.

Kryeministri Edi Rama
deklaroi dje gjatë viz-

itës në Panairin e Punës në
Berat se objektivi i qever-
isë është që të ketë 25 mijë
punësime të reja. "Presim
rezultatet e majit, por ba-
zuar në marsin dhe prillin
kur filloi një proces i orga-
nizuar ndryshe me objek-
tiva për çdo zyrë pune dhe
me projeksionet e majit,
tani prekim tavanin me 10
mijë individë të punësuar
nga zyrat e punës. Kështu
që objektivi për 25 mijë
vetëm nga zyrat e punës
është i realizueshëm edhe
është një objektiv
domethënës për të thënë që
kush vërtetë do punë dhe
nuk pret në kafe një punë
në shtet, mund të fillojë
punë", tha kryeministri
Rama. Mundësitë e punë-
simit në këtë panair janë
edhe për të gjithë ata që
kanë dalë nga skema e ndi-
hmës ekonomike. "Për
pjesën e marsit- prillit
kemi arritur pjesën e ob-
jektivave. Kemi arritur në
87 të ndërmjetësuar. Nga
këta janë ndërmjetësuar

njëkohësisht çdo muaj
punëkërkues, që kanë qenë
pjesë të skemës ekonomike
dhe ish-skemës ekonomike.
Ky objektiv është i realizue-
shëm dhe është një objektiv
domethënës, për të thënë se
kush vërtetë do punë dhe
nuk pret në kafe një punë në
shtet, mund të fillojë një

punë", tha Rama. Më tej,
kryeministri shtoi se,
"natyrisht, një pjesë e këty-
re vendeve të punës janë me
paga më të ulëta, por ama
fillohet me pagë të ulët dhe
pastaj fillon e rritet, siç kemi
parë në eksperiencat e gjithë
këtyre panaireve, që pastaj
pas një pune si fillestar, pas

përfitimeve të aftësimit në
punë ka rritje pagës", tha
Rama.

Ambasadori i Shteteve
të Bashkuara të
Amerikës në Tiranë,

Donald Lu pohoi dje se për
çështjen "Tahiri" ka pre-
sione serioze, madje u janë
ofruar ryshfete serioze
gjyqtarëve. Një ditë para se-
ancës së Gjykatës së Apelit
mbi kërkesën e ish-minis-
trit të Brendshëm, Saimir
Tahiri, i cili kërkon heqjen
e masës "arrest shtëpie"
dhënë nga Gjykata e Kri-
meve të Renda, ambasadori
amerikan në Tiranë, Donald
Lu ka thënë se vendimi i
Apelit duhet të bazohet mbi
prova dhe jo presione. Në
një prononcim ekskluziv
për "BalkanWeb", Donald
Lu i ka bërë thirrje sho-
qërisë civile dhe medias që
ta vëzhgojnë këtë çështje me
vëmendje, pasi sipas tij ka
raportime nga burime të
pavarura për presione dhe
ryshfete ndaj gjykatësve.
"Kemi dëgjuar disa rapor-
time nga burime të pavaru-
ra për presione serioze në
këtë çështje, përfshirë edhe
ryshfete që u janë ofruar
gjykatësve. Ne i bëjmë thir-
rje shoqërisë civile dhe me-
dias që ta vëzhgojnë këtë
çështje me vëmendje, në
mënyrë që vendimi të bazo-
het mbi provat dhe ligjin
dhe jo mbi presione, kërcën-
ime apo para. Askush nuk
është mbi ligjin", - ka thënë
Donald Lu për "Balkan-
Web". Gjykata e Krimeve të

Rënda ka caktuar më 12 maj
2018, masën e sigurisë "ar-
rest shtëpie" ndaj ish-minis-
trit të Brendshëm, Saimir
Tahiri, të akuzuar si të përf-
shirë në trafik droge me
grupin Habilaj. Vendimi i
gjykatës urdhëron Tahirin
të mos largohet nga banesa
e tij që ndodhet në Tiranë,
tek Rruga "Kodra e Diellit".
Avokati i Tahirit, Maks
Haxhia ka deklaruar se do
ta apelojë masën, pasi
prokurorët nuk kanë sjellë
asnjë provë të re dhe sot
pritet vendimi i Apelit. Hax-
hia deklaroi se ka analizuar
të gjithë dosjen e prokuror-
isë, mbi të cilën gjykata kish-
te vendosur "arrest shtëpie"
për Tahirin, por se nuk kish-
te asnjë provë të re. "Ne anal-
izuam të gjithë dosjen, mbi
të cilën Gjykata e Krimeve
të Rënda kishte pranuar

kërkesën e prokurorisë për
arrest shtëpie. Sa për dijen-
inë tuaj dhe të publikut, në
të gjitha materialet e dosjes
nuk kishte asnjë provë të re
që e implikonte zotin Tahi-
ri. Në materialin që kam lex-
uar, nuk ka asgjë. Prokurori
tha edhe që duhet të arres-
tohet zoti Tahiri, sepse
mund të ndërhyjë në tav-
olinë dhe zyrën time për të
prishur provat", deklaroi
avokati Haxhia. Ndërkohë
vetë Saimir Tahiri në fjalën
e tij të dorëheqjes nga man-
dati i deputetit tha se do të
qëndrojë deri në fund të
presë drejtësinë. "Për mua
nuk del një shqiptar të më
thotë se jam hajdut, se i kam
vjedhur lekët, se kam
vjedhur tendera, se kam
marr lekë për të futur njerëz
në punë, etj., etj., si këto. Unë
rroj e do përballem me

drejtësinë edhe për këto që
më akuzojnë sot. Po këta të
mjerë, që sot shqiptarët u
drejtojnë gishtin për
hajdutë të lekëve të tyre, e
shesin dëngla gjithë ditën, si
ia hodhën drejtësisë? Duke
bërë harbutin, ia hodhën
edhe drejtësisë. Duke aku-
zuar të tjerët për gjëra që
kanë bërë vetë, ia hodhën.
Duke blerë gjyqtarë e
prokurorë, duke shpërn-
darë tendera e koncesione,
duke marrë lekë për një le-
galizim, për një hipotekë,
edhe për të futur njerëz në
punë duke marrë lekë, e me
to kanë blerë rehatin, e kësh-
tu rrojnë", tha Tahiri më 3
maj, kur u largua nga par-
lamenti.

YLLI MANJANI
"Mbi gjykatën bëhet
presion dhe ofrohen
para, - thotë
ambasadori i SHBA,
për gjykimin në Apel
të masës së sigurisë
së Saimirit.
Domethënë qeveria,
si e interesuar për
këtë çështje, bën
presion dhe ofron
para si të gjithë 'të
fortët' e 'trafikantët'!
Ky është kulmi i
banditizmit!", u
shpreh dje përmes
një komenti, ish-
ministri i Drejtësisë.
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Raporti: Një "jo" nga Berlini do të destabilizonte vendin

Gjermania, Këshilli i Jashtëm:
Shqipëria i meriton negociatat

"Ende ka shumë pengesa, rritja ekonomike nën mesataren"
SHKURT

Bushati: Në Shqipëri nuk ka asnjë
parti që kundërshton integrimin në BE

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir
Bushati, në një intervistë për radion "Monocle 24 Radio",
emisionin "The Foreign Desk", deklaron se Shqipëria ka
bërë përparim të madh dhe pret që të hapë negociatat për
anëtarësim me Bashkimin Evropian. Duke u ndalur tek
rëndësia e këtij procesi për Ballkanin Perëndimor, kreu i
diplomacisë shqiptare u shpreh se, "procesi i pranimit në
BE shihet si një instrument, si një nxitje për të transfor-
muar veten, për të përmirësuar standardet e jetesës, për
të përmirësuar funksionimin e institucioneve shtetërore,
si dhe mënyrën si zhvillohet jeta publike". Ministri Bus-
hati ka pohuar se në Shqipëri nuk ka asnjë forcë politike
që e kundërshton trajektoren e vendit drejt BE-së, por ka
rezistencë politike dhe sociale në zbatimin e reformave
shtetkonsoliduese që vendi ka ndërmarrë. Duke u ndalur
tek ky prioritet kombëtar, ministri Bushati u kujdes të
nënvizojë se, "procesi nuk po ecën aq shpejt sa kemi
dëshiruar" dhe në disa raste njerëzit humbin durimin
dhe është shumë e vështirë për të ushqyer pritshmërinë e
tyre me programe dhe ide që do të zbatohen për 10 vjet ose
15 vjet. "Nuk duhet të harrojmë faktin se këtu në këtë
pjesë të Evropës nuk kemi një përvojë të fortë në
ndërtimin e institucioneve shtetërore demokratike. Pran-
daj, procesi i anëtarësimit në BE ofron një mundësi të
mjaftueshme për ne që të transformohemi dhe të ndër-
tojmë institucione të qëndrueshme, demokratike dhe të
me përgjegjshmëri ndaj qytetarëve", u shpreh Bushati.
"Por, ne gjithashtu duhet të jemi realistë dhe të pranojmë
se ky proces po vjen me detyrime të caktuara për ne gjith-
ashtu, sepse duhet të kryejmë procesin e reformave, du-
het të përshtatemi me standardet evropiane, të cilat kanë
qenë mjaft të panjohura për vendet në lindje dhe jug të
Evropës dhe po përpiqemi të bëjmë më të mirën në këtë
drejtim", deklaroi ministri.

Topalli dhe 13 deputetë e ish-deputetë të PD-së,
gjyq me Kuvendin, kërkojnë lekët e bojkotit
Deputetë dhe ish-deputetë të opozitës, edhe pse bojko-

tuan parlamentin me vullnetin e tyre në periudhat qer-
shor 2014-janar 2015 dhe shkurt 2017 qershor 2017 kërkojnë
pagat e tyre në gjykatë. Ndër politikanët që kanë troki-
tur në Gjykatën Administrative janë ish-kryetarja e par-
lamentit Jozefina Topalli, ish-ministri i Brendshëm, Fla-
mur Noka; sekretari i përgjithshëm i PD, Arben ristani;
ish-ministri i Arsimit, Myqerem Tafaj e Kastriot Islami.
Këta nuk janë të vetmit, pasi të njëjtën padi për përfiti-
min e pagës dhe të drejtave që u lind nga statusi i depu-
tetit kanë depozituar dhe Irma Kopliku, Arbiola Halimi,
Roland Keta, Jorida Tabaku, Asllan Dogjani, Eleni Qiri-
ci, Albina Deda, Mimoza Hajdarmataj, Bedri Hoxha. Më
herët dëmshpërblim page në gjyq ka fituar kreu i grupit
aktual të PD, deputeti Edmond Spaho, ku gjyqtari Emil-
jano Ruli me vendimin e datës 20.09.2017 i pranoi padinë.
Sipas padive të siguruara nga "Report TV", gjithçka lid-
het me vendimin politik të opozitës për të bojkotuar par-
lamentin në periudhën korrik-dhjetor 2014 pas përplasjes
së deputetit Gent Strazimiri me deputetin Arben Ndoka,
si dhe për bojkotin e dytë në periudhën shkurt 2017-maj
2017, bojkot i lidhur me përplasjet politike për reformën
zgjedhore, kërkesat për qeveri teknike dhe largimin e Edi
Ramës si kryeministër, të cilat kulmuan me ngritjen e
çadrës së opozitës në bulevardin "Dëshmorët e Kombit".

"Protesta shkoi shumë paqësore, pa dhunë"

Presidenti i asamblesë së OSBE:
Qeveria të dëgjojë kritikat e opozitës
Presidenti i asamblesë parlamentare të OSBE-së,

George Tsereteli, në një intervistë për "News 24" u
shpreh se qeveria duhet t'i dëgjojë kritikat e opozitës
gjatë protestave dhe të veprojë për çështjet e rëndë-
sishme. Ai e vlerësoi protestën e së dielës si paqësore
dhe pa veprime të dhunshme. "Protesta shkoi shumë
paqësore, pa dhunë. Kur bëhen protesta, me kritika të
opozitës, qeveria duhet të dëgjojë gjërat e rëndësishme
dhe të veprojë lidhur me to. Të
mos i neglizhojnë kritikat që
vijnë nga opozita për çështje të
caktuara", - tha ai. Gjithashtu,
George Tsereteli tha se ishte
takuar me partitë opozitare dhe
ishte njohur me kritikat e tyre
ndaj qeverisë. Ai u shpreh se e
rëndësishme për Shqipërinë është
që të ecet përpara me reformat dhe
të ketë më pak konfrontim mes par-
tive politike. "Ne nuk jemi gjykatës,
nuk mund të vendosim për çështjet. Ne mund ta vlerë-
sojmë situatën nga informacionet e ndryshme që na vijnë
dhe mendojmë se në Shqipëri ka probleme dhe qeveria
është në dijeni për to. E nevojshme në këtë fazë është të
ecet përpara me reformat, duhet vepruar më shpjet, të
ketë më pak konfrontim dhe më shumë bashkëpunim
mes forcave politike", - u shpreh George Tsereteli.

SEBASTIAN KURZ
Kancelari Federal i

Austrisë, Sebastian
Kurz këmbëngul për

hapjen e negociatave
të shpejta të pranimit
në BE me Shqipërinë

dhe Maqedoninë.
"Kushdo që dëshiron të

shmangë konfliktet në
Ballkanin Perëndimor

dhe për të ndihmuar në
stabilizimin e

nevojshëm për vendet
në rajon, duhet dhënë

një ofertë e besueshme
e perspektivës
evropiane", tha

politikani konservator
për "Welt am

Sonntag".

Këshilli Gjerman për
Politikat e Jashtme,
një "think tank" i pa-

varur me shumë influencë në
jetën politike gjermane pub-
likoi një raport, në të cilin
vlerësohet se pavarësisht sfi-
dave ende të rëndësishme me
të cilat përballet Shqipëria,
"asnjë shtet tjetër në rajon
nuk ka bërë aq sa Shqipëria
për të merituar hapjen e ne-
gociatave". Sipas këtij rapor-
ti, një ndër pikat më të rëndë-
sishme në të cilën ka për-
paruar Shqipëria është refor-
ma në drejtësi. "Duhet të pra-
nojmë se asnjë vend tjetër në
rajon nuk ka bërë një për-
pjekje serioze për të refor-
muar rrënjësisht sistemin e
drejtësisë. Ky është një proces
i pandalshëm dhe që krijon
themelin për sukses në fusha
të tjera kyçe, siç është lufta
kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar", thek-
sohet në dokument. Raporti
shkon më tej, kur thotë se
dhënia e një drite jeshile për
hapjen e negociatave është
shumë e rëndësishme edhe
për vetë interesat e Berlinit
zyrtar. "Një 'jo' nga Berlini jo
vetëm që do të destabilizonte
Shqipërinë, por do të kishte
një ndikim negativ në të
gjithë rajonin e Ballkanit
Perëndimor  dhe kështu do
të kundërshtonte interesat e
sigurisë të Gjermanisë. Në të
kundërt, një 'po' do të ishte
një sinjal i qartë se Gjerma-
nia dhe BE po shpërblejnë
përpjekjet e Shqipërisë për të
reformuar, edhe pse ende du-
het të kapërcejnë shumë
pengesa përpara pranimit",
shkruhet që në preambulën
e këtij dokumenti. Në këtë
drejtim, vlerësohet gjithash-
tu vokacioni i qartë pro-
perëndimor i vendit tonë, që
sipas këtij këshilli, është
shumë i rëndësishëm të
shpërblehet, për të krijuar
një vijë ndarëse nga vendet e
Ballkanit që vazhdojnë të flir-
tojnë me Rusinë, siç ndodh
vazhdimisht me Serbinë.
Duke komentuar edhe fenom-
enin shqetësues të
azilkërkuesve, Këshilli Gjer-
man për Politikan e Jashtme
nënvizon se hapja e negociat-
ave do t'u jepte një perspek-
tivë të qartë të rinjve sh-
qiptarë, duke ndihmuar në
zgjidhjen e këtij problemi.
KRITIKA PËR
POLITIKËN

Nga ana tjetër, raporti flet
me tone kritike mbi kulturën
politike në vendin tonë, duke
sulmuar bojkotet parlamen-
tare dhe protestat e organi-
zuar gjatë javëve të fundit.
"Është e pakontestueshme që

Shqipëria ende ka shumë
pengesa për të kapërcyer
rrugën e saj drejt BE-së. Jo
vetëm fuqia ekonomike e ven-
dit është shumë më poshtë
mesatares së BE-së. Janë mbi
të gjitha mangësitë në fush-
ën e sundimit të ligjit, që sh-
kaktojnë shqetësim për ven-
dimmarrësit në Berlin dhe
Bruksel. Ndërkohë që është
bërë progres në luftën kundër
korrupsionit, dënimi dhe ar-
restimi i zyrtarëve të lartë në
veçanti, mbetet një përjash-
tim. E njëjta vlen edhe për
krimin e organizuar. Kryemi-
nistri Edi Rama ka deklaru-
ar luftën kundër grupeve
kriminale, të cilat financohen
kryesisht nga trafikimi i
drogës, si një përparësi krye-
sore. Në fakt, vitin e kaluar,
një numër i konsiderueshëm
i zonave të rritjes së kanabisit
munden të identifikoheshin
dhe të shkatërroheshin. Si-
doqoftë, nuk ka ndodhur
akoma ndërprerja e struk-
turave themelore të krimit të
organizuar përmes arresti-
meve dhe dënimeve", citohet
në raport. "Një problem tjetër
është polarizimi i vazh-
dueshëm politik mes qeverisë
socialiste të Ramës dhe
opozitës së kryesuar nga
demokratët. Ajo që mungon
është një kulturë politike, që
njeh kompromiset jo si një

dobësi, por si një element qen-
dror i demokracisë. Në të kalu-
arën, kjo ka zvarritur refor-
mat dhe pengoi funksionimin
e institucioneve demokra-
tike. Për shembull, në vitin
2017, PD bojkotoi punën par-
lamentare për disa muaj, një
mekanizëm i përbashkët për
debatin politik në Shqipëri.
Reforma zgjedhore, e cila
mund të ndihmojë në kapër-
cimin e polarizimit, është
ende në fillimet e saj. Përpjek-
jet e reformës duhet të shpër-
blehen. Përkundër këtyre të
metave, është e drejtë të hap-
en negociatat e pranimit me
Shqipërinë, citon raporti. Pas
ndryshimeve të thella në
Kushtetutë, qeveria po zba-
ton një reformë gjyqësore, që
është shembull për të gjithë
rajonin. Një element qendror
është i ashtuquajturi 'proces
verifikimi': gjithsej rreth 800
gjyqtarë dhe prokurorë
shqyrtohen nën kontrollin e
BE-së nga një komision për
integritetin e tyre personal
dhe aftësitë profesionale. Kri-
tikët ankohen se deri më tani
vetëm një numër i proce-
durave janë përfunduar dhe
procesi pritet të zvarritet prej
vitesh. Kjo kritikë është e jus-
tifikuar dhe me sa duket, do
të këtë argumente të ashpra
rreth procedurave individu-
ale. Megjithatë, duhet të pra-

nojmë se asnjë vend tjetër në
rajon nuk ka bërë një për-
pjekje serioze për të refor-
muar rrënjësisht sistemin e
drejtësisë. Ky është një proces
i pandalshëm dhe që krijon
themelin për sukses në fusha
të tjera kyçe, siç është lufta
kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar. Pikër-
isht për shkak se ajo është një
qasje e tillë gjithëpërfshirëse
për rinovimin demokratik,
duke hapur negociatat e pra-
nimit, BE do të dërgojë një
sinjal të qartë në rajon, se
përpjekjet për të arritur sun-
dimin e ligjit do të shpërble-
hen drejtpërdrejtë dhe në
mënyrë të prekshme. Kjo do
të ishte edhe më e rëndë-
sishme në lidhje me Serbinë
dhe Malin e Zi, të cilat tash-
më janë duke negociuar.
PA FRIKË NGA RUSIA

Ky hap është gjithashtu i
rëndësishëm në raport me
politikën e përbashkët evro-
piane të jashtme dhe të sig-
urisë. Shqipëria nuk lë asnjë
dyshim sa i përket vullnetit
të saj për ta zbatuar atë, ndër-
sa Serbia në veçanti, koordi-
non pozicionet e saj politik-
isht dhe ushtarakisht me
Rusinë. Duke pasur frikë nga
një ndikim rus në rritje në
Ballkanin Perëndimor, BE-ja
dëshiron të përshpejtojë inte-
grimin e Serbisë në struktu-
rat evropiane. Në Shqipëri kjo
duket më pak urgjente.
Ndëshkimi i një vendi sepse
nuk ka asnjë problem gjeo-
strategjik, do të ishte një me-
sazh i rëndësishëm për qever-
itë e tjera të Ballkanit Perën-
dimor. Në rast të një vendimi
negativ të Këshillit Evropi-

an, pavarësisht rekoman-
dimit të qartë të Komisionit,
do të mbetet krejtësisht e
hapur se kur Shqipëria do të
shpresojë për hapjen e nego-
ciatave për anëtarësim. Një
votim i tillë, vështirë se do të
mund t'i komunikohet popu-

llsisë shqiptare, që është në
mënyrë të qartë pro-evropi-
ane. Rezultati do të ishte zh-
gënjim dhe heqje dore,
meqenëse të rinjtë, të ar-
simuar mirë, shohin vetëm
perspektivat për të ardhmen
në anëtarësimin në BE.
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I. LEGALIZIMI NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE
ME LEJE NDËRTIMI, NË TË CILAT JANË KRYER SHTESA

ANËSORE DHE/OSE NË LARTËSI OSE NDRYSHIME
TË FUNKSIONIT TË HAPËSIRAVE

1. Procedurat e legalizimit të objektit me leje ndërtimi, në të cilin janë kryer
shtesa anësore dhe/ose në lartësi ose ndryshim i funksionit të
hapësirave, kryhen në favor të poseduesve (si porositës apo pronarë
trualli, sipas kontratave të porosisë/sipërmarrjes ose aktmarrëveshjes) në
rastet e mëposhtme:
a) Subjekti ndërtues/investitori është në kushtet e nenit 99 (ose 187) të
ligjit nr.9901, datë 14.4.2008, "Për shoqëritë tregtare", të ndryshuar; ose
b) Subjekti ndërtues/investitori nuk dorëzon brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga
data e njoftimit dokumentacionin e kërkuar zyrtarisht nga ALUIZNI sipas ligjit
nr.9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e
ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, ose nuk shlyen, brenda të njëjtit afat,
detyrimet financiare sipas nenit 43, të të njëjtit ligj. Këtu përfshihet dhe rasti
kur subjekti rezulton me veprimtari të pezulluar prej të paktën 1 viti, sipas
informacionit të administruar nga Qendra Kombëtare e Biznesit; ose
c) Subjekti ndërtues/investitori nuk ka paraqitur aplikim për legalizim, deri
në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

2. Kur plotësohen kushtet e pikës 1, të këtij vendimi, drejtoritë e ALUIZNI-t
vijojnë legalizimin në favor të poseduesve të apartamenteve ose
ambienteve me funksion social-ekonomik, në vijim të quajtura "njësi
individuale", sipas rregullave dhe procedurave të parashikuara në këtë
vendim.

3. Drejtoritë e varësisë të ALUIZNI-t, pas kryerjes së procedurave të
evidentimit në terren, hartojnë listat e ndërtimeve të ngritura nga
subjektet që gjenden në kushtet e pikës 1, të këtij vendimi, si dhe listën e
poseduesve të njësive individuale dhe i afishojnë ato në faqen zyrtare të
ALUIZNI-t, në ambientet e drejtorive dhe të objekteve që do t'i
nënshtrohen procesit të legalizimit, si dhe pranë njësive të qeverisjes
vendore.

4. Legalizimi dhe regjistrimi për objektet që trajtohen sipas këtij kreu, në
varësi të gjendjes ligjore, kryhen në dy faza:
a) Miratimi i lejes së legalizimit për objektin kryesor (sipas projektit të
miratuar nga organi kompetent) së bashku me shtesat anësore dhe/ose në
lartësi të realizuara dhe të deklaruara nga subjekti ndërtues dhe regjistrimi
i tyre në ZVRPP në emër të ALUIZNI-t.
b) Miratimi i lejes së legalizimit për shtesat anësore dhe/ose në lartësi të
realizuara dhe të deklaruara nga vetë subjektet poseduese.

5. U nënshtrohen kritereve kualifikuese të parashikuara në vendimin nr.280,
datë 1.4.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kritereve,
procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar
ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me
leje", vetëm shtesat në tejkalim të lejes së ndërtimit. Nëse shtesa gjendet
në kushtet e përjashtimit nga legalizimi, legalizohet dhe regjistrohet vetëm
objekti kryesor.

6. Poseduesit e njësive individuale duhet të dorëzojnë brenda 30 (tridhjetë)
ditëve nga data e afishimit publik sipas pikës 3, të këtij vendimi,
dokumentacionin që provon marrëdhënien juridiko-civile me subjektin
ndërtues/investitor. Miratimi i lejeve të legalizimit për njësitë individuale
në favor të poseduesve kryhet pas zbatimit të procedurës së përcaktuar
në shkronjën "a", të pikës 4, të këtij vendimi.

7. Nëse objekti me leje ndërtimi, në të cilin janë kryer shtesa anësore dhe/ose
në lartësi ose ndryshim i funksionit të hapësirave, është ngritur në truall
privat, pronarët e truallit përfitojnë pjesët përkatëse në objektin kryesor dhe
në shtesat e realizuara nga subjekti ndërtues/investitor, në përputhje me
shkronjën "c", të nenit 37, të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin,
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar.

8. Njësitë individuale, për të cilat nuk janë lidhur kontrata porosie/
sipërmarrjeje ose aktmarrëveshje, legalizohen në emër të subjektit

Pallatet me shtesa anësore dhe në lartësi, hapen procedurat për pajisjen me certifikatë të pronësisë

Vendimi/ Procedurat për legalizimin
e 1320 pallateve pa hipotekë

Lame: Skadon afti për ndërtuesit, gati masat
ALUIZNI do të nisë

zbatimin e legalizim
it të pallateve që

janë pa leje ndërtimi, ose në
shkelje të lejes së ndërtimi.
Ndërtuesit që janë "zh-
dukur" pa përfunduar pro-
cedurat e pajisjes me tapi do
të përballen me masa të ash-
pra, të cilat do të bëhen të
ditura gjatë kësaj jave nga
kreu i ALUIZNI-t, Artan
Lame. Një javë më parë
Lame u bëri të ditur se gjatë
kësaj periudhe institucioni
që ai drejton ka parë shumë
vullnet nga ana e qytetarëve
për ta çuar përpara proces-
in, por ka ndeshur me një
pafundësi makinacionesh
nga ndërtuesit për t'iu
shmangur procesit. "Të
gjendur në këtë situatë të
vështirë, ALUIZNI është
duke planifikuar një masë
ekstreme, e cila mund të
dëmtojë rëndë interesat e
sotme të këtyre ndërtuesve.
Në këto kushte, iu bëj thir-
rje për herë të fundit ndër-

tuesve, subjekteve apo per-
sonave që kanë ndërtuar
pallate dhe më pas i kanë
braktisur, që kanë ende një
javë kohë për t'iu përgjigjur
thirrjes tonë tashmë mbi
njëvjeçare, për t'u impen-
juar në procesin e legalizim-
it. Javën tjetër, përmes një
konference shtypi, do të pub-
likojmë masën ekstreme që
do të ndërmarrim në inter-
es të qytetarëve për këtë
çështje", - tha Lame gjatë
konferencës me gazetarët.

Legalizimi për 1320 pal-
late

I gjithë procesi i legaliz-
imit do të jetë falas dhe gjithë
procedura do të ndiqet nga
AULIZNI, mjafton që pr-

onarët e shtëpive në dorë-
zojnë pranë 'Agjencisë' doku-
mentet që do t'u kërkohen
nga punonjësit e ALUIZNI-t

për rastet kur dosjet janë të
paplota. "Kur për të njëjtën
njësi individuale ka preten-
dime pronësie nga dy apo më

shumë persona, mosmar-
rëveshja zgjidhet nga gjyka-
ta. Procedurat e legalizimit
pezullohen vetëm për njës-
inë individuale që është ob-
jekt i mosmarrëveshjes, me
paraqitjen e vërtetimit
gjyqësor nga pala e intere-
suar apo me vendim gjyqë-
sor për vendosjen e masës së
sigurimit të padisë. Këto
procedura rinisin në për-
puthje me dispozitivin e ven-
dimit gjyqësor të formës së
prerë, të dorëzuar nga sub-
jekti i interesuar", - thuhet
në vendim. Ndërsa për pag-
esën e tarifës së shërbimit
nga poseduesit zbatohen
pikat 2 deri në 4/1, të ven-
dimit nr.860, datë 10.12.2014,

të Këshillit të Ministrave,
"Për përcaktimin e mënyrës
së mbledhjes dhe adminis-
trimit të të ardhurave për
ndërtimet pa leje dhe vler-
ave të zbatueshme për legal-
izim", të ndryshuar. Referu-
ar ligjit, tarifa e shërbimit
për legalizim, për ndërtimet
pa leje me funksion social-
ekonomik, si dhe për objek-
tet e dyta është 8000 lekë, për
çdo kat të ndërtimit dhe në
të rast do të paguhet nga
ndërtuesi. "Gazeta Sh-
qiptare" publikon vendimin
e plotë të Këshillit të Minis-
trave, në bazë të të cilit do të
marrin hipotekën për sh-
tëpive të tyre 30 mijë familje
në të gjithë vendin.

RREGULLAT E LEGALIZIMIT TË OBJEKTEVE ME LEJE NDËRTIMI,
NË TË CILAT JANË KRYER SHTESA ANËSORE DHE/OSE NË LARTËSI

ndërtues/investitor, me përjashtim të atyre që i takojnë pronarit të truallit
sipas paragrafit të dytë, të shkronjës "c", të nenit 37, të ligjit të
sipërpërmendur. Në rastet e shkronjës "a", të pikës 1, të këtij vendimi,
kur mbi njësinë individuale nuk ka pretendime nga të tretë, ajo legalizohet
në favor të shtetit.

9. Në rastet e ekzekutimit të detyrueshëm mbi objektin apo mbi njësitë
individuale zbatohen përcaktimet e pikave 8/3 deri në 8/7, të vendimit
nr.280, datë 1.4.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e
kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të
kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në
ndërtime me leje", të ndryshuar.
Në çdo rast, ekzekutimi i detyrueshëm, që lidhet me pasuritë e subjektit
ndërtues/investitor, nuk mund të shtrihet mbi njësitë individuale të
poseduesve ose mbi shtesat e realizuara dhe të deklaruara prej tyre.

10. Kur për të njëjtën njësi individuale ka pretendime pronësie nga dy apo
më shumë persona, mosmarrëveshja zgjidhet nga gjykata. Procedurat e
legalizimit pezullohen vetëm për njësinë individuale që është objekt i
mosmarrëveshjes, me paraqitjen e vërtetimit gjyqësor nga pala e
interesuar apo me vendim gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit
të padisë. Këto procedura rinisin në përputhje me dispozitivin e vendimit
gjyqësor të formës së prerë, të dorëzuar nga subjekti i interesuar.

11. Procedurat e legalizimit sipas këtij kreu nuk pengohen nga detyrimet
kontraktore që mund të ekzistojnë ndërmjet poseduesve dhe subjektit
ndërtues/investitor lidhur me njësitë individuale dhe as nuk i shuajnë këto
detyrime.

12. Regjistrimi i njësive individuale dhe i pjesës takuese të bashkëpronësisë
kryhet sipas lejes së legalizimit. Për këtë qëllim, zbatohen procedurat e
parashikuara në vendimin nr.1095, datë 28.12.2015, të Këshillit të
Ministrave, "Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës,
ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve
që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara".
Poseduesit e njësive individuale, krahas pagesës së tarifës së regjistrimit
për këto njësi, paguajnë solidarisht edhe tarifën e regjistrimit të objektit në
tërësi sipas shkronjës "a", të pikës 4, të këtij vendimi.

13. Akti për qëndrueshmërinë konstruktive të objektit në tërësi, sipas nenit
37, të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe
integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, depozitohet nga poseduesit
e njësive individuale.

14. Për pagesën e tarifës së shërbimit nga poseduesit zbatohen pikat 2 deri në
4/1, të vendimit nr.860, datë 10.12.2014, të Këshillit të Ministrave, "Për
përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për
ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim", të ndryshuar.

15. Penalitetet sipas nenit 43, të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin,
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, dhe
detyrimet tatimore, të parashikuara nga nenet 11 dhe 20, të ligjit nr.8438,
datë 28.12.1998, "Për tatimin mbi të ardhurat", të ndryshuar, mbarten nga
subjekti ndërtues/investitor dhe nuk pengojnë legalizimin në favor të
poseduesve, sipas këtij kreu. Penalitetet llogariten nga drejtoria e
ALUIZNI-t dhe i njoftohen Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Nëse
subjekti është duke iu nënshtruar procedurave të falimentit, ato i
njoftohen edhe personit të ngarkuar me likuidimin e shoqërisë tregtare dhe
Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit.
Detyrimet tatimore mbarten nga subjekti ndërtues, edhe pse kalimi i së
drejtës së pronësisë mbi njësitë individuale kryhet nga ALUIZNI
nëpërmjet lejes së legalizimit. Sipas kësaj pike, ALUIZNI përcjell pranë
Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve informacionin dhe
dokumentacionin e nevojshëm për vlerësimin e detyrimeve tatimore.
Pagesa për taksën e ndikimit në infrastrukturë nuk pengon legalizimin
sipas këtij kreu dhe kryhet në çdo rast nga subjekti ndërtues/investitor.

16. Rastet e parashikuara në shkronjën "a", të pikës 1, të këtij vendimi, për
efekt të detyrimeve të subjektit ndërtues/investitor për pagesën e

penalitetit dhe tatimit, trajtohen në përputhje me legjislacionin në fuqi nga
institucionet tatimore dhe ato të mbikëqyrjes së shoqërive tregtare.

LEGALIZIMI NË EMËR TË SUBJEKTIT NDËRTUES/INVESTITOR
1. Për objektet me shkelje të lejes së ndërtimit, që nuk trajtohen sipas kreut

I, të këtij vendimi, leja e legalizimit miratohet për subjektin ndërtues/
investitor që rezulton i tillë nga leja e ndërtimit apo për subjektin që ka
fituar të drejta mbi ndërtimin, nëpërmjet:
a) veprimeve juridiko-civile (kontrata, akte noteriale) për kalimin e të
drejtave mbi objektin, nga investitori/ndërtuesi te një subjekt tjetër;
b) vendimit gjyqësor të formës së prerë.

2. Legalizimi nuk pengohet nga detyrimet tatimore që kanë palët si rezultat i
veprimeve të kryera më parë për kalimin e të drejtave mbi objektin dhe
as nuk i shuan këto detyrime. Sipas kësaj pike, ALUIZNI, në momentin e
dërgimit të lejes së legalizimit për regjistrim, përcjell kopje të
dokumentacionit të praktikës për vlerësimin e detyrimeve tatimore, pranë
drejtorisë rajonale të tatimeve.
Kur kalimi i të drejtave mbi objektin është kryer pa kundërshpërblim,
zbatohen përcaktimet e pikës 9, të udhëzimit të përbashkët të ministrit të
Financave dhe ministrit të Drejtësisë nr.9, datë 26.2.2008, të ndryshuar.

3. Rregullat e përcaktuara në pikat 4, 5 dhe 9, të këtij vendimi, zbatohen
edhe për objektet që legalizohen sipas këtij kreu.

LEGALIZIMI I OBJEKTEVE SHUMËKATËSHE PA LEJE
NDËRTIMI, TË DESTINUARA PËR KALIM PRONËSIE

APO QIRADHËNIE
1. Evidentimi i objekteve shumëkatëshe (mbi 5 kate), të ngritura pa leje

ndërtimi të organeve kompetente, për qëllim shitblerjeje apo qiradhënieje të
njësive individuale të banimit apo shërbimit, kryhet nga drejtoritë e ALUIZNI-
t, nëpërmjet bashkërendimit dhe shkëmbimit të informacionit me njësitë e
qeverisjes vendore si dhe nëpërmjet procedurave të evidentimit në terren.

2. Subjekti, që ka ngritur ndërtimin shumëkatësh pa leje me qëllim
shitblerjeje dhe/ose qiradhënieje, paguan:
a) taksën e ndikimit në infrastrukturë sipas ligjit për sistemin e taksave
vendore. Procedura që ndiqet në zbatim të kësaj pike është ajo e
përcaktuar në pikën 5, të vendimit nr.860, datë 10.12.2014, të Këshillit
të Ministrave, "Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit
të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për
legalizim", të ndryshuar.
b) tarifën për legalizim, në po të njëjtën masë. Tarifa për legalizim paguhet
nga subjekti që ka ngritur ndërtimin, pranë ALUIZNI-t, brenda 30
(tridhjetë) ditëve nga data e njoftimit me shkrim, duke ndjekur të njëjtën
procedurë si në pikën 4/1, të vendimit nr.860, datë 10.12.2014, të
Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe
administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të
zbatueshme për legalizim", të ndryshuar.

3. Nëse për legalizimin e objektit shumëkatësh kanë aplikuar si ndërtuesi
ashtu dhe banorët, procedurat e legalizimit për objektin kryhen vetëm në
emër të ndërtuesit. Përjashtimisht, kur subjekti, që ka ngritur ndërtimin, u
ka kaluar të drejtat mbi njësitë individuale përpara hyrjes në fuqi të këtij
vendimi ose kur nuk plotëson dokumentacionin e nevojshëm për
legalizim, procedurat vijojnë në favor të banorëve.

4. Kur leja e legalizimit miratohet për banorët e njësive individuale, ata
paguajnë vetëm taksën e ndikimit në infrastrukturë, në përputhje me
paragrafin e tretë, të pikës 3, të nenit 27, të ligjit nr.9632, datë
30.10.2006, "Për sistemin e taksave vendore", të ndryshuar.

5. Veprimet juridiko-civile të ndërtuesit (aplikues për legalizim), të kryera pas
hyrjes në fuqi të këtij vendimi, për kalimin e të drejtave mbi objektin që
legalizohet sipas këtij kreu apo mbi njësitë individuale, nuk merren
parasysh nga drejtoritë e ALUIZNI-t. Përjashtim nga ky rregull bëjnë rastet
kur procedurat e legalizimit kryhen për poseduesit e njësive individuale.
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Dosjet e viteve 1993-2008, formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë vendimeve

Pronarët në Shkodër, ATP
merr në shqyrtim 4400 dosje

Problematikat, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 4400 dosje

ish-pronarësh, që janë në
proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Shkodër. Në listën
e përditësuar jepet numri i
dosjes dhe data e aplikimit,
gjeneralitet e kërkuesit,
sipërfaqet e njohura për ko-
mpensim, dosjet për pronar-
ët që kanë marrë vendim
negativ dhe dosjet që duhet
të plotësohen. Dosjet janë të
viteve 1993 deri në vitin 2008.
Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka vënë në dispozi-
cionin të pronarëve formu-
larin-tip, "Informacion në
lidhje me ecurinë e dosjes",
i cili duhet të plotësohet dhe
të dorëzohet në 'Agjenci' për
t'u njohur me fazën në të
cilën ndodhet shqyrtimi i
saj. Agjencia Trajtimit të
Pronave është e detyruar që
brenda 15 ditëve nga mo-
menti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
FORMULARI

Formulari i aplikimit për
informacion në lidhje me
ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Apli-
kanti duhet të plotësojë gjen-

eralitet, adresën dhe të jetë i
pajisur me mjet identifikimi
në momentin e aplikimit. Në
seksionin e dytë duhet të
jetë përshkruar në mënyrë
të saktë se në lidhje me çfarë
kërkon informacion pala e
interesuar, në këtë rast pr-
onari që ka aplikuar për
kthim e kompensim prone.
Dhe në seksionin e fundit
janë të specifikuara pesë
dokumentet që duhet të dis-
ponojë pronari në momentin
e aplikimit.
APLIKIMI

Për t'u njohur me ecurinë
e dosjes, subjekti duhet të
plotësojë dhe të paraqesë
dorazi ose me postë pranë
ATP-së kërkesën përkatëse
me shkrim për informim në
lidhje me ecurinë e dosjes,
fotokopje të kartës së ident-
itetit, dëshmi trashëgimie

dhe prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-
sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-
formim në lidhje me ecurinë
e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun, në
'Agjenci'. Më pas, kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e
cila pasi e protokollon, ia
dërgon të gjitha kërkesat e
ardhura drejtorit të
përgjithshëm. Kreu i AKKP-
ës ia delegon kërkesat sek-

torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas, sektori
përkatëse përgatit informa-
cionin e kërkuar dhe njof-
ton subjektin. Në përfundim
të shqyrtimit, subjekti para-
qitet pranë zyrave të ATP-së
për të tërhequr shkresën e
kthimit të përgjigjes në
lidhje me ecurinë e dosjes
ose i dërgohet me postë, si-
pas kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.

Ornela Manjani

SHKODER

DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

Formulari-tip
Fotokopje e kartës së identitetit
Kopje vendimi nga ish-KKP/AKKP (nëse ka)
Dokumente të tjera

Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika

399 23.09.1996 Shkoder Abdullah Lika 16000 16000 Pa VFJ

319 28.06.1996 Shkoder
Trashegim

taret
Çovani 18000 18000 Pa VFJ

323 28.06.1966 Shkoder Arben Kopliku Vendim negativ Mungese dokumentacioni Pa VFJ

321 28.06.1966 Shkoder Avdi Shllaku Vendim negativ Mungese dokumentacioni Pa VFJ

332 28.06.1966 Shkoder Loro Nikolla Vendim negativ Mungese dokumentacioni Pa VFJ

339 30.07.1966 Shkoder Prek Cakaj Vendim negativ Mungese dokumentacioni Pa VFJ

360 06.09.1996 Shkoder Selim Rraboshta Vendim negativ Mungese dokumentacioni Pa VFJ

358 05.09.1996 Shkoder Rozi Çoba Vendim negativ Mungese dokumentacioni Pa VFJ

354 04.09.1996 Shkoder Gazmend Llazani Vendim negativ Mungese dokumentacioni Pa VFJ

445 27.09.1996 Shkoder Ndoc Mhilli Vendim negativ Mungese dokumentacioni V. Negativ

369 13.09.1996 Shkoder Jup Shima 41600 41600 Pa VFJ Ka Vertetim  pronesie

368 12.09.1996 Shkoder Gjergj Mundia 153100 Ka VFJ

308 28.06.1996 Shkoder Anton Lufi Vendim negativ
Mungese dokumentacioni Pa VFJ 

Vendim  Negativ

408 25.09.1996 Shkoder Ndoc Kopani Vendim negativ
Mungese dokumentacioni Pa VFJ 

Vendim  Negativ

401 24.09.1996 Shkoder
Kapllan,Ka

sem
Kotri Vendim negativ

Mungese dokumentacioni Vendim 

Negativ

398 23.09.1996 Shkoder Ahmet Bushati Vendim negativ
Mungese dokumentacioni Vendim 

Negativ

405 25.09.1996 Shkoder Flamur Kraja Vendim negativ
Mungese dokumentacioni Vendim 

Negativ

409 25.09.1996 Shkoder Lazer Bushati Vendim negativ Pa VFJ

346 16.08.1996 Shkoder
trashegimt

aret
Bekteshi 56500 Pa VFJ

198 21.06.1996 Shkoder Ndue Kola 18000

Pa VFJ. Me  vendimin 291 vec sip. 18 dy 

T.B., jane njohur per kompensim  dhe  

18 rrenje  ullinj e llogaritur 1 rrenje= 

3000 leke

328 28.06.1996 Shkoder Gani Zalli 35500 31500

Ka vertetim  kadastral. Nga sip. E 

njohur 35 500 jane  zbritur 4000 m² te 

perfituara me  L. 7501 duke mbetur per 

kompensim  sip. 31 500. Gjithashtu 

vendimi 292 ka njohur per kompensim 

edhe  3 rrenje  ullinj.

382 16.09.1996 Shkoder Hil Vasaj Vendim negativ
Mungese dokumentacioni Pa VFJ 

Vendim  Negativ

336 28.06.1996 Shkoder Kujtim Sokoli Vendim negativ
Mungese dokumentacioni Pa VFJ 

Vendim  Negativ

437 27.09.1996 Shkoder Kole Pali Vendim negativ Mungese dokumentacioni

426 26.09.1996 Shkoder Xhemal Uruci Vendim negativ Mungese dokumentacioni

427 29.06.1996 Shkoder Hil Jaku Vendim negativ Mungese dokumentacioni

442 27.09.1996 Shkoder Fadil Hysa Vendim negativ Mungese dokumentacioni

352 04.09.1996 Shkoder Sabah Sukaj 35000 Pa VFJ

351 03.09.1996 Shkoder Margerita Toska Vendim negativ Mungese dokumentacioni

372 13.09.1996 Shkoder Ragip Malja 43000 36800

Nga sip. Totale e  njohur per 

kompensim  prej 43000 m² eshte  

zbritur sip e  kthyer me  ligjin 7501 prej 

6200 m², duke  mbetur keshtu per 

kompensim  sip. 36800 m².

113 21.03.1994 Shkoder Loro Rrotani 4100 4100

Ka Vertetim Kadastral Ka Skice. Ne 

dosje ndodhet edhe  vendimi nr.99/1, 

dt.9.9.1996 I ish KKKP per percaktimin 

e  mases se kompensimit per sip. E 

njohur me  vendimin 99.

200 Shkoder Muharrem Beqja 3600

Ka Vertetim Kadastral Ka Skice. Eshte  

njohur dhe  e  drejta e parablerjes se  

objekteve te  ndodhura mbi sip. E 

njohur me  kompensim.

134 Shkoder Ejll Rrotani 7000 7000

Ka Vertetim Kadastral Ka Skice  Ne  

dosje ndodhet edhe  v. 97/1 dt. 

9.9.1996 per percaktimin e  mases se  

kompensimit te  kesaj sip. Te njohur.

107 21.03.1994 Shkoder Paula Pasqualini 4680 880 Ka note transkripti Ka harte

Shkoder Paula Pasqualini 3674 Ka note transkripti Ka harte

3 Shkoder Lula Margilaj 4500 Ka VFJ Ka harte

174 Shkoder Ndoc Rrotaj 7850
Ka Vertetim Kadastral Ka Skice  500 m² 

jane njohur me  parablerje

110 Shkoder Hadi Bushati

Ka Vertetim Kadastral Ka Skice  

Siperfaqet prej 1300 m²,2550 m² dhe 

400 m² jane  njohur me  te  drejten e  

parablerjes.

76 Llesh Tasnushi 10850
Ka Vertetim Kadastral Ka Skice  Sip. 

Prej 10750 eshte  njohur me  parablerje

397 31.08.1994 Shkoder Lula Gruda 9000

Ka vertetim  kadastral Ka harte  I njihet 

e  drejta eparablerjes se objekteve 

mbi sip. E njohur.

65 Shkoder Ismet Piranaj 4000 4000

Ka vertetim  kadastral Ka harte  Ka VFJ I 

njihet pronesia dhe  mbi nje  shtepi pa 

siperfaqe.

75 Shkoder Dede Jonuzi 7200 5600
Ka vertetim  kadastral Ka harte  Sip. 

1600 m² I njihet me  parablerje

198 Shkoder Luigj
Nika(Jonuz

i)
10500 Ka vertetim  kadastral Ka harte

149 Shkoder Vehbi Cufi 3750 Ka vertetim  kadastral Ka harte

109 Shkoder Fiqirete Beqiri 1750

Ka vertetim  kadastral Ka harte  I njihet 

e  drejta eparablerjes se objekteve 

mbi sip. E njohur.
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52 Shkoder Xhevat Hallunaj 10500

Ka note transkripti Ka harte IVendimi 

85 eshte ndryshuar ne vendimin e 

Gjykates nr.777 dt 10.07.1999.Ky 

vendim nuk ndodhet ne dosje

89 Shkoder Mati Rrotaj 10000
Ka vertetim kadastral Ka harte I njihet 

e drejta e parablerjes

176 Shkoder Zeqir Sykja 2300 2300 Ka vertetim kadastral Ka harte

164 Shkoder Lene Tanushi 5000
Ka vertetim kadastral Ka harte I njihet 

e drejta e parablerjes

165 Shkoder Gjoke Tanushi 10450
Ka vertetim kadastral Ka harte I njihet 

e drejta e parablerjes

48 Shkoder Jake Tanushi 20800

Ka vertetim kadastral Ka harte I njihet 

dhe e drejta e parablerjes se 

objekteve

61 Shkoder Eqerem
Zeneli(Pre

veja)
550

Ka vertetim kadastral Ka harte Ka VFJ I 

njihet e drejta e parablerjes

202 Shkoder Mark Zefi 7300

Ka harte Ka VFJ I eshte njohur e dr. e 

parablerjes. Ne dispozitiv ka gabim 

material eshte shenuar sip e njohur 

780 m² dhe ne kllapa me germa 

shtatemije e treqind.

216 Shkoder Lazer Corri 10600 8460 Ka vertetim kadastral Ka harte

211 Shkoder Zef Shullani 20000 Ka vertetim kadastral Ka harte

77 Shkoder Rrok Rrotaj 500

Ka vertetim kadastral Ka harte + 

vertetim kryeplaku I njihet e drejta e 

parablerjes

Shkoder Hile Rrotaj 850

Ka vertetim kadastral Ka harte + 

vertetim kryeplaku Njihet e drejta e 

parablerjes se objektit qe ndodhet 

mbi nje sip 500 m² brenda sip. Totale 

te njohur me kete vendim.

210 Shkoder Pjeter Sokolaj 3600 Ka vertetim kadastral Ka harte

209 Shkoder Kole Godia 24500 Ka vertetim kadastral Ka harte

182 Shkoder Ahmet Lahi 5900 Ka vertetim kadastral Ka harte

196 Shkoder Daut Hasi 5640

Ka vertetim kadastral Ka harte sip. 

5640 I njihet ne baze te nenit 21 te 

ligjit 7968, mbi te ndodhen objekte te 

ndertuara nga shteti

222 Shkoder Muho Smajli 4000 4000 Ka vertetim kadastral Ka harte

509 04.01.1996 Shkoder Remzie Bushati 3600 3600 Ka vertetim kadastral Ka harte

511 05.01.96 Shkoder Eljaz Hoxha 2000
Ka vertetim kadastral Ka harte Ka VFJ I 

njihet e drejta e parablerjes

297 29.08.1994 Shkoder Bihana Capnage 500 500 Ka vertetim kadastral Ka harte

508 29.12.95 Shkoder Zef Gocaj 1500 1500 Ka VFJ Ka harte

512 15.01.96 Shkoder Broz Gocaj 1500 1500 Ka VFJ Ka harte

510 04.01.96 Shkoder Selman Laci 250 250 Ka Vert.Kadastral Ska harte

466 07.06.95 Shkoder Virtyt Sokoli 3300 3300 Ka VFJ Ka harte

507 28.12.95 Shkoder Prend Bishaj 300 300 Ka Vert.Kadastral Ska harte

469 16.06.95 Shkoder Gjon Ndoka 11100 6100 Ka Vert.Kadastral Ka harte

385 Shkoder Halim Osmani 10300 10300 Ka vertetim arkivi Ka harte

375 31.08.94 Shkoder Ndrek Nikaj 10500
Ka vertetim arkivi Ka harte I njihet e 

drejta e parablerjes

269 29.08.94 Shkoder Sabri Kulli 8800 8800 Ka vertetim arkivi Ka harte

334 30.08.94 Shkoder Klara Noga 100 100 Ka vertetim arkivi Ka harte

463 02.06.95 Shkoder Ahmet Nehani 10800 1050
Ka vertetim arkivi Ka harte Sip. 4750 

njihet sipas nenit 21 te ligjit 7698

501 21.11.95 Shkoder Mark Lulgjuraj 1000
Ka vertetim arkivi Ka harte I njihet e 

drejta e parablerjes

498 01.11.95 Shkoder
Kisha 

Ortodokse
8200 50

Ka VFJ + Harte Sip 1800 m² I njihet me 

parablerje

319 30.08.94 Shkoder Zef Jakaj 11400 6400 Ka vert.kadastral Ka harte

193 Shkoder Luke Dushoviq 342 342 Ka vert.kadastral Ka harte

366 31.08.94 Shkoder Ndoc Simoni 2100 2100 Ka vert.kadastral Ka harte

500 20.11.95 Shkoder Mati Peniku 990

Ka vert.kadastral Ka harte I njihet 

parablerja per objektin qe ze sip. 320 

m²

482 04.08.95 Shkoder Lucije Kurbini 3000 Ka VFJ Ka Harte

195 09.06.1994 Shkoder Shaqir Duli Vendim Negativ Ka vert.kadastral Vendim Negativ

408 Shkoder Mati Koliqi 800 Ka VFJ + Harte

590 05.05.98 Shkoder Luk Brungaj 250 250 Ka vert.arkivi

585 07.1.97 Shkoder Zef Bisha 500 500 Ka vert.kadastral

587 03.10.97 Shkoder Tonin Ceklijej 398 398 Ka VFJ + Harte

581 20.12.96 Shkoder Meliha Ulqini 5000 5000 Ka VFJ + Harte

582 21.12.96 Shkoder Hil Simoni 9600 9600 Ka VFJ + Harte

575 04.10.96 Shkoder Ejll Gjoni 15000 500 Ka VFJ + Harte

556 07.08.96 Shkoder Drande Kola 250 250 Ka VFJ + Harte

588 11.12.97 Shkoder Gjoke Shyti 3000
Ka VFJ + Harte I njihet e drejta e 

parablerjes

487 28.08.95 Shkoder Shyqyri Muja

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ska Dokumentacion Ska harte

251 24.08.94 Shkoder Hasan Hoxha Vendim Negativ Ska Dokumentacion Ska harte

369 31.08.94 Shkoder Fetah Lika Vendim Negativ Ska Dokumentacion Ska harte

367 31.08.94 Shkoder Enver Pajtesa Vendim Negativ Ska Dokumentacion Ska harte

593 22.10.98 Shkoder Lac Hysa 22000 20500
Ka VFJ + Harte Sip 1500 m² njihet me 

parablerje

506 21.12.95 Shkoder Tone Fishta 8000 Ka VFJ + Harte

514 05.02.96 Shkoder Ndue Curri 3600 3600 Ka VFJ + Ska Harte

195/1 19.06.95 Shkoder Sabri Abdullai 202
Ka vert.kadastre Ka harte I njihet e 

drejta e parablerjes

67 17.02.94 Shkoder Shuk Vasa 3700 1100

Ka vert.pronesie Ka vert.kadastral 

Vendimi nuk u ankimua Mbi sip. 600 

m² njihet e drejta e parablerjes

119 22.03.94 Shkoder Zef Koka

Ka vert.pronesie Ka Skica Vendimi nuk 

u ankimua I njihet parablerja mbi 

objektin ne sip. 132 brenda oborrit te 

shtepise

179 1995 Shkoder Marian Shestani 318
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

283 29.08.94 Shkoder Zef Ndreka 5000 5000
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

32 19.11.93 Shkoder Ded Dushkja 500 500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

360 31.08.94 Shkoder Ilir Qarku 5000 1000
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

306 29.08.94 Shkoder Shyqyri Dini 10400 2700
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

225 15.08.94 Shkoder Murat Plori 2300 2300
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

208 15.07.94 Shkoder Kin Shkurti 7000 7000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

121 22.03.94 Shkoder Nazmi (Drini) 6500 1500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

349 30.08.94 Shkoder Zef Tusha 2500

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua I njihet e dr. e 

parablerjes se objekteve mbi sip e 

njohur

404 31.08.94 Shkoder Ndoc Tusha 3500
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

175 06.04.94 Shkoder Elmaz Jakupi 800 800
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

159 28.03.94 Shkoder Jonuz Druni 300 300
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

vendimi eshte per percaktimin e 

mases se kompensimit te njohur ( per 

zbatimin e nenit 16)

168 29.03.94 Shkoder Lutfije Haxhija 3000 3000
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

82 01.03.1994 Shkoder Bukurije Kali 2100 2100
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

461 29.05.1995 Shkoder Shtjefen Gjondrekaj 2500 500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

244 1995 Shkoder Fadil Kulluri 5000 5000
Ka vert.pronesie Ska Harte Vendimi 

nuk u ankimua

226 1995 Shkoder Roza Simoni 900 900
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

262 25.08.94 Shkoder Agetina Shestani

Negativ 

mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

252 24.08.94 Shkoder Zef Kola 6100
Ka vert.kadastral Ka harte Vendimi 

nuk u ankimua

254 24.08.94 Shkoder Zef Pjetri 3000 3000
Ka vert.kadastral Ka harte Vendimi 

nuk u ankimua

253 24.08.95 Shkoder Zef Gjoni 4000
Ka vert.kadastral Ka harte Vendimi 

nuk u ankimua

218 21.07.94 Shkoder
Gjergj ; 

Pjeter
Pepaj 1000 1000

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

232 17.08.94 Shkoder Bahri Bushati 1000 1000
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

141 24.03.94 Shkoder Kin Tomorri 6500 6500
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

265 25.08.94 Shkoder Ujk Pepa 4400 4400
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

399 31.08.94 Shkoder Luigj Lepuri 3400 3400
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

123 22.03.94 Shkoder Haki Hysa 1000

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua Ne deispozitiv nuk 

eshte shenbuar sip por citohet se I 

njihet e drejta e kompensimit per sip 

truall tjetersuar ne TB, e cila sipas 

arsyetimit te vendimit dhe hartes 

eshte 1000 m²

374 31.08.94 Shkoder File Nako 10580 10580
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

494 12.10.95 Shkoder Pjeter Zefi 11100 9000 Vendimi nuk u ankimua

215 26.07.1994 Shkoder Lazer Nikaj 6400 1000 Ka vert.kadastre Ka harte

350 30.08.1994 Shkoder Caf Bashi 9630 8130 Ka VFJ Ka vert.kadastre Ka harte

332 24.03.1994 Shkoder Kanto Gjoka 6000 Ka vertetim kadastral ka harte

499 Shkoder
Kisha 

Katolike
9950 Ka vert.kadastre Ka harte

468 15.06.95 Shkoder Ferdinad Coba 2100 1150
Ka vert.hipoteke Ka note transkripti 

Ka Harte

62 14.02.1994 Shkoder Hajrullah Meta 740 Ka vert.pronesie Ka skica

442 09.01.95 Shkoder Martin Zhuri 2804 2804 Ka VFJ Ka Harte

405 31.08.94 Shkoder Alfons Vata 10000 10000 Ka vert.kadastre Ka harte

398 1994 Shkoder Ndue Marashi 10500 8500 Ka vert.kadastre Ka harte

290 20.08.1994 Shkoder Gjyste Kapa 5500 5500 Ka vert.kadastre Ka harte

423 07.12.94 Shkoder Zef Pjetri 250 250 Ka vert.kadastre Ka harte

493 11.10.95 Shkoder Safije Kerpalla 7500 7500 Ka VFJ+Harte

496 17.10.95 Shkoder Orhan Nehani 10000 10000 Ka note transkripti Ka harte

348 30.08.94 Shkoder Nut Myrtja 3580 Ka vert.kadastre Ka Skice

356 31.08.94 Shkoder Rudina
Troshani(X

hyheyri)
8250 8250 Ka VFJ+Harte

351 Shkoder Nexhip Nehani 10000 10000 Ka note transkripti Ka harte

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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Viktimat, drejtuesi i mjetit Erald Uzuni dhe Klodian Vladi

Aksidenti fatal në Milot,
 humbin jetën dy të rinj

Artur Isa dhe Besnik Bushi mohojnë akuzat: S'kemi lidhje me ngjarjen, s'e njohim njëri-tjetrin

Grabitja e Prokurorisë së Durrësit,
gjykata lë në burg 3 të dyshuarit
Organi i akuzës: U gjendën 13 gjurmë kapilare, që u përkasin të pandehurve

ARTUR ISA
"Nuk kam qenë kurrë në ambientet e brendshme të prokurorisë. Mbrëmjen që ka ndodhur
ngjarja isha në shtëpi me nënën dhe familjen time, ditën e nesërme shkova në punë. Jo
vetëm për rastin në fjalë, por në asnjë rast të vetëm nuk kam shkelur brenda në prokurori.
Nuk di të shpjegoj se si ka përfunduar prova shkencore në zyrën e prokurorit Afrim
Shehu. Nuk di të them se si kanë përfunduar shenjat e gishtave të nën tavolinën e
prokurorit dhe mbi kapakun plastik të serverit", dëshmoi i pandehuri Artur Isa.



BESNIK BUSHI
I pandehuri Bushi theksoi përpara trupës gjykuese se natën kur ndodhi grabitja ka
qenë i shoqëruar nga nipi dhe një shok i tij. "Natën e ngjarjes kam qenë duke shkuar
me nipin dhe një shokun e tij në det. Kam ardhur vetëm dy herë në ambientet e
brendshme të prokurorisë, shtatë vite më parë kur punoja si elektricist dhe bëmë ca
punime brenda prokurorisë dhe dy vite më parë kur u paraqita pranë oficerit të
policisë gjyqësore për një vjedhje për të cilën akuzohesha", deklaroi Besnik Bushi.



SHKURT

Grabitet kisha në
Fushë-Arrëz, autorët

marrin paratë e besimtarëve
FUSHË ARRËZ - Per-

sona ende të paidenti-
fikuar kanë thyer pas-
diten e djeshme xhamat
dhe kanë grabitur një sasi
parash në kishën e Fushë-
Arrëzit. Mësohet se gra-
bitësit kanë marrë paratë
në arkë që hidhen nga
besimtarët, por ende nuk
dihet shuma. Forca e pol-
icisë shkuan menjëherë
në vendngjarje dhe kanë
nisur hetimet për identi-
fikimin dhe kapjen e au-
torëve.

Lëkundet sërish Vlora,
tërmet 3.7 ballë në

jugperëndim të vendit
Një tërmet me magni-

tutë 3.7 ballë i shkallës
rihter është ndjerë gjatë
paradites së djeshme në
jugperëndim të vendit.
Qendra Sizmologjike Eu-
ropiane ka konfirmuar
tërmetin me magnitudë
3.7 ballë, me epiqendër 14
kilometra nga Orikumi,
me thellësi 2 kilometra.
Nuk ka të dhëna për të lën-
duar apo dëme materiale.
Sipas banorëve të zonës,
lëkundjet kanë zgjatur
pak dhe janë dëgjuar edhe
në fshatrat përreth, në
Bashaj Vermik e Matogjin.
Ndërkohë, ditës së shtunë
janë regjistruar 5 tërmete
të tjera nga jugu në veri.
Këto tërmete kanë qenë
me magnitudë nga 2.3-2.6
ballë.

DURRESDURRESDURRESDURRESDURRES - Dy personat e
dyshuar për grabitjen e
zyrave të Prokurorisë së Dur-
rësit dhe punonjësi i ko-
mpanisë private të sigurisë u
njohën ditën e djeshme me
masën e sigurisë. Në përfun-
dim të seancës, Gjykata e
Durrësit la në burg deri në
përfundim të hetimeve tre të
akuzuarit Artur Isa nga Suk-
thi i Ri, i dënuar në vitin 1997
për vjedhje me dhunë; Be-
snik Bushi, banues në Dur-
rës dhe roja e ndërtesës së
prokurorisë, Nais Lena. Sipas
prokurorisë, autorët kanë
lënë gjurmë gishtërinjsh në
ambientet e brendshme të in-
stitucionit gjatë vjedhjes.
Gjurmët janë gjetur edhe
mbi serverin qendror dhe atë
të kamerave të sigurisë.
Megjithatë, të pandehurit
kanë deklaruar se nuk nji-
hen me njëri-tjetrin duke
mohuar vjedhjen.
SEANCA
GJYQËSORE

Ditën e djeshme në orët e
para të mëngjesit, në
Gjykatën e Durrësit u zhvil-
lua seanca gjyqësore ndaj tre
të ndaluarve si të dyshuar
për grabitjen e zyrave të
Prokurorisë së Durrësit, ng-
jarje e ndodhur në orët e vona
të 23 majit. Para trupit
gjykues dolën shtetasit Artur
Isa, Besnik Bushi dhe roja e
ndërtesës së prokurorisë,
Nais Lena. Sipas organit të
akuzës, autorët kanë lënë
gjurmë gishtërinjsh në ambi-
entet e brendshme të
prokurorisë gjatë vjedhjes.
"Janë gjetur 13 gjurmë
kapilare, që i përkasin Artur
Isës dhe Besnik Bushit", u
shprehën prokurorët e çësh-
tjes. Ndërkohë, Artur Isa dhe
Besnik Bushi mohojnë të
jenë autorë të grabitjes. Gjith-
ashtu, gjatë seancës gjyqë-
sore ata u shprehën se nuk
kanë njohje me njëri-tjetrin.
"Nuk kam qenë kurrë në am-
bientet e brendshme të
prokurorisë. Mbrëmjen që ka
ndodhur ngjarja isha në sh-
tëpi me nënën dhe familjen
time, ditën e nesërme shko-
va në punë. Jo vetëm për ras-
tin në fjalë, por në asnjë rast
të vetëm nuk kam shkelur
brenda në prokurori. Nuk di
të shpjegoj se si ka përfundu-
ar prova shkencore në zyrën
e prokurorit Afrim Shehu.
Nuk di të them se si kanë për-
funduar shenjat e gishtave

nën tavolinën e prokurorit dhe
mbi kapakun plastik të serv-
erit", dëshmoi i pandehuri
Artur Isa. Gjithashtu, avokati
mbrojtës i Artur Isës, edhe pse
e vlerësoi të ligjshëm ndalimin
dhe kërkoi masë sigurie "burg
me afat 60-ditor", kërkoi të
gjendet provë tjetër që mbësh-
tet dyshimin e ngritur ndaj tij.
Ndërsa i pandehuri Bushi

theksoi se natën kur ndodhi
grabitja ka qenë i shoqëruar
nga nipi dhe një shok i tij.
"Natën e ngjarjes kam qenë
duke shkuar me nipin dhe një
shokun e tij në det. Kam
ardhur vetëm dy herë në am-
bientet e brendshme të
prokurorisë, shtatë vite më
parë kur punoja si elektricist
dhe bëmë ca punime brenda

prokurorisë dhe dy vite më
parë kur u paraqita pranë ofic-
erit të policisë gjyqësore për
një vjedhje për të cilën akuzo-
hesha", deklaroi përpara
trupës gjykuese Besnik Bushi.
Ndaj Nais Lenës, rojës së sig-
urisë, i cili rezulton të jetë sh-
tetas i padënuar më parë,
avokati kërkoi masën e sigurisë
detyrim paraqitje. Në fund të

seancës, gjyqtarja e çështjes
Laureta Tafa i vlerësoi si
bindëse provat e prokurorëve
Drini Pali dhe Pal Decolli, në
ngarkim të të dyshuarve, duke
dhënë arrest me burg për ta.
GRABITJA

Bastisja e zyrave të
Prokurorisë së Durrësit është
konstatuar mëngjesin e së 24
majit nga pastruesja e këtij in-
stitucioni, e cila ka njoftuar
rojën dhe më pas është vënën
në dijeni policia. "Më datë
24.05.2018, në orën 06:30 nga
ana e punonjësve të Prokuror-
isë së Rrethit Gjyqësor Durrës
është konstatuar se në ambien-
tet e prokurorisë, persona të paid-
entifikuar, me sende të forta kanë
hapur derën e zyrës së serverit
dhe kanë dëmtuar e kanë mar-
rë pajisje elektronike që regjis-
trojnë kamerat e sigurisë, etj. Po
kështu këta persona kanë hapur
me forcë zyrën e një prokurori dhe
një zyrë të oficerëve të policisë
gjyqësore. Ngjarja ka ndodhur gjatë
orëve të vona të natës kur godina e
prokurorisë ruhej nga punonjësit
e policisë private", thuhet në
njoftimin e policisë së Durrësit. Për
zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje-
je, u ngrit një grup i përbashkët he-
timor nga policia dhe Prokuroria e
Durrësit. Ata nisën një hetim për
"Grup të strukturuar kriminal"
dhe "Kryerja e veprave penale nga
organizata kriminale". Dyshohet se
ngjarja e mbrëmjes të së mërkurës
të ketë lidhje me atë të sulmit ndaj
korrierit të postës sekrete të
Prokurorisë së Durrësit, që ndodhi
më 8 maj. Sipas hetuesve të çësh-
tjes, mendohet që objektivi i au-
torëve ka qenë zyra e prokurorit
të Task-Forcës, Afrim Shehu dhe
një oficeri të kësaj prokurorie. Më-
sohet se Shehu ka hetuar shumë
çështje, ku në fokus janë abuzimet
me pronat në bregdetin e Dur-
rësit, përfshirë këtu edhe konflik-
tin për pasurinë për ish-hotel
"Vollga" në Durrës.

MILOT MILOT MILOT MILOT MILOT - Dy të rinj hum-
bën jetën dhe dy të tjerë
mbetën të plagosur
mbrëmjen e së shtunës në
autostradën Milot-Fushë-
Krujë si pasojë e një aksi-
denti. Mësohet se makina tip
"Volkswagen" me targa AA
744 NJ, me të cilën po udhë-

tonin të rinjtë doli nga rru-
ga e për pasojë u plagosën 4
persona, dy prej të cilëve
vdiqën në spital. Viktimat
janë drejtuesi i mjetit, Erald
Uzuni, 26 vjeç dhe pasagjeri
Klodian Vladi, 21 vjeç. 2
pasagjerët e tjerë, Mario
Uzuni 18-vjeçar dhe 23-

vjeçari me inicialet A.C., ak-
tualisht ndodhen nën
kujdesin mjekësor. 23-vjeçari
ndodhet në gjendje të rëndë
shëndetësore, kurse
pasagjeri tjetër është jashtë
rrezikut për jetën. Në rrjetin
social "Facebook", miku i Klo-
dianit, ka shprehur dhimb-

jen për humbjen e shokut të
tij, ku shkruan: "Qofsh i xhe-
netit vëlla, dheu të qoftë i le-
htë! Do na mungosh shumë
vëlla!". "Më datë 26.05.2018,
rreth orës 19:58, është marrë
njoftim se në autostradën
Milot-Fushë Krujë, një mjet
tip 'Volkswagen' me targa AA
744 NJ, ka dalë nga rruga. Për
pasojë janë dëmtuar drejtuesi
i mjetit si dhe 3 pasagjerët, të
cilët janë dërguar në Spitalin
e Traumës në Tiranë, ku drej-
tuesi i mjetit, shtetasi E.U. 26
vjeç dhe njëri nga pasagjerët
shtetasi K.V. 21 vjeç, kanë
ndërruar jetë në spital", thu-
het në njoftimin e policisë.

Ina Allkanjari

Artur Isa, Besnik Bushi dhe Nais Lena në sallën e gjyqit

Klodian Vladi Erald Uzuni
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ISSH: Shtesë me 0,5% për çdo muaj. Kushti, paguani kontribute edhe për një vit

Si të përfitoni masë
më të lartë pensioni
pasi mbushni moshën

Të gjithë ata qytetarë
që kanë mbushur
moshën për të dalë në

pension, kanë mundësi të
përfitojnë një masë më të
lartë pensioni deri në 6%,
nëse vijojnë të paguajnë kon-
tributet. Kështu, nëse një
person ka dalë në pension e
i është caktuar që në bazë të
viteve të punës me sigurime
të marrë një pagesë pensio-
ni prej 18 mijë lekësh të reja
në muaj, atëherë mund të
marrë shtesën me 6% nëse
vijon të paguajë kontributet
për 12 muaj të tjerë. Sipas
llogaritjeve, pas një viti,
masa e pensionit do të rritet
edhe me 1800 lekë më
shumë. "I siguruari, i cili ka
plotësuar kushtet për pen-
sion pleqërie, merr shtesë në
masën 0,5 për qind të pen-
sionit për çdo muaj që shtyn
datën e daljes në pension
dhe vazhdon të paguajë kon-
tribute", - theksohet në ligjin
"Për Sigurimet Shoqërore".
Më tej në këtë të fundit
bëhet me dije se nëse për-
fituesi i pensionit të
pleqërisë, që ndërpret pen-
sionin, vazhdon të punojë
dhe paguan kontribute,
merr shtesë mbi pension në
masën 0,5 për qind për çdo
muaj ndërprerjeje. Kjo sh-
tesë, sipas ligjit, llogaritet
mbi atë masë pensioni që
rezulton pas rritjeve dhe in-
deksimit që ka pësuar pen-
sioni gjatë kohës së ndërpre-
rjes.
PROCEDURA,
LEHTËSIRAT

Ndërkaq, Instituti i Sig-
urimeve Shoqërore thekson
se në funksion të lehtësimit
të procedurave, qytetarët do
e kenë më të thjeshtë për
tërheqjen e kërkesave doku-
mentare, për aplikim për
shërbimet e ofruara nga sig-
urimet shoqërore.
"Sqarojmë se mbështetur në
VKM nr. 495, datë 13.09.2017
'Për miratimin e rregullave
të përfitimit të shërbimeve
publike elektronike', Agjen-
citë Lokale të Sigurimeve

Shoqërore, për të gjitha
shërbimet që ofrojnë dhe
pranojnë dokumentacion
nga qytetarët nuk do të
kërkojnë prej tyre depoziti-
min e dokumenteve të më-
poshtme: të gjitha llojet e
certifikatave që gjenerohen
nga sistemi i gjendjes civile,
dëshmi penaliteti, doku-
mente të cilat gjenerohen
nga strukturat e sigurimeve
shoqërore", -  nënvizon
ISSH. Kjo e fundit bën me
dije se në çdo rast, punon-
jësit, të cilët do të aksesojnë
të dhënat mund ta reali-
zojnë këtë vetëm pasi të
jenë pajisur me autorizim
me shkrim nga ana e ap-
likuesit për këtë qëllim.
Përpunimi i të dhënave të
përfituara nëpërmjet ak-
sesit të drejtpërdrejtë kry-
het në përputhje me legjis-
lacionin në fuqi për
mbrojtjen e të dhënave per-
sonale. Dokumentacioni do

të gjenerohet nga portali 'e-
Albania.al' dhe nga ndërve-
primi i bazës së të dhënave
të sigurimeve shoqërore me
institucionet e tjera sh-
tetërore. "Gjithashtu, thek-
sojmë se për sa u përket do-
kumenteve apo vërtetimeve
për përdorim jashtë vendit,
deri në një moment të dytë,
kërkesa për këto dokumente do
të vazhdojë të kryhet nëpërm-
jet Postës Shqiptare sha, drej-
tuar Institutit të Sigurimeve
Shoqërore", thotë Instituti i
Sigurimeve Shoqërore.

SHEMBULLI KONKRET
Kështu, nëse një person ka dalë në pension e i
është caktuar që në bazë të viteve të punës me
sigurime të marrë një pagesë pensioni prej 18
mijë lekësh të reja në muaj, atëherë mund të
marrë shtesën me 6% nëse vijon të paguajë
kontributet për 12 muaj të tjerë.
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Invitation for Bids (IFB)
(Amended Version 2)

CITIZEN CENTRIC SERVISE DELIVERY PROJECT
 Loan / Credit Number: AL-8521

Supply and Installation of Integrated Front Office (IFO) Service Delivery Platform
AL-8521/G/ICB/1.06

Original Publication Date: 26 January 2017

Amended Version 1, Date:  02 February 2017

1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Client
Connection online, on August 28, 2015.
2. The Government of Albania has received a loan from the International Bank for Reconstruction and
Development1 towards the cost of Citizen Centric Service Delivery Project and intends to apply part of the funds to
cover eligible payments under the Contract for “Supply and Installation of Integrated Front Office (IFO) Service
Delivery Platform”, Ref: AL-8521/G/ICB/1.06/2016.   Bidding is open to all bidders from eligible source countries
as defined in the Guidelines:  Procurement under IBRD Loans and IDA Credits2.

3.    ADISA (Agency for Delivery of Integrated Services in Albania) will be responsible for the management of the
integrated nationwide model of service delivery.  Integrated service delivery is the model where Front-Office services
of different public institutions (7 or more) are located “under the single roof”. Integrated Front Office (FO)/One Stop
Shop (OSS) will be one of the channels available for delivering fast, reliable and transparent services to citizens.
The expected benefits of Integrated FO/OSS are related to:

 Reduction of time and expenses for citizens in obtaining public services;
 Obtaining of services from one single window/location;
 Improvement of quality services by utilizing new innovative solutions and implementing the same standards;

and
 Increasing the credibility in relation to the manner the services are delivered by the administration.

4. The objective of this contract is to develop an ICT solution for ADISA’s Integrated Front Office (IFO)
Service Delivery Platform offering a single web-based platform to provide a new integrated channel of services
to citizens. This platform should provide the necessary functionality to support different actors like service window
clerks, supervisors, finance officer and quality assurance personnel in order to deliver services to citizens in one
stop shop face to face fashion. The platform has to provide an integrated solution in order to administer all services
that will be offered by ADISA. This platform should be able to define business service process flows and relay on
the Government Gateway (GG) platform for utilizing the electronic services already published as summarized
below:
4.1 ADISA’s functions of FO management will be challenging in all aspects. While the database of Public
inventory has more than 1200+ services, 400+ of them will be provided to the citizens and businesses in the
integrated Front Offices. IFO platform should support the delivery of these services.
4.2   Integration with Citizen Feedback Monitoring DU. CFM (Citizen’s Feedback Monitoring) web-based system
has been developed for the Albanian Prime Minister’s Delivery Unit (DU). The intention of the system is not only the
purpose of measuring the experience of citizens on the quality of service delivery, but also enhances decision
support. IFO platform should be linked with the CFM system.
4.3 The IFO service delivery platform is expected to improve the Front Office interfaces and processes aiming
to increase the efficiency and accelerate the delivery of the services to the citizen and businesses. The platform is
envisaged to be designed and automate the operations according to three main pillars:

 Processes related to Application for a service
 Processes related to  Front Office management
 Processes related to the performance of FO and Back Office (BO)

5. Qualifications requirements
 (I) Experience

I. During the past 5 years, at least two (2) customer references, with at least one (1) in the Government
institutions, who have successfully deployed systems similar to the IFO system, and one (1) in large enterprises
in public or private sector. Similar projects will be considered as the projects similar in size and led by the bidder
or JV partners as main contractor(s), with the following scope: (a) Integrated online public service (e-service)
delivery management; (b) process-oriented composition and distribution of documents; (c) Business Intelligence
and reporting; (d) Case Management; and (e) Electronic Documents management. - (references as “subcontractors”
will be not allowed for the bidders or JV partners).
II. ISO Certification: The bidding company must hold a valid ISO 9001 certification;
III. The Bidder must provide a full description of his company profile including scope and size of his activities,
copies of original documents defining the constitution of legal status, place of registration and principal place of
business of the company or firm.
IV. The bidding company must have a valid partnership for supply and service delivery with the hardware
vendor company which brand is being offered.
v. The bidding company must be certified in the relational database technology of the system that is being
offered.
VI. The bidding company must have a valid partnership for supply and service delivery with hardware vendor
company which brand is being offered and authorized for Albania territory.

In case of a Joint Venture, all partners combined must meet requirement

(II) Financial capacity:
The Bidder must demonstrate average annual turnover of at least a minimum figure of 2,000,000 Eur (two million
) equivalents, calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, in the last
three (3) years (2015, 2016, 2017).

(III) Bidder shall demonstrate availability of liquid assets of at least 300,000 EURO.

(IV)      Bidder must demonstrate technical competencies with at least sixteen (16) IT staff members/consultant
certified in the following fields, combined to fulfill the following requirements. (One staff member/consultant could
play the role of more than one specialist when holding  the required certificates as below).
- One (1) Project Manager with at least 7 years of proven experience in the relevant field, holding a valid
certification of ITIL (Information Technology Infrastructure Library) and PMP (Project Management Professional,
PMI institute) or equivalent. The Project Manager shall be available in Albania during the whole project timeline (44
weeks).
- One (1) Deputy Project Manager with at least 5 years of proven experience in the relevant field, holding a
valid certification of ITIL and PMP (PMI institute) or equivalent. The Deputy Project Manager shall be available
during the whole project timeline due to the complexity and number of stakeholders and services to be implemented
during the project.
- One (1) Business Analyst and Software Architect with a minimum of 5 years of experience in the relevant
field.
- One (1) specialist for the implementation of the Servers and Storage equipment holding the architect level
of certification.
- Two (2) specialist certified for managing and administering the relational database technology;
- Two (2) specialist certified with professional level for service oriented architecture non vendor related,
- Ten (10) specialists  certified (MCPD) or Java developers holding a certification from Microsoft or Oracle or
IBM.
- Three (3) specialists certified for Microsoft BizTalk from Microsoft which is the core component of the
Government Gateway.
- One (1) networking specialist holding a valid (CCNP) Routing, and Switching certification in order to
support the project team in the integration process with the NAIS network infrastructure which is based on Cisco
technologies.
- One (1) networking specialist holding a valid (CCNP) Security certification in order to support the project
team in the integration process with the NAIS network infrastructure which is based on Cisco technologies.
- One (1) specialist holding valid certification on Professional level for IP telephony system.
- Two (2) specialists certified with professional level for Service Oriented Architecture, non-vendor related

 (V)   If the bidder is a Joint Venture, all partners combined must meet the qualifications requirement and all
partners of the Joint Venture shall be liable jointly and severally for the execution of the Contract. For the partner in
charge (leader of the Joint Venture) the average annual turnover must not be less than 40% of the total required
annual turnover and for each other partners the average annual turnover must not be less than 25% of the total.

6. A complete set of Bidding Documents in English may be obtained at no cost by interested bidders on the
submission of a written application or e-mail to the address given below.  Further the Bidding Documents may also
be downloaded from any of the following websites: www.adisa.gov.al
7.     Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World
Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, edition of 2011, revised July 2014 and is
open to all Bidders eligible as defined in these Guidelines,  that meet the following minimum qualification criteria:
key qualification criteria relating to previous experience, financial capacity, etc., from the BDS entry for ITB
Clause 6.1 (a)].
8.      Interested eligible Bidders may obtain further information from:  PMU of Citizen Centric Service Delivery
Project and inspect the bidding documents at the address given below, during office hours from 08:00 to 16:00,
Mondays to Thursdays, and from 08:00 to 14:00 on Fridays.
9.        A pre-bid meeting which potential bidders may attend will be held on, June 22, 2018, at 11.00 local time.
10. Bids must be delivered to the address below at or before July 13, 2018, at 12.00 local time.  “Bids need
to be secured by an amount of 32,000 EUR. Late bids will be rejected.  Bids will be opened in the presence of
Bidders’ representatives who choose to attend at the address below, at July 13, 2018, 12.00 local time.
11. The attention of prospective Bidders is drawn to (i) the fact that they will be required to certify in their bids
that all software is either covered by a valid license or was produced by the Bidder and (ii) that violations are
considered fraud, which can result in ineligibility to be awarded World Bank-financed contracts

Project Management Unit
Blvd: Zhan d’Ark, N.33

Ish shtepia e oficerave, Kati V-te.
Tirana, Albania

 e-mail: roland.larashi@adisa.gov.al
and also   fiorentina.jorgji@adisa.gov.al

SHPALLJE PER ANKAND PUBLIK

Shoqeria “TOSK Energji” sh.a. njofton se, ne date 08.06.2018
do te zhvillohet ankandi per shitjen e kolateraleve objekt i barres
siguruese, lende hidrokarbure, si me poshte:
a.Nafte Bruto  5553.87 m3 (pesmije e pesqind e pesedhjete e tre
pike tetedhjeteshtate)
b. Gjysme Produkt   3501 m3 (tremije peseqind nje);
c.Solar lend djegese 2940.5 m3 (dymijenenteqindedyzetepike
pese);
d.Bitum 243 m3 (dyqindyzetetre);
e.Mazut 1585 m3 (njemijepeseqindtetedhjetepese);

f.Virgjin 1405.8 m3 (njemijekaterqindpese pike tete);
g.Gasoil 661 .5 m3 (gjashteqind gjashtedhjetenje pike pese);
Me cmim fillestare ne ankand 4,337,729.6 USD (katermilione
e treqind e tridhjete e shtatemije e shtateqind e njezet e
nente presje gjashte dollare amerikane)
Ofertuesit duhet te paraqesin ofertat e tyre deri ne oren 12:00
te dates 08.06.2018, prane zyrave te shoqerise “TOSK
Energji” sh.a. prane ambienteve KPTHN Ballsh, Rruga
Mehmet Shehu, Zona Kadastrale 1090, Mallakaster
Ankandi per shitjen e kolateralit do te zhvillohet ne daten
08.06.2018, ora 15:00, ne vendndodhjen e barredhenesit:
ne KPTHN Ballsh, Rruga Mehmet Shehu, Zona Kadastrale
1090, Mallakaster

Kjo shtesë, sipas
ligjit  llogaritet
mbi atë masë
pensioni që
rezulton pas
rritjeve dhe

indeksimit që ka
pësuar pensioni
gjatë kohës së
ndërprerjes.

““
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Së shpejti, libri më i ri "Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist"

Letra për Ramizin: Edi Hilës
iu thurën elozhe si asnjë tjetri

Ekskluzive/ Zbulohet informacioni sekret i vitit
1973, i Kujtim Buzës për Ramiz Alinë

Ndër mbledhjet e
shumta që u bënë
në të gjitha insti-

tucionet kulturore dhe
artistike të Tiranës në
fillimin e vitit 1973, pas
fjalës së Enver Hoxhës, e
mbajtur më 15 e 16 mars
në aparatin e Presidiumit
të Kuvendit Popullor të
Shqipërisë, ku si temë
kryesore ishte "Lufta
kundër shfaqjeve të hua-
ja e liberale në art e kul-
turë dhe ndikimi i tyre në
të gjithë jetën e ven-
dit...", edhe në Lidhjen e
Shkrimtarëve dhe
Artistëve u mbajtën një
sërë mbledhjesh ku u
morën në analizë puna e
bërë deri në atë kohë dhe
detyrat që u dilnin
artistëve dhe sh-
krimtarëve në të ardh-
men, "nën frymën fjalës
së shokut Enver të mbaj-
tur në Plenumin e IV".
Një nga këto mbledhje të
mbajtura në muajin prill
të atij viti ishte dhe ajo e
sektorit të arteve figura-
tive në Ministrinë e Ar-
simit dhe Kulturës të Sh-
qipërisë, që e kryesonte
piktori Kujtim Buza, i cili

ka përpiluar edhe raport-
informacionin përkatës

për Komitetin Qendror të
PPSH-së. Po kështu, një

Dashnor Kaloçi

DISA PROBLEME TE ARTEVE FIGURATIVE NE
DRITEN E FJALIMEVE TE SHOKUT ENVER

Problemet që do prekim
në këtë informacion

kanë dalë në dy mbledhjet
e Komisionit të Arteve Fig-
urative dhe gjatë bisedi-
meve me artistët në studio
dhe në diskutime krijuese.
Komisioni do të vazhdojë
diskutimin e thellimi i
mëtejshëm do të eviden-
tojë probleme dhe detyra
të reja. Edhe në gjirin e pik-
torëve dhe skulptorëve sot
ka një shqetësim dhe pre-
okupim të veçantë. Kjo lid-
het me thellimin dhe
përmbajtjen e formës, kon-
solidimin e sukseseve të
arritura dhe në gjetjen e
rrugëve të reja në pas-
qyrimin e realitetit tonë
socialist në zhvillim. Prob-
lemet e thellimit në përm-
bajtje, të novatorizmit, tra-
ditës dhe karakterit ko-
mbëtar janë në plan të
parë. Ato vijojnë dhe sh-
trohen me forcë të nxitur
nga disa shfaqje konserva-
tore e liberale, që janë
vënë re edhe në fushën e
arteve figurative.

Së pari, siç u vu në
dukje edhe në komision,

veçanërisht këto dy vjetët e
fundit, është vënë re tenden-
ca për të kritikuar dhe anali-
zuar në veçanti atë krijimtari
të molepsur nga konserva-
torizmi, atë krijimtari me
qëndrim natyralist ndaj reali-
tetit tonë revolucionar. Bile,
duke kritikuar me të drejtë
disa punime a shfaqje të tilla
natyraliste u tërhoq vëmend-
ja në disa vepra, të cilat kish-
in premise dhe përpjekje të
frytshme, por që në fund të
fundit ishin akoma realizime
të pakryera. Duke minimi-
zuar disa shfaqje dhe tenden-
ca, për hir të luftës ndaj
rutinës, skematizmit dhe kli-
sheve natyraliste, u kalua në
ekstremin tjetër në "adhu-
rimin" e talenteve të reja, "të
përkryera", artistikisht. Një
gjë e tillë u vu re si në dis-
kutimin krijues të ekspozitës
së 30-vjetorit të themelimit
të Partisë, në ekspozitën e tal-
enteve të reja, në ekspozitën
e parë të pranverës, si dhe në
polemikën që u bë në shtyp

për natyralizmin, letrarizmin
etj. Veçanërisht duke anali-
zuar artikullin e shokut An-
don Kuqali (në Nr.12. 1972, të
revistës "Nëntori"), vëmë re
pikërisht një tendencë të
tillë: luftë të pamëshirshme
konservatorizmit, natyral-
izmit, letrarizmit, anakro-
nizmit dhe minimizimit të
rrezikut liberal, të tenden-

cave të huaja; pra tendenci-
ozitetit në luftë kundër
rutinës konservatore dhe
zbutje të këtij qëndrimi pari-
mor në luftë kundër rutinës
konservatore dhe zbutjes së
këtij qëndrimi parimor në
luftë kundër shfaqjeve të
huaja. Thëniet e shokut An-
don Kuqali në artikullin e
mësipërm: "Duke luftuar
kundër fenomeneve të jasht-
me demonstrative si kundër
skematizmit e kuptimit vul-
gar anekdotik të subjektit,
arti ynë i realizmit në zhvil-
lim kërkon lëmenj të rinj dhe
forma të reja të shprehjes
artistike". "Vetë zhvillimi i
jetës shkakton zhvillim, e në
periudha të ndryshme dhe
një transformim të artit". Me
tendiociozitet shprehin
hapur pranimin e një përm-
bysjeje, transformimi të artit.

Duke evidentuar me fjalët
më të zgjedhura, në faqe të
tërë, individualitete si Edi
Hila, që është piktor i ri i tal-
entuar dhe kërkues, ar-

tikullshkruesi, thur elozhe
dhe lavdërime që nuk janë
thënë për as edhe një artist
shqiptar dhe duke u mjaftu-
ar me të vetmen kritikë, në
mënyrë shumë evdidente
shfaq preferencën personale:
tregohet subjektiv dhe
gjykon shumë i njëanshëm, i
prirur ndaj të resë e duke
pranuar atë ashtu si vjen, pa
e analizuar me të njëjtën
këmbëngulje e tendenci-
ozitet. Komisioni gjen me
vend luftën kundër shfaqjeve
të huaja konservatore, me
gjithë ndonjë teprim në këtë
drejtim, por mban qëndrim
autokritik ndaj faktit që ka
mbetur në këtë, pa parë rrez-
ikun tjetër të ndikimeve të
huaja, lufta që është minimi-
zuar e nuk është vënë në të
njëjtin plan.

Shokët e komisionit vunë
në dukje me të drejtë një
zbutje të kërkesave për reali-
zimin e tablove tematike, ko-
mpozimeve që rrahin prob-
leme nga më të rëndësishmet

që dikton jeta. Nga 100 e ca
kompozime të paraqitur në
ekspozitën e 30-vjetorit të
Partisë, me tema nga puna,

lufta dhe heroizmi i popullit
tonë në të gjitha fushat e
jetës, në ekspozitën e fundit
të pranverës, tabloja tema-
tike u reduktua pothuaj në
zero. Kjo nuk ndodhi rastë-
sisht.

Shoku Andon Kuqali shk-
ruan: "Një kuptim dogmatik
i artit dhe rolit të tij si rrje-
dhim i koncepteve burokra-
tike e ka kufizuar ndonjëherë
tematikën dhe zhvillimin e
disa gjinive. Në vlerësimin e
veprës artistike ka pasur kri-
tere hierarkike, sipas të

RAPORTI
Veprat "Kur yjet
mbushin qiellin",
"Pusi 524",
"Epika e yjeve të
mëngjesit", (të
Edison Gjergos)
etj.; portrete,
peizazhe,
punime me
ndikime të
huaja...

raport-informacion tjetër
për këtë mbledhje është



DOSSIER
ARTISTET NE KOMUNIZEM

mbajtur nga Ksenofon
Dilo,  i  cili  në atë kohë
mbante funksionin e sek-
retarit për artet figurative
në Lidhjen e Shkrimtarëve
dhe Artistëve, raport i cili
së bashku me atë të Kujtim
Buzës, i janë dërguar Ram-

iz Alisë me një shënim që
ka bërë aty Hamit Beqja,
(ndihmës i Ramiz Alisë), në
sektorin e edukimit pranë
aparatit të Komitetit Qen-
dror të PPSH-së. Ajo që vi-
het re tek të dy raport-in-
formacionet në fjalë ësh-
të fakti se aty duket që
është pasqyruar me kor-
rektesë  dhe  vërtetësi
gjithçka është thënë dhe
folur  nga  pjesë -
marrësit, piktorë, 
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cilave, në krye të shkollës
qëndron tabloja tematike!
Përsa u përket temave janë
inkurajuar dhe përkrahur në
radhë të parë, ato me karak-
ter përfaqësues e zyrtar. Në
këtë mënyrë janë formuar
skema, është kufizuar këndi
i vështrimit".

Aq më tepër gabohet kur
akuzohet se, nëpërmjet këty-
re tablove tematike janë for-
muar dhe është kufizuar kën-
di i vështrimit.

Sigurisht këtu duhet
thënë se ne piktorët në reali-
zimin e shumë punimeve
tona kemi qenë tepër soditës,
nuk jemi thelluar në tra-
jtimin e tablove tematike, në
shtrydhjen nëpërmjet saj të
esencës racionale të proble-
mit që trajtohet, por të arrish
në konkluzione se tende-
cioziteti për realizimin e
tablove skematike ka çuar në
skema dhe kufizim të këndit
të vështrimit, mendoj se
gabohet rendë, gabim i cili
thellohet kur shton se: "Pa-
surimi i artit tonë, i pikturës,
skulpturës dhe grafikës sonë,
përveç veprave që trajtojnë
aspekte të rëndësishme his-
torike, politike dhe masive
dhe me vepra që trajtojnë
momente lirike të punës apo

jetës intime, me portrete, pei-
zazhe e natyra të qetë, siç po
shohim më shpesh kohët e
fundit është një gjendje pozi-
tive, e cila tregon zhvillimin,
përparimin, zgjerimin tema-
tik e të këndit të vështrimit.
Në këtë mënyrë, arti ynë pa-
surohet me krijime të indi-
vidualiteteve të ndryshme,
bile ka ardhur koha të flasim
për stilin e artit tonë, arti ynë
po gjen përparësi, pasi po tra-
jtohen edhe temat lirike apo
intime dhe se kështu po zh-
villohen individualitetet dhe
se kështu mund të flasim
edhe për stilin në artin tonë".

Është e vërtetë që duke u
marrë me tablotë ishte lënë
pas dore tema lirike, tema in-
time, e cila plotëson botën
shpirtërore të njeriut tonë.
Por të quash kërkesë hier-
arkike kërkesën për tenden-
ciozitet në tablotë skematike,
të kuptosh si prurëse të ske-
matizmit, tablotë skematike
(si gjini) dhe të konsiderosh
si zhvillim e përparim faktin
që u trajtua dhe tema lirike,
na duket gabim i madh dhe
moskuptim në përmbajtje të
problemeve, njëanshmëri,
zvogëlim i rolit dhe rëndësisë
së temës së madhe qytetare,
që është kjo rruga që nuk

zvogëlon individualitetet ar-
tistike, nuk bën uniform
përmbajtjen dhe nuk çon në
kërkim formaliste, apo largim
nga tradita. Ajo që trajtohet
në artikull, përkundrazi, të
tregon rrugën e kundërt.

Ndonëse s'mund të themi
se nuk është përmendur
edhe roli i tablosë tematike,
prirja e përgjithshme e jona
e mjaft pikturave, sidomos
kohët e fundit ishte tema lir-
ike, intime, soditja e thjesh-
të e natyrës, bukuria dhe
raportet e saj koloristike.
Kështu për këtë arsye u shty
edhe hapja e ekspozitës së
dytë të pranverës, përgatitur

me këto motive intime që janë
të paanshme për të gjitha ko-
hërat dhe njerëzit, soditja
skeptike e natyrës dhe botës
përreth.

Në komision u vlerësuan
shumë punimet e traditës
dhe të ditëve tona, realizime
të suksesshme e me një di-
apozon të gjerë si monumen-
ti i pavarësisë, ai i katër her-
oinave, të tjera në skulp-
turën monumentale, në pik-
turë, si tabloja e Guri Ma-
dhit, "Dorëzimi i tapive", etj.
Në mbledhje u theksua se e
vetmja rrugë në formimin e
karakterit kombëtar është
ajo e pasqyrimit me vërtetë-
si të realitetit tonë socialist.
U morën shumë shembuj në
këtë drejtim, vepra me
qartësi mendimi që në em-
brion kanë pulsin e jetës,
pulsin e popullit, shpirtin
qytetar, patriotik militant.
Kështu u çmuan veprat e
Odhise Paskalit, Vangjush
Mihos, Sali Shijakut, Sha-
ban Hadërit, Kristaq Ramës,
Muntaz Dhramit, Hektor
Dules etj. Por, njëkohësisht
u përmendën edhe veprat
"Çrrënjosja", "Zgjimi", "Kur
yjet mbushin qiellin", "Pusi
524", "Epika e yjeve të
mëngjesit" etj., portrete,

peizazhe etj., punime me
ndikime të huaja, subjek-
tive.

Në komision u luftua
qëndrimi konservator i aty-
re artistëve, të cilët e
shikojnë formën si diçka të
palëvizshme, tradicionale,
që nuk kuptojnë se përm-
bajtjes së re i duhet veshur
një formë e re që t'i përgjig-
jet realitetit në zhvillim.

Rasti i prodhimit të va-
zove "ilire" në Ndërmar-
rjen Artistike të Vlorës,
riprodhimi i atyre objek-
teve që ilirët i kanë për-
dorur për parfumet,
mbledhjen e hirit etj., në
këtë konstrukt, por me ma-
terial tjetër (të lyer), për
qëllime të tjera zbukurimi
të ambienteve tona sot, në
Shqipërinë socialiste, janë
shfaqje të arkaizmit, e
frikës për të mos cenuar
traditën, shfrytëzimin e
traditës së pastudiuar, të
marrë kallp.

Në komision u kritikuan
rastet kur autorë të ndry-
shëm janë kthyer në
soditës, lavdërues të jash-
tëm, të përciptë të realitetit
tonë revolucionar, jo
luftëtarë aktivë të së resë,
cektësi e cila ka ardhur nga

skulptorë,  krit ikë
arti etj., pasi përveç

kritikave apo më saktë
akuzave që janë bërë ndaj
Edison Gjergos, Ali Os-
ekut e Maks Velos, të cilët
siç  dihet  përfunduan
burgjeve të regjimit ko-
munist për vite të tëra,
(këto raporte ishin dhe
"lënda e parë" e baza për
mbushjen e  dosjeve  të
tyre), autorët e raporteve
nuk kanë nguruar  të

shënojnë aty kritikat apo
akuzat edhe për piktorë
dhe skulptorë  të  t jerë ,
emra mjaft të njohur të
arteve figurative si psh.,
S a l i  S h i j a k u ,  M u n t a z
D h r a m i ,  G u r i  M a d h i ,
Nexhmedin Zajmit, Jak-
up Keraj, etj., të cilët jo
vetëm që nuk patën prob-
leme më pas, por përkun-

d r a z i  i s h i m  m j a f t  t ë
vlerësuar. Po kështu, në
raportin e tij, Buza duket
që nga pozitat konserva-
tore ka sulmuar me kri-
tika dhe akuza deri diku
edhe të ashpra disa nga
p i k t o r ë t  e  n j o h u r  d h e
g j i t h a s h t u  k r i t i k u n  e
njohur të arteve figura-
tive, Andon Kuqalin, për

mosthellimi sa duhet
në jetën e saj klasore,
antagoniste dhe joan-
tagoniste. Ujdisja me
artin "banal" dhe "pa
ide", i cili nuk e ka
burimin tek jeta, por te
vështrimi subjektiv i re-
alitetit, bën që shpesh të
hasim tablo që nuk të
ngacmojnë, nuk ngrenë
problem, i kalojnë qetë
situatat, ndërtohen në
forma të jashtme
pllakateske, metodë kjo
që mpin forcat, pengon
ecjen përpara, ushqen
të qëndruarit në vend.
Shembull në këtë
drejtim u morën shumë
punime në ekspozitën e
25-vjetorit të çlirimit si
p.sh. "Pranvera social-
iste", e Remzi Kuçit,
"Revolucioni marshon"
e Thanas Papës, vepra të
Agim Fajës, Minella Sa-
tos, Fatmir Haxhiut etj.

Tiranë, 19.IV.1973
Kujtim Buza
Shef i Sektorit të

Arteve Figurative në
Ministrinë e Arsimit
dhe Kulturës

  (vijon nesër)



frymën e tij  liberale në
artikujt kritik që ai ka
b ë r ë  n ë  s h t y p i n  l e t r a r
për disa piktorë të rinj
si Edi Hila etj .  Po çfarë
thuhet më tej  në raport-
infor macionin e  përpi -
luara nga Kujtim Buza
dhe kush ishin piktorët
dhe skulptorët  e  t jerë ,
q ë  u  k r i t i k u a n  a p o  u

a k u z u a n  a t y  p ë r
ndikime moderniste e
s h f a q j e  t ë  h u a j a  n ë
p u n i m e t  e  t y r e ?
L i d h u r  m e  k ë t ë  n a
n j e h  d o k u m e n t i  n ë
f j a l ë ,  q ë  p u b l i k o h e t
p ë r  h e r ë  t ë  p a r ë  n ë
faqet e këtij libri, të ci-
lin po e japim të plotë
dhe pa asnjë shkurtim.
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Qendra e rikonstruktuar në Pogradec mbledh 46 fëmijë nga 496 që ka bashkia

"Askush të mos mbetet pas", një ditë
mes fëmijëve me aftësi të veçanta
Kryetari Kapri: Specialistë në zonat rurale

Drejtoresha e
qendrës, Anila Bedri

Në një orë mësimi në qendrën ditore në Pogradec

Sirini dhe
punimet e tij

Darina Tanushi

Kledisi, Odisea, En
kelejda, Sirini janë
vetëm pak nga ata që

i ka bashkuar Qendra Mul-
tifunksionale për fëmijët me
aftësi të veçanta në Po-
gradec. Secili prej tyre ka
talentin e tij. Muret e qen-
drës ditore, që ka gati një vit
që është tjetërsuar dhe
rikonstruktuar me mbësh-
tetjen e PNUD dhe mbësh-
tetjen financiare të qeverisë
zvicerane, e demonstrojnë
këtë më së miri. Piktura,
punime dore mjaft të veçan-
ta vërtetojnë pikërisht atë,
që rreth 46 fëmijë që frekuen-
tojnë këtë qendër kanë secili
nga një dhunti në art. Sirini
është piktori i vogël i qen-
drës, i cili na pret mjaft mirë,
edhe pse hymë të paftuar në
dhomën ku ai kishte se-
ancën e radhës. I qeshur na
shpjegon ato çka ka bërë me
plastelinë. Një tjetër e re që
shkon çdo ditë në qendër
është Enkelejda, e cila në
dialektin e zonës na thotë:
"Unë jam Enkelejda. Vij në
mëngjes, mësojmë bëjmë
byzyyçka, këndojmë kërce-
jmë", dhe vërtetë së bashku
me mësuesen, zërat e një gru-
pi të rinjsh ushtuan për pak
minuta nga një këngë. Por,
në anën tjetër prindërit me
gjithë lehtësimin që kanë
marrë pas rikonstruksionit
të qendrës, kanë ende kërke-
sat e tyre. Madje, në sytë e
nënave që kishin ardhur për
të marrë fëmijët ka lot dhim-
bjeje për fatin e fëmijëve të
tyre. Nëna e Odiseas, mes
syve të përlotur thotë se ai
"ka filluar të jetë më i qetë,
ka dëshirë të këndojë, të lex-
ojë. Do edhe ai të bëhet si të
tjerët". Një tjetër nënë shpre-
het për kushtet që ishin më
parë në këtë qendër, të vësh-
tira e me myk. Ndërsa drej-
toresha e qendrës, Anila
Bedri thotë: "Qendra është
në shërbim të fëmijëve dhe
personave me aftësi të kufi-
zuara nga mosha 4-38 vjeç.
Kemi dy grupe të rinjsh, i
pari nga mosha 15-18 vjeç
dhe i dyti nga mosha 18 vjeç
e lart. Aktualisht marrin
shërbimin tonë 48 fëmijë.
Shërbimet janë falas dhe
ofrohen si paradite dhe pas-
dite, pasi ka fëmijë që
frekuentojnë shkollën para-
dite dhe pasdite marrin shër-
bimin në qendër". Ofrohen
terapi individuale, grupi,
terapi mësimore si dhe zh-
villimi e aftësitë fizike. 11
profesionistë mbështesin
fëmijët dhe të rinjtë në: zh-
villim dhe edukim, mësim,
riaftësim fizik, terapi pune,
apo seanca këshillimi. Pro-
grami që është titulluar
"Askush të mos mbetet pas",

në një vështrim të përgjiths-
hëm është një shpresë e re
për shtresën e personave me
aftësi të veçanta në Shqipëri.
Vetëm në rajonin e Po-
gradecit janë rreth 500 të

tillë, por vetëm 10% e tyre
marrin një shërbim të spe-
cializuar dhe trajtimin e
duhur. Ndërkohë, bazuar në
këtë program ka ndërhyrje
në 18 bashki të vendit. Krye-

tari i Bashkisë së Po-
gradecit, Eduart Kapri, ka
menduar një plan për ata
fëmijë që janë në zonat ru-
rale dhe nuk kanë mundës-
inë të vijnë çdo ditë pranë

qendrës. "Në planet tona ësh-
të të ofrojmë specialistë që
të jenë sa më afër këtyre
zonave. Por, që kjo qendër të
shtrijë aktivitetin për të
gjithë është realisht e pam-

undur", u shpreh Kapri në
takimin me gazetarë, duke
na shpjeguar edhe diçka mbi
funksionimin e reformës
territoriale në bashkinë që
drejton.

EDUART KAPRI
"Po shohim nëse mund të bëjmë sigurimin e
transportit, sidomos nga rrethinat e Pogradecit. Po
përpiqemi të arrijmë një marrëveshje me shërbimet
private të transportit, që për familje të tilla, shërbimi
t'u jepet falas. Bashkia nuk merr dot përsipër ta
mbulojë me fondet e saj. E kemi të pamundur për
shkak të borxhit që bashkia ka trashëguar",
shpjegoi kryetari i Bashkisë së Pogradecit.

Marrëveshja

Call for: Service Company to implement
health facility-based survey in Diber and Fier

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 benefit from better health due to improved Primary Health Care (PHC)
services and health promotion activities.

During 2015 HAP conducted a baseline assessment of the quality of care in Primary
Health Care facilities, and now it is in the process of planning the end line assessment of
the quality of care in Primary Health Care facilities. End line survey is a facility-based
Quality of Care study planned to be conducted in June 2018. In this regard, HAP project is
looking for a service company to conduct logistical and quality assurance of data collection
for end-line assessment firmly following Study Protocol and definitions on these TORs, in
the selected Health Centers, 26 HC in Fier and 20 in Diber region.

The interested providers should submit a proposal answering the requisites as described
in the Terms of References which can be found in the below link:

http://www.hap.org.al/index.php/opportunities-for-cooperation-2/

The bidders for this contract should submit to the HAP Centre the following documents
 CV of the service provider, demonstrating previous experiences in surveys,

including electronic data collection using tablets
 CVs of key staff and assigned positions
 Copy of NIPT
 Financial offer as per suggested budget lines described in Annex 1

The application package should be sent in sealed envelopes within May 29th, 2018 at the
address:
Procurement Team
HAP Centre
Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati Helios, Kati II, Ap.5, Tirana, Albania
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Mjeku urolog: Kategorizimi i sëmundjes, 85% e pacientëve nuk kryejnë diagnostikim të posaçëm

 Xhani:
Rezart

"Duhanpirja dhe obeziteti dyfishojnë rrezikun për të sëmurët"

 Tumoret në veshka, ja cilët
janë  shkaktarët kryesorë

Duhanpirja, obezite
ti apo hipertensioni
arterial janë tre

nga shkaktarët kryesorë
që ndikojnë në shfaqjen e
tumoreve në veshka. Këto
të fundit, në varësi të sh-
kallës kur diagnostiko-
hen, mund të çojnë deri në
heqjen përfundimtare të
veshkës së prekur. Në një
intervistë për suplementin
"Life Pages" në "Gazeta
Shqiptare", mjeku urolog
në Shërbimin e Urologjisë
në QSUT, Rezart Xhani tre-
gon se mosha më e prekur
është 60-70 vjeç, por nuk
mungojnë rastet e shfaqjes
së sëmundjes edhe në grup-
mosha më të reja. Më tej,
mjeku thekson se në ven-
din tonë, ende nuk ka të
dhëna të sakta mbi num-
rin aktual të të sëmurëve,
pasi mungojnë stafet mul-
tidisiplinare dhe kjo e bën
shumë të vështirë ndjekjen
korrekte të pacientëve.
Sa është numri i të
prekurve nga tumoret e
veshkave në vendin tonë?
Nuk ka të dhëna të sakta
aktualisht për numrin e të
sëmurëve me tumore të
veshkave, për shkak se jo
të gjithë të sëmurët e ope-
ruar në QSUT pas ndë-
rhyrjes i drejtohen shër-
bimit të Onkologjisë, në të
cilin dhe kartelizohen.
Gjithashtu, nuk dihet ak-
tualisht sa është numri i
të sëmurëve me tumore të
veshkave të operuar në
spitalet rajonale dhe ato
private në Shqipëri. Fat-
keqësisht stafet multidisi-
plinare mungojnë dhe kjo
e bën shumë të vështirë
ndjekjen korrekte të këty-
re pacientëve. Duhet të
saktësohet me ligj zhvilli-

Voltiza Duro

mi i stafeve multidisplinare në
rastet e tumoreve, në mënyrë që
çdo mjek, i çfarëdo specialiteti të
mos ndjejë peshën e vetmisë në
vendimmarrjen për trajtimin e
këtyre pacientëve.
Cilat janë shkaqet kryesore qëCilat janë shkaqet kryesore qëCilat janë shkaqet kryesore qëCilat janë shkaqet kryesore qëCilat janë shkaqet kryesore që
n d i k o j n ë  n ë  z h v i l l i m i n  en d i k o j n ë  n ë  z h v i l l i m i n  en d i k o j n ë  n ë  z h v i l l i m i n  en d i k o j n ë  n ë  z h v i l l i m i n  en d i k o j n ë  n ë  z h v i l l i m i n  e
sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?
Tri shkaqet kryesore janë: du-
hanpirja, obeziteti, hipertensioni
arterial. Kjo triadë e dyfishon
mundësinë për shfaqjen e kësaj
sëmundjeje. Ndërkohë, ka edhe
faktorë gjenetikë, sepse pasja e
një kushëriri të linjës së parë me
tumor të veshkës është i lidhur
me një rrezik të rritur të shfaqjes
së tumorit.
C i l a  ë s h t ë  g r u p m o s h a  m ë  eC i l a  ë s h t ë  g r u p m o s h a  m ë  eC i l a  ë s h t ë  g r u p m o s h a  m ë  eC i l a  ë s h t ë  g r u p m o s h a  m ë  eC i l a  ë s h t ë  g r u p m o s h a  m ë  e
prekur?prekur?prekur?prekur?prekur?
Më shpesh preken grupmoshat
60-70 vjeç, por mund të kemi
shfaqje të këtyre tumoreve edhe
në grupmosha të tjera. Raporti
burra/gra është 3:2.
Si  kategorizohen tumoret  eSi  kategorizohen tumoret  eSi  kategorizohen tumoret  eSi  kategorizohen tumoret  eSi  kategorizohen tumoret  e
vvvvveshkaeshkaeshkaeshkaeshkavvvvve?e?e?e?e?
Tumoret e veshkave kategorizo-
hen histologjikisht në karcino-
ma renale (RÇ-renal cell carcino-

ma) të cilat zënë 80-90% të të gjithë
tumoreve, karcinoma papilare 10-
15% dhe tumoret kromofobe 3-4%
të tumoreve. Ecuria dhe përgjig-
ja ndaj terapive të ndryshme të
këtyre tumoreve është i ndry-
shëm.
Si paraqiten klinikisht këto tu-Si paraqiten klinikisht këto tu-Si paraqiten klinikisht këto tu-Si paraqiten klinikisht këto tu-Si paraqiten klinikisht këto tu-
more?more?more?more?more?
Shumë tumore renale janë pa as-
një simptomë, derisa ato pro-
gresojnë drejt stadeve të von-
shme të sëmundjes. Rreth 85% e
pacientëve, të cilët vijnë në kon-
sultë për një tumor të veshkës e
kanë zbuluar atë rastësisht gjatë

një ekzaminimi ekografik. Tria-
da klasike e tumoreve, dhimbje
lumbare, gjak i dukshëm në ur-
inë dhe masë abdominale e
palpueshme është shumë e rrallë
dhe tregon për një stad të von-
shëm të sëmundjes apo histologji
agresive. Disa pacientë të cilët
paraqesin simptoma si dhimbje
kockore apo kollë persistente
janë metastatike (përhapje të
sëmundjes në kocka apo mush-
këri). Pacientët detyrimisht du-
het t'i nënshtrohen një skaneri
të toraksit dhe abdomenit me in-
jektim material kontrasti për të
saktësuar diagnozën.
Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?
Trajtimi i tumoreve është më së
shumti kirurgjikal dhe në varësi
të lokalizmit dhe madhësisë së
tyre mund të realizohet nefrek-
tomi (heqje e veshkës) e pjesshme
apo totale.
Në cilin stad të sëmundjes para-Në cilin stad të sëmundjes para-Në cilin stad të sëmundjes para-Në cilin stad të sëmundjes para-Në cilin stad të sëmundjes para-
qiten pacientët te mjeku?qiten pacientët te mjeku?qiten pacientët te mjeku?qiten pacientët te mjeku?qiten pacientët te mjeku?
Pacientët paraqiten gjithmonë e
më shumë në stadet e hershme,
për shkak të masivizimit të
ekzaminimit ekografik. Kjo ësh-
të shumë e rëndësishme, në
mënyrë që tumori të ketë një
shërueshmëri 100%.
Si mund të bëhet parandalimi iSi mund të bëhet parandalimi iSi mund të bëhet parandalimi iSi mund të bëhet parandalimi iSi mund të bëhet parandalimi i
këtyre tumoreve?këtyre tumoreve?këtyre tumoreve?këtyre tumoreve?këtyre tumoreve?
Parandalimi i këtyre tumoreve
mund të bëhet fillimisht duke
ndryshuar stilin e jetesës, të ndal-
ohet pirja e duhanit apo të kufizo-
het qëndrimi në ambientet ku pi-
het duhan, të bëhet kujdes me di-
etën, në mënyrë që të shmanget
shfaqja e obezitetit. Gjithashtu,
realizimi i ekografive abdominale
që në dekadën e pestë mund të zbu-
lojë tumore, të cilët mund të traj-
tohen dhe të shërohen plotësisht.

“Duhanpirja,
obeziteti apo
hipertensioni
arterial janë tre
nga shkaktarët
kryesorë që
ndikojnë në
shfaqjen e
tumoreve në
veshka. Këto të
fundit, në varësi
të shkallës kur
diagnostikohen.

Parandalimi i këtyre tumoreve mund të bëhet
fillimisht duke ndryshuar stilin e jetesës, të
ndalohet pirja e duhanit apo të kufizohet qën-
drimi në ambientet ku pihet duhan, të bëhet
kujdes me dietën, në mënyrë që të shmanget
shfaqja e obezitetit.

Mjeku urolog, Rezart Xhani
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Në këtë periudhë shumë
persona shfaqin shenja
alergjie, pasi është vetë

stina e klima e ndryshueshme, që
ndikon në shfaqjen e simptomave
të para. Tashmë që temperaturat
janë rritur, pemët po zhveshin
sythat e tyre e poleni i luleve po
përhapet në ambient. Kur poleni
thithet nga njeriu nëpërmjet
rrugëve respiratore të frymë-
marrjes, atëherë fillojnë
shqetësimet në organizëm. Ky i
fundit irritohet e reagon ndaj
grimcave, të cilat janë futur në
mushkëri e shfaqin problemati-
ka, ku numri i leukociteve apo
rruazave të bardha të gjakut fil-
lon të rritet e më tej imunoglob-
ulina fillon të marrë vlera të lar-
ta. Me kalimin e tyre në gjak, fil-
lon të rritet histamina, një kimi-
kat që kur hyn në qarkullimin e
gjakut, krijon një irritim, një
ënjtje të rrugëve respiratore, sku-
qje të syve apo probleme me hun-
dën. Në këto momente, individit i
fillojnë teshtimat, ka kruajtje apo
nxirrje të rrathëve të syve, skuqje
të buzëve e në rastet kur këto de-
pozitime janë mbi lëkurë, fillon të
irritohet i gjithë sistemi. Të gjithë
personat janë në kontakt me
polenet, ngacmuesi i parë që sh-
kakton alergji si dhe myqet që
rriten në kushte shtëpie apo në
ajër, por theksohet se jo të gjithë
njerëzit vuajnë nga alergjitë e sh-
kaktuara nga dy faktorët e më-
sipërm. Në rastet kur ulet rezis-
tenca, njeriu është shumë i predis-
pozuar për t'u prekur nga alergjitë
e stinës, pasi këto elementë e kanë
shumë më të thjeshtë që të japin
efektin e tyre ngacmues dhe ir-
ritues në një organizëm të dobët.
Në këtë periudhë njerëzit duhet të
jenë të kujdesshëm e të përpiqen
të rritin sa më shumë imunitetin.
SHENJAT E PARA
Dallimi i simptomave të alergjisë
është i dukshëm e thelbësor, kra-
hasuar me shenjat që shfaqen kur
individi është i prekur nga gripi.
Nëse personi ka një kollë të bezdis-
shme, të shoqëruar me rritje të
temperaturës e këputje trupore
(në këmbë e duar), me një rëndesë
në mushkri e dhimbje koke,
atëherë duhet kuptuar që këto
shenja lidhen me ftohjen. Ndër-
sa kur njeriu preket nga polenet,
ai nuk ka temperaturë, por tesh-
titje, rrjedhje hundësh, kruajtje
sysh e nëse kruhet edhe lëkura,
fillon të skuqet.
KURIMI ME BIMË
 MEDICINALE
Normalisht që gjatë kësaj peri-

Ylli Merja:
Mjeku popullor: Ja shenjat e para që nuk duhet t'i neglizhoni te fëmijët tuaj

"Konsumoni sa më shumë lëng limoni e portokall"

Si të kuroni alergjinë me
qumësht blete e propolis

Ylli Merja

udhe duhet që individi të kujdeset
shumë që të rrisë imunitetin,
kështu që duhen përdorur
produkte që për mbajnë fla-
vonoide apo vitaminë C. Nëse u
japim fëmijëve 5-6 kokrra trënda-
fili të egër, atëherë do të kuptojmë
që është një medikament me të
vërtetë jo vetëm rifreskues, por
që ndikon edhe në rritjen e rezis-
tencës. Gjithashtu, rekoman-
dohet përdorimi i lëngut të li-
monit e portokallit, si dhe shaf-
rani i kuq. Ndërkaq, këshillohet
për të gjithë personat alergjikë,
marrja e qumështit të bletës dhe
propolisi. Këto dy të fundit janë
testuar në rastet e personave me
alergji kronike e kanë dhënë
efekte të mrekullueshme.

Qumështi i bletës luan një rol kyç
në organizëm, pasi  i vë të gjitha
organet në punë, duke i bërë më
dinamike në luftën ndaj viruseve.
Një ndër shkaqet e alergjive të
stinës janë edhe myqet e këto
bëhen shkak për rritjen e sh-
kallëve të irritimit në organizëm.
Propolisi antimykotik ul në
mënyrën më drastike shkallën e
agresivitetit të sporeve të kër-
pudhave apo poleneve. Rekoman-
dohet të merren 10 pika nga ky
medikament në ditë e kështu do
të ketë një përmirësim të situatës
e qetësim të mushkërive. Edhe
çaji antialergjik këshillohet nga
ana jonë për pacientët si dhe të
bëjnë një shpëlarje të trupit me
lëngun e bimëve të trumzës, gje-

thet e ftoit e mushmollës, në
mënyrë që të largojmë nga orga-
nizmi të gjitha pluhurat. Gjith-
ashtu, është mirë të përdoret një
çaj rigoni apo trumze, pak spec i
kuq apo djegës që rritin së
tepërmi rezistencën e organizmit,
pa harruar edhe karotën. Ush-
qimet si qumështi, djathi, kosi
nuk këshillohen që të përdoren
nga personat alergjikë, pasi janë
kultura shumë të përshtatshme,
ku mund të zhvillohen më së miri
ngacmuesit që shkaktojnë alergji.
Gjithashtu, edhe çaji i kamomilit
nuk duhet të përdoret, pasi e vë
trupin në gjumë dhe ndërkohë fi-
tojnë terren e shumohen mikro-
organizmat që shkaktojnë alergji.

Në rastet kur individët
kanë bllokim të sipërm të
rrugëve të frymëmarrjes,
pra të hundës, atëherë du-
het të përdorin vajin e
dafinës, i cili ka efekte të
mrekullueshme në luftimin
e alergjisë, pasi përmban
flavonoide, që minimizojnë
irritimet. Njerëzit që kanë
lotim të syve nga alergjia
duhet t'i shpëlajnë filli-
misht me ujë të ftohtë, ose
me çajin e cianës, e pas kësaj
të bëjë një lyerje nga jashtë
me hudhër, ndërsa në ras-
tet e kollës së thatë duhet
të përdoret lulja e thundër-
mushkës apo propolisi.

“Në rastet kur ulet rezistenca, njeriu
është shumë i predispozuar për t'u
prekur nga alergjitë e stinës, pasi këto
elementë e kanë shumë më të thjeshtë që
të japin efektin e tyre ngacmues dhe
irritues në një organizëm të dobët. Në
këtë periudhë njerëzit duhet të jenë të
kujdesshëm e të përpiqen të rritin sa më
shumë imunitetin.
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të thjeshta për të larguar stresin

Të largosh stresin njëherë
e përgjithmonë nuk është
një detyrë e lehtë. Stresi
shkaktohet nga shumë fak-
torë të ndryshëm. Kemi
një përqindje të mirë të
njerëzve që janë të prekur
nga stresi deri në atë masë
sa bëhet  i  pakontro l -
lueshëm. Të mësosh se si
të menaxhosh stresin dhe
eventualisht të eliminosh
atë është e rëndësishme që
të keni një shëndet të mirë
mendorë.  Dhimbjet  e
kokës,  ngërçet ,  paniku,
sëmundjet e zemrës dhe
shumë dhimbje tjera të pa-
shpjegueshme në pjesë të
ndryshme të trupit janë in-
dikatorë të dikujt që po për-
ballet me shumë stres. Më
poshtë do të japim disa
këshilla të thjeshta për të
eliminuar stresin nga jeta
juaj.
1.LARGONI VESET E
KËQIJA
Nëse vesi i juaj i keq është
dehja, pirja e duhanit apo
të ushqyerit me ushqim të
keq (apo kombinim i  të
gjithave nga pak), sa më
herët të kuptoni situatën
dhe t’i largoni këto, vese aq
më shpejt trupi juaj do të
tregojë shenja çlirimi dhe
kështu do të b ien edhe
nivelet e stresit.
2.QËNDRONI TË
FOKUSUAR
Njerëzit që mësojnë si të
përballen me stresin shpe-
j t  e  kanë zbuluar  se
mënyra e thjeshtë se si të
jenë në gjendje për të ditur
çfarë duhet bërë është të
përgatisin listën e gjërave

që duhet të bëjmë çdo ditë. Kjo
iu ndihmon kundër mungesës së
përqendrimit që keni përjetuar së
fundi dhe i lejon mendjes të push-
ojë duke liruar stresin.
3.DEKORONI DHOMËN ME
LIVANDO
Kjo barishte ka një aromë që
qetëson zemrën dhe presionin e
gjakut po ashtu, e të dyja këto
mund të ndihmojnë për t’u relak-
suar dhe madje edhe të bëni
gjumë të qetë. Vendosni livando
të thatë në një vazo afër shtratit.

4.BËNI MASAZH
E dini sa mirë ndiheni kur sham-
po e flokëve kalon nëpër trupin
tuaj? Këtë ju duhet ta bëni në
shtëpi. Kur jeni vetëm dhe në ten-
sion, masazhi në qafë ju qetëson
shumë. Jo të gjitha fërkimet janë
të baraspeshuara.  Ky t ip  i
masazhi t  për fshin qetës inë,
goditjet e lehta, të cilat mund të
përmirësojnë qarkullimin e gjakut
dhe ju qetësojnë. Po ashtu mund
të provoni masazhin aroma-tera-
pi, ku tarapeuti përdor vajin es-

mënyra

encial gjatë trajtimit.
5.PINI ÇAJ KAMOMILI
Hulumtuesit tregojnë që një nga
komponentët në këtë çaj verbal
është i njëjtë me receptorët e tru-
rit dhe ka efektin e njëjtë sikurse
të barit valium, që do të thotë se
çaj i  reagon s i  qetësues i
mendjes. Përbërësit e kamomilit
po ashtu reduktojnë dhe ndih-
mojnë kundër ankthit.
6.BËNI SAUNA
Nëse shkoni në palestër dhe
nëse aty ka një sauna apo një
dhomë avulli, përdoreni atë. Kur
t rupi  jua j  nxehet  tensioni  i
muskujve dhe stresi bien. Po

ashtu, të ndjeni ngrohtësinë ësh-
të ndryshim i qarkut nervor që
përmirëson gjendjen mendore.
7.MENDONI POZITIVISHT
Uluni, relaksohuni dhe fokusoni
tërë energjinë e mendjes në atë
çka është duke ndodhur në jetën
tuaj. Ndoshta mendoni se e tërë
bota është kundër jush,  por
ndoshta ka edhe shumë gjëra të
mira që po ju ndodhin në jetë, tek
të cilat mund të përqendroheni e
kështu të largoni mendimet neg-
ative stresuese. Energjia pozitive
mund t’ju shërojë në shumë as-
pekte, kështu që mësoni si ta
përdorni.

7
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242 (dyqind e dyzet e dy)
parcela ndërtimore të ob-
jekteve të legalizuara. Masa
e kompensimit financiar
për pronarët e pasurive të
paluajtshme që preken nga
ndërtimet e legalizuara,
referuar kartelave të pasur-
ive sipas ZVRPP-së është 8
718,61 (tetë mijë e shtatë-
qind e tetëmbëdhjetë
presje gjashtëdhjetë e një)
m² dhe vlera totale e ko-
mpensimit financiar ësh-
të 35 729 979,15 lekë. Masa
e kompensimit është 76
535,39 m² dhe vlera e
përgjithshme e kompen-
simit financiar është 1 083
745 912,78 lekë.

LISTA VI/ Zbardhet vendimi i qeverisë, lista me përfituesit në të gjithë vendin

ALUIZNI: 2000 pronarët
që marrin 2 miliardë lekë

Lame: Mbi 2000 familje nga Shkodra deri
në Sarandë marrin tapitë për truallin

Rreth 2 mijë pronarë
që u është zënë toka
nga ndërtimet pa leje

do të marrin brenda pak
ditësh kompensimet. Shu-
ma e miratuar nga qeveria
arrin në 2 miliardë lekë, në
tri vendime dhe përfituesit
janë në të gjithë vendin nga
Shkodra deri në Sarandë.
Gjithashtu, u është njohur
e drejta mbi sipërfaqet ku
kanë ndërtuar mbi 2000 per-
sonave. Kreu i ALUIZNI-t,
Artan Lame bëri të ditur dje
se, "në mbledhjen e Këshil-
lit të Ministrave të mbajtur
në Gjirokastër u miratuan 4
Vendime Qeverie, që eva-
dojnë pjesën më të madhe të
këtij stoku të mbartur.
Bëhet fjalë për kalimin e
pronësisë për 361.000 m2 me
mbi 2000 familje, të shpërn-
dara në të gjitha qarqet e
vendit, nga Shkodra deri në
Sarandë.
VENDIMI

Këshilli i Ministrave ka
miratuar në mbledhjen e
fundit tri vendime për legal-
izimin e objekteve informale

dhe për kompensimin e sub-
jekteve që preken nga kali-
mi i së drejtës së pronësisë.
Vendimi i parë është ai që
miraton kalimin e së drejtës
së pronësisë në favor të sub-
jekteve përfituese për 1078
(një mijë e shtatëdhjetë e
tetë) parcela ndërtimore të
objekteve të legalizuara në
qarkun Elbasan, qarkun Be-
rat, qarkun Durrës, qarkun
Tiranë, qarkun Korçë,
qarkun Fier, qarkun Vlorë,
qarkun Shkodër, qarkun
Gjirokastër dhe qarkun
Dibër. Masa e kompensimit
financiar për pronarët e pa-
surive të paluajtshme, që
preken nga ndërtimet e le-

galizuara, referuar kartelave
të pasurive sipas ZVRPP-së,
është 17 774,46 m² dhe vlera

totale e kompensimit finan-
ciar është 311 249 398,98
lekë. Vendimi i dytë është ai

për miratimin e kalimit të së
drejtës së pronësisë në favor
të subjekteve përfitues, për

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)

Ornela Manjani

EKONOMI
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Protesta - revoltë e opozitës
Opinioni i   Ditës

Kush mat me numra protestuesish, suksesin
a dështimin e asaj proteste, duke

anashkaluar qëllimshëm kauzën, “harron”
se ishte presioni i kësaj opozite, që sot po
përqeshet e madje edhe kompleksohet për
numrat e protestuesve në shesh, ai që solli

“vetëdorëzimin” e vëllait aktual të ministrit
të Brendshëm në Itali, për të vuajtur

dënimin me 7 vjet burg për narkotrafik, të
cilit i fshihej prej vitesh në Shqipëri.

Nga Mimoza Koçiu

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... numrat e pjesëmarrësve në
të. E për pasojë, duke e bërë të
pabesueshme edhe ndjeshmërinë
publike ndaj ministrit  të
Brendshëm, vëllai i të cilit “u
vetëdorëzua” në Itali, për të vua-
jtur dënimin e vjetër për
narkotrafik.

Ky në fakt është skenari që i
volit një kryeministri, dukshëm
i lodhur, nga skandalet me të
njëjtën kryefjalë, bashkudhëtarë
të qeverisjes së tij  prej pesë
vitesh. I shkon për shtat mohim-
it, që po prej pesë vitesh, i bën
çdo fakti që i vihet përballë, që
prej marrjes së detyrës, me indi-
vidët e inkriminuar,  që vetë
përzgjodhi për në Kuvend e push-
tetin vendor. Një rast flagrant ky,
që e bëri Shqipërinë, vendin unik,
që ka një ligj për dekriminaliz-
imin. Pra, një ligj të posaçëm, për
të pastruar ata individë, që Edi
Rama i futi në organet që përfaqë-
sojnë shqiptarët. Natyrisht që du-
het të jesh naiv, ose militant i
thekur, të besosh se kanabisi e
trafiku i drogave të forta lindën
me ardhjen e Edi Ramës në push-
tet. Por ama kurrë më parë, si prej
2013-ës, nuk kemi asistuar në rrë-
zime të përsëritura avionësh që
transportonin drogë. Kurrë më
parë një ministër i Brendshëm
nuk është vënë nën hetim për
trafik ndërkombëtar droge, njël-
loj si kushërinjtë e tij, të arrestu-
ar nga Italia për trafikun që bë-
nin, teksa kushëriri i tyre i largët,
autoriteti më i lartë i rendit pub-
lik, duhej t’i ndalonte. Kurrë më
parë nuk kemi parë kupolën e
policisë së Vlorës në arrati, me
akuza për trafik ndërkombëtar
droge, në të njëjtën zonë, ku ve-
pronin kushërinjtë e ish-minis-
trit të Brendshëm, e ku sot po he-
tohet se vepronte edhe vëllai i
ministrit aktual të Brendshëm.

Kush mat me numra protestue-
sish, suksesin a dështimin e asaj
proteste, duke anashkaluar
qëllimshëm kauzën, “harron” se
ishte presioni i kësaj opozite, që
sot po përqeshet e madje edhe ko-
mpleksohet për numrat e protes-
tuesve në shesh, ai që solli “vetë-
dorëzimin” e vëllait aktual të min-
istrit të Brendshëm në Itali, për
të vuajtur dënimin me 7 vjet burg
për narkotrafik, të cilit i fshihej
prej vitesh në Shqipëri.

E njoh personalisht politika-
nin Fatmir Xhafaj, e si gazetare i
kam vlerësuar gjithnjë, që në qe-
veritë socialiste të Majkos e
Nanos ku ka shërbyer, profesion-
alizmin e integritetin e spikatur
për të mos u bërë kurrë një papa-
gall i kryetarit, nga ai lloj, që PS
prej 2005-ës i prodhon në seri e me
të njëjtën prerje. Të njëjtin integ-
ritet i kam njohur edhe vitet e
fundit, sidomos profesionalizmin
e ftohtë, edhe kur kulisat e llojit
të vet e linin pa tekst në debatin
e fortë për reformën në drejtësi,
që vetë udhëhoqi. Duke i besuar
ndjeshmërisë njerëzore, që secili
prej nesh do kishte për familjarin
e afërt në të njëjtën pozitë, ç’ka

nuk shkon është insistimi për të
mos njohur ç’ka është e duk-
shme: vëllai që ndryshon emrin
nga Agron në Geron, teksa ka një
dënim në fuqi për narkotrafik si
Agron. Ky është një detaj aspak
për t’u anashkaluar, apo mbulu-
ar me integritetin e vëllait politi-
kan. Ky insistim mohues është në
fakt tipik i kryeministrit, por jo i
politikanit Xhafaj, që në të kalu-
arën e ka kryer aktin moral, që
tani e refuzon. Këtë hije të errët,
krejt të panevojshme, një politi-
kan si Fatmir Xhafaj mund t’ia
kursente vetes e karrierës së tij,
të cilën në rastin konkret, po e
var nga gjykimi i një kryeminis-

tri që gjithnjë ka mohuar, edhe
me humor “kriminelët” e vet, por
në fund i kanë rezultuar të tillë.
Është ajo qasje e faktuar, e vetëm

ajo, që fatkeqësisht rrit skepti-
cizmin se Shqipëria nuk është
gati për hapjen e negociatave. Një
kryeministër me këtë lloj bilan-
ci, që vetëkënaqësinë narciziste ua
përplas përditë në fytyrë qyteta-
rëve të vet, me një TV, që mban
emrin e tij e që kalon orë të tëra
në takime televizive, edhe pse nuk
jemi në fushatë zgjedhore, nuk
është një model mbresëlënës për
homologë, pasi edhe kurora e ar-
tistit nuk ia mbulon dot 20 vitet
në politikë, 18 nga të cilat në push-
tet, vendor e qendror.

Padyshim që arroganca, edhe
numerike e këtij kryeministri
nuk frenohet duke i bërë kritiz-
erin, apo opozitën opozitës. Nuk
ka dyshim se Lulzim Basha ka
pjesën e vet të rëndësishme të

përgjegjësisë për rehatinë e
kryeministrit. Së fundmi, përral-
la se opozita po pengon hapjen e
negociatave, ngjiti deri diku, kur
Lulzim Basha mblodhi të vetët e
as mbështeti, e as votoi në parla-
ment rezolutën e qeverisë për
hapjen e negociatave, një akt for-
mal, që vetë socialistët e kanë
kryer dikur në opozitë. Natyr-
isht ky moment, ashtu si akuzat
e saj ndaj qeverisë, nuk e bëjnë
opozitën aq të fuqishme sa të
ndikojë në hapjen e negociatave,
e i pari kryeministri, e di mirë
këtë gjë. Vetëm në Shqipërinë e
Enver Hoxhës,  ç’ka ndodhte
brenda vendit, nuk dilte dot jas-
htë tij. Më së paku, secili nga 27
vendet anëtare të BE-së ka për-
faqësinë e vet diplomatike në Ti-
ranë, e një pjesë, përfshi SHBA-të,
kanë edhe struktura më të spe-
cializuara për të lexuar saktë çfarë
ndodh në këtë vend. E sehiri nuk
është detyra për të cilën paguhen.
Kjo vërtetohet në çdo raport a de-
klaratë, që publikohet prej tyre.

Sot Lulzim Basha ka problem
më të madh se mbledhja e
njerëzve në protestë: finalizimin
e aksionit opozitar. Premtimin
për ecurinë e aksionit nuk ua
dha dot në shesh protestuesve
më 26 maj, por e korrigjoi më
vonë, nga selia e PD, me një me-
sazh të brishtë në raport me
rëndësinë që ka kauza aktuale.

Edhe pse siç pritej, nuk pra-
non ta lexojë protestën së
opozitës, njerëzit e kanë lexuar
mirë kryeministrin. Kjo duket jo
vetëm në kundërshtitë, që i vijnë
hapur në takime me militantë e
gazetarë, apo në braktisjen që i
bënë shumica e mediave takimit
që organizoi në të njëjtin orar me
protestën e opozitës. Propagan-
da qeveritare është tashmë lehtë-
sisht e lexueshme, e këtë nuk po
arrin ta shfrytëzojë Lulzim
Basha. Mënyra se si forcoi pozi-
tat në krye të PD, e hija e 18 ma-
jit janë ende aty, e së pari Lulzim
Basha duhet të mos përsërisë
veten, duke i  karikuar
demokratët apo qytetarët indifer-
entë politikisht, për t’i braktisur
më pas, kur pritshmëritë kanë
shkuar shumë larg. Po aq mbe-
tet një akt i munguar, hapja re-
ale e jo verbale e partisë, me
njerëz që i sjellin një emër PD e
jo thjesht individë, që e krijojnë
emrin, duke u bërë pjesë e saj.
Njëlloj si për Ramën, pesë vjet në
krye nuk janë pak, që një lider
të ndërtojë besimin e të frymë-
zojë qytetarë të pakënaqur, që
dukshëm, si dritë në fund të
tunelit, shohin vetëm largimin
nga ky vend. Është koha që Lul-
zim Basha të bëjë diferencën,
njëlloj si me protestat, një mod-
el larg dhunës, që e veçon nga
Berisha e Rama. Por nëse ato
nuk pasohen nga një aksion poli-
tik i mirëmenduar, do katandis-
en në manifestime numerike, për
t’i shërbyer si sfond fjalimit të
liderit. Madje pjesëmarrësit, më
shumë herët se vonë, do
mallkojnë veten, që si të shtunën
e 18 majit, me temperaturat e
plazhit e ethet e Champions-it, iu
përgjigjën Bashës për protestë.

Sot Lulzim Basha ka problem më të madh
se mbledhja e njerëzve në protestë:

finalizimin e aksionit opozitar. Premtimin
për ecurinë e aksionit nuk ua dha dot në

shesh protestuesve më 26 maj, por e
korrigjoi më vonë, nga selia e PD, me një

mesazh të brishtë në raport me rëndësinë që
ka kauza aktuale.
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Pse ne polakët e duam
Shqipërinë në BE

Opinioni i   Ditës

Hëna është  në  harmon i  me Mars in ,
Merkurin, Uranin dhe Jupiterin. Priten
surpriza të këndshme në punë. Ata që
deri dje ju kundërshtonin, nga sot do t’ju
mbështesin. Në dashuri mos u frikësoni
nga përballjet sfiduese. Do të dilni fit-
imtarë nga disa probleme të brendshme.

DEMI

Në punën e juaj çdo gjë do shkojë mirë
dhe do të keni mundësinë të tregoni
aftësitë tuaja. Do të ndërmerrni një hap
vendimtar për të zgjidhur një problem.
Do të keni ndihmë të vazhdueshme, si
shpirtërore ashtu edhe ekonomike nga
personat që ju duan të mirën.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Vazhdon të  nd jehet  nd ik imi  i  Saturn i t
që  k r i j on  kë rcën ime të  vog la ,  duke
ju f renuar  dhe penguar  herë pas here
p lane t .  Nëse  nd jehen i  të  lodhur  dhe
të  bezd isur ,  kë rkon i  shoqër inë  e  n jë
miku  dhe  mend imet  e  zymta  do  zh-
duken shpe j t .

D o  t ë  k e n i  n g a d a l ë s i m  t ë  a k t i v -
i t e t e v e  q ë  i  k e n i  p ë r  z e m ë r ,  p ë r  s h -
k a k  t ë  p r o b l e m e v e  d h e  p e n g e s a v e
të  bezd isshme.  Mos u  dekura jon i ,  do
ka lo j ë  shpe j t .  Ma rs i  vazhdon  t ë  j e t ë
a r m i q ë s o r  n d a j  j u s h .  K u j d e s u n i  p ë r
s h ë n d e t i n  m ë  s h u m ë  s e  z a k o n i s h t .

Mërkur i  dhe Venus i  në anën tua j  do
t ’ ju  nd ihmojnë,  duke garantuar  rezu l -
ta te  shumë premtuese në punë dhe
përvo ja  të  bukura  në  je tën  p r i va te .
Nëse nuk  jen i  të  l idhur ,  përga t i tun i
për  tak ime in t r iguese,  sepse p lanet i  i
dashur isë po thur  p lane për  ju .

Të je tosh je tën në mënyrë konkrete
nuk do të  thotë të  mos keni  ëndrra  në
s i r tar ,  për  t ’ i  nx jer rë  p ikër isht  në mo-
ment in  e  duhur .  Mos i  merrn i  shumë
ser ioz isht  d isa f ja lë  që ju  janë thënë
në n jë  moment  acar imi .  J in i  më lar të
se kaq.

K e n i  p a k  l o d h j e ,  t ë  c i l ë s  d u h e t  t ’ i
kundërpërgjigjeni me ushqimin e duhur,
të pasur në energji dhe të shëndetshëm.
Do të rigjeni entuziazmin e humbur, duke
menduar për një detyrë të rëndësishme,
që me shumë mundësi do t ’ ju besohet
juve.

Mundës i  pë r  zhvendos je  edhe  të  sh -
k u r t r a  n u k  d o  t ’ j u  b ë j n ë  k o n f u z ë ,
p o r  d o  t ’ u  j a p i n  n g j y r a  a v e n t u r a s h
t ë  r e j a .  J u  n u k  d u h e t  t ë  b ë n i  g j ë
t j e t ë r  v e ç s e  t ë  n d i q n i  r r y m ë n ,  d u k e
m o s  u  k t h y e r  m b r a p s h t  p ë r  a s n j ë
a r s y e  n ë  b o t ë .

Forca e vullnetit për të luftuar kundër ‘mullinjve të
erës’ është duke u shpërdoruar. Prandaj, më mirë
të ndaleni dhe të shikoni se çfarë bëhet përreth
përpara se të vazhdoni. Nga njëra anë ndiheni të
përjashtuar e kështu doni të çliroheni, nga ana tjetër
kanë dëshirë t’i mbathni me të katra.

Jupiteri vazhdon t’ju mbështesë, duke
ju sjellë entuziazëm dhe duke favorizuar
perspekt iva pozi t ive.  Do të për jetoni
momente emocionuese me partnerin.
Është mirë t’u jepni rëndësi anëve prak-
tike të jetës së përditshme dhe rezultat-
eve konkrete.

Planetët ju këshillojnë të përmbaheni, në
mënyrë që të mbani për vete disa sekrete.
T’u hapeni të tjerëve gjithandej nuk do të
ishte gjë e zgjuar. Mund të konstatoni se
keni gabuar që keni besuar te disa persona
të njohur së fundmi.

G r i n d j e t  d h e  s h e r r e t  m u n d  t ë  j e n ë
g j ë r a  q ë  p r i t e n ,  p o r  j u  m e  u r t ë s i  d o
t ’ i  m ë n j a n o n i  s h o q ë r i m e t  m e  p e r s o -
n a  q ë  j u  s h k a k t o j n ë  t e n s i o n e  d h e
s t r e s .  P ë r f i t o n i  n g a  p ë r v o j a  p ë r  t ë
m o s  b ë r ë  t ë  n j ë j t a t  g a b i m e  s i  n ë  t ë
k a l u a r ë n .

Nga Karol Bachura*

Polonia e mbështet zgjerimin
e BE-së. Kjo është një nga
politikat më të fuqishme dhe

më të suksesshme të Bashkimit
Evropian. Zgjerimi inkurajon sta-
bilitetin politik afatgjatë, zhvil-
limin ekonomik, sigurinë dhe mar-
rëdhëniet e fqinjësisë së mirë me
vendet që aspirojnë të bashkohen
me BE-në.

Ne vetë e kemi këtë përvojë pozi-
tive. Polonia ka përshkruar një
rrugë të gjatë nga komunizmi në
demokraci dhe nga ekonomia e
centralizuar në ekonominë e lirë
të tregut. Duhet t’ju kujtojmë se
pranimi në BE nuk ishte një proces
i lehtë. Shteti, shoqëria, sipërmar-
rësit, fermerët, organizatat joqe-
veritare u përfshinë në proceset e
para-pranimit dhe ata të gjithë së
bashku bënë një përpjekje të mad-
he, duke e çuar kështu vendin në
një anëtarësim të suksesshëm në
BE.

Politika e zgjerimit është një
proces politik dhe teknik. Mbi të
gjitha, bëhet fjalë për ndryshimin
e jetës së njerëzve me mbështetjet
më të mira për reformat, moderni-
zimin, qeverisjen e mirë, përsh-
tatjen e ekonomive dhe njerëzve.

Ndryshimet presin që të zba-
tohen në fusha të ndryshme, si:
sundimi i ligjit, drejtësia, lufta
kundër korrupsionit dhe krimi i
organizuar, forcimi i institucion-
eve demokratike, liria e medias,
reforma e administratës publike,
si dhe zhvillimi ekonomik dhe
konkurrimi i lirë.

Zgjerimi është një rrugë dykal-
imshe. Avancimi në proces ecën
krah për krah me reformat e
nevojshme. Ne jemi të vetëdijshëm
se Shqipëria ka bërë përparim të
qëndrueshëm në zbatimin e refor-
mave kyçe. Po ashtu, jemi të gatshëm
t’ju ndihmojmë gjatë gjithë këtij
procesi, duke ndarë me ju të gjithë
përvojën tonë.

Ekziston një moment në poli-
tikën e zgjerimit të sjellë nga
strategjia e Ballkanit Perëndimor
dhe paketa e zgjerimit e përcjellë nga
Komisioni më 17 prill. (...) Viti 2025
është i përcaktuar si cak për
strategjinë e vendeve që janë më
para me realizimin e reformave dhe
potencialisht edhe vendeve të tjera.
Në këtë logjikë, vendosja e një date
konkrete luan një rol pozitiv, ajo
krijon perspektivë të caktuar dhe
mobilizon për të ndjekur reforma
të mëtejshme.

Ne shpresojmë shumë që
bisedimet e pranimit me Shqipërinë
dhe Maqedoninë të fillojnë këtë vit.
Në këtë vit, pra në 2018-ën, ne duhet
t’i japim një nxitje procesit të inte-
grimit. Nëse e humbasim këtë
shans, dritarja e mundësisë mund
të mbyllet.

Ne duhet të përqendrohemi në
ndërtimin e urave të vërteta midis
vendeve tona, të tilla si dyfishimi i
fondeve në kuadrin e programit Er-

asmus +, ose nisja e një projekti pi-
lot në fushën e mobilitetit në arsim
dhe aftësimin profesional.

Strategjia e Komisionit, e pub-
likuar në shkurt të këtij viti u kush-
ton shumë vëmendje të rinjve. Në të
vërtetë, të rinjtë kanë sot një rol kyç
sa duhet për t’u luajtur në procesin
e zgjerimit. Energjia, hapja dhe
kreativiteti i tyre është ajo që ka
nevojë sot realisht Evropa.

Projektet e lidhjes në transport
dhe energji janë të domosdoshme
për vendet e Ballkanit Perëndimor
dhe për të gjithë Evropën Qendrore
dhe Lindore. Ne kemi nevojë për
më shumë autostrada dhe linja
hekurudhore, tubacione dhe
broadband (rrjetet kibernetike)
për të sjellë më afër shoqëritë e të
gjithë rajonit. Por lidhja ka gjith-
ashtu edhe një dimension njerëzor;
bashkëpunimi rajonal, mar-
rëdhëniet e mira fqinjësore dhe
pajtimi janë me rëndësi të madhe.

Iniciativat ekonomike, duke
përfshirë Planin e Veprimit për
Zonën Ekonomike Rajonale të
miratuar në samitin e Triestes të
Procesit të Berlinit, janë ven-
dimtare për integrimin dhe zhvil-
limin e infrastrukturës brenda
vetë Axhendës së Lidhshmërisë.

Lidhshmëria është gjithashtu
ndër qëllimet kryesore të Inicia-

tivës ‘Three Seas’ - një projekt që
synon përmirësimin e ndjeshëm të
lidhjeve ekonomike, energjetike
dhe transportit midis vendeve të
Evropës Lindore dhe Qendrore të
vendosura ndërmjet Baltikut,
Adriatikut dhe Detit të Zi. Pasi të
arrihet kjo, me siguri lidhjet do të
inkurajojnë ekonomitë e vendeve
pjesëmarrëse dhe të BE-së si një e
tërë. Aktualisht ka 12 vende të ra-
jonit që i përkasin kësaj iniciative.
Nëse Shqipëria do të bashkohet me
BE-në, ajo mund të bashkohet me
iniciativën ‘Three Seas’ dhe të për-
fitojë nga projektet e zbatuara si
pjesë e saj.

Kërcënimet si krimi i organizuar
apo terrorizmi nuk njohin kufij,
siguria e brendshme dhe e jashtme
është e ndërthurur. Bashkëpunimi
i BE-së dhe Ballkanit Perëndimor
në çështjet e sigurisë dhe migra-
cionit është sot gjithnjë e më shumë
i domosdoshëm. Dhe, Strategjia e
Komisionit ofron një bazë shumë
të mirë për këtë bashkëpunim.

Shqipëria është tashmë aleati
ynë në NATO - formati më i rëndë-
sishëm i sigurisë për Poloninë. Në
këtë kontekst, ne mbështesim as-
piratat euroatlantike të të gjitha
vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Është e rëndësishme të përfshihet
në programet e partneritetit të

NATO-s. Rruga e Polonisë ndaj
strukturave euroatlantike filloi
gjithashtu nga programet e part-
neritetit me NATO-n, nëpërmjet
anëtarësimit të plotë në NATO në
vitin 1999, duke kulmuar pastaj me
anëtarësimin në BE në 2004.

Ne vlerësojmë plotësisht faktin
se Shqipëria përputhet me Poli-
tikën e Përbashkët të Jashtme dhe
të Sigurisë të BE-së. Anëtarësimi
nënkupton gjithashtu edhe mbësh-
tetjen e politikave të BE-së.

Projekti kryesor i Ministrisë së
Punëve të Jashtme të Polonisë ësh-
të Akademia e Zgjerimit për zyr-
tarët e gjashta vendeve të Ballkan-
it Perëndimor. Sesioni i tij i ardhs-
hëm është planifikuar të mbahet në
shtator të vitit 2018 në Varshavë.
Qëllimi i këtij programi ndërdisi-
plinor për një javë është të ndajmë
praktikat tona më të mira dhe të
sigurojmë një hapësirë të rrjetëz-
imit për nëpunësit civilë nga të
gjitha vendet e rajonit.

Ne organizojmë gjithashtu kon-
ferenca dypalëshe vjetore - Konfer-
enca e Shkupit; Konferenca e Beo-
gradit dhe po ashtu realizuam më 7
maj - Konferenca e Tiranës. Ky fo-
rum dypalësh i konsultimeve të
nëpunësve civilë ofroi një mundësi
unike për të ndarë me ju përvojën
polake nga periudha e para-pranim-
it në BE, kur ne po zbatonim refor-
mat e nevojshme, që juve jeni an-
gazhuar sot. Unë besoj se ky for-
mat i bashkëpunimit në nivel ek-
spertësh do të ndihmojë shtetin
tuaj të vazhdojë me procesin e ne-
gociatave.

Polonia është e ftuar në Samitin
e Londrës të Procesit të Berlinit. Në
vitin 2019 do të organizojmë një
samit në Poloni. Sipas mendimit
tonë, Procesi i Berlinit luan një rol
vendimtar në afrimin e ekonomive
dhe shoqërive dhe nxitjen e refor-
mave. Polonia e vlerëson fokusin e
saj në lidhjen, si dhe këtë format të
gjithanshëm dhe shumëpalësh.

Megjithatë, Procesi i Berlinit
nuk mund të interpretohet si një
alternativë ndaj politikës së
zgjerimit, por një plotësim i veprim-
tarisë së Komisionit.

Ne jemi thellësisht të bindur se
të gjitha vendet evropiane meri-
tojnë të përfshihen në projektin e
integrimit. Pjesëmarrja e tyre do të
pasurojë më tej shumëllojshmërinë
kulturore të BE-së, që konsiderohet
si e çmuar.

Zgjerimi është një proces dy-
anësh: ekzistojnë kushte dhe refor-
ma që duhet të përmbushin vendet
që aspirojnë dhe ka gatishmëri për
të mirëpritur anëtarët e rinj, që BE
duhet të sjellë me propozimet e veta.

Nëse këto kushte do të plotëso-
hen, zgjerimi e bën Evropën më të
fortë. Kjo është arsyeja pse unë po
e pres me padurim për ditën kur
ne do e kemi në gjirin tonë Sh-
qipërinë dhe partnerët e tjerë të
Ballkanit Perëndimor në BE.

*Ambasadori i Jashtëzakon-*Ambasadori i Jashtëzakon-*Ambasadori i Jashtëzakon-*Ambasadori i Jashtëzakon-*Ambasadori i Jashtëzakon-
shëm dhe Fuqiplotë i Polonisë nëshëm dhe Fuqiplotë i Polonisë nëshëm dhe Fuqiplotë i Polonisë nëshëm dhe Fuqiplotë i Polonisë nëshëm dhe Fuqiplotë i Polonisë në
ShqipëriShqipëriShqipëriShqipëriShqipëri
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Gabimet e kryeministrit
Haradinaj në Vatikan

Nga SHABAN MURATI(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

Katovica

Partneriteti strategjik dhe marrëdhëniet
strategjike nuk propozohen me çdo shtet apo

kryetar shteti që të del rrugës.

... në Vatikan dhe për takimin në 22 maj
me sekretarin e shtetit të Vatikanit, Pi-
etro Parolin. Ishte një vizitë e nevojshme
në kuadrin e përpjekjeve të shtetit dhe të
diplomacisë së Kosovës për shtimin e njo-
hjeve ndërkombëtare nga ato shtete, të
cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën
dhjet vjet pas shpalljes së pavarësisë, ku
rreshtohet edhe Vatikani.

Në vend që të përqendrohet në objek-
tivin primar të njohjes së Kosovës nga
shteti i Vatikanit, kryeministri Haradi-
naj ka parashtruar një prioritet të ri,
duke u futur në një shteg diplomatik pa
krye. Sipas komunikatës së publikuar në
datën 23 maj, kryeministri i Kosovës i ka
deklaruar Papa Françeskut në audi-
encën private: “Rruga jonë euroatlantike
fuqizohet me partneritetin strategjik me
Vatikanin”. Është një befasi diplomatike,
e cila tejkalon çdo logjikë diplomatike.
Në komunikatën e mësipërme përsëritet
tri herë koncepti i partneritetit strategjik
me Vatikanin dhe theksohet se kryemi-
nistri i shprehu Papës “përkushtimin e
shtetit të Kosovës për një partneritet
strategjik me Vatikanin”. Madje, edhe
konkluzioni formulon gjithë qëllimin e
vizitës se “takimi me Papa Françeskun u
bë në kuadrin e vizitës zyrtare të kryem-
inistrit Haradinaj në Vatikan, e cila ka
për qëllim vendosjen e bashkëpunimit
strategjik dhe njohjen e shtetësisë së
Kosovës”. Siç shihet, del prioriteti i bash-
këpunimit strategjik mbi njohjen e Kos-
ovës. Edhe komunikata e takimit me sek-
retarin e shtetit të Vatikanit jep dek-
laratën e kryeministrit se “Kosova është
e interesuar të ketë marrëdhënie
strategjike me Vatikanin”.

Jemi përpara një obsesioni të pash-
pjegueshëm të kryeministrit të Kosovës
për partneritet strategjik me Vatikanin.
Nuk e dimë se përse dhe kush ia ka sug-
jeruar kryeministrit këtë koncept të part-
neritetit strategjik me Vatikanin, sepse
tingëllon më tepër se e habitshme të kër-
kosh partneritet strategjik me një shtet
që nuk të njeh. Në diplomaci dhe në mar-
rëdhëniet diplomatike hapat, aktet dhe
kërkesat ndaj shteteve të tjera kanë
radhë të caktuar parashtrimi dhe vepri-
mi dhe secila fazë kërkon pjekjen e kush-
teve dhe të marrëdhënieve.

Ky është gabimi i parë i kryeministrit,
i cili kërkon partneritet dhe bash-
këpunim strategjik me Vatikanin, kur
nuk është hapur ende porta kryesore e
marrëdhënieve diplomatike midis dy sh-
teteve. Së pari, duhet thënë se koncepti i
partneritetit strategjik të Kosovës me
Vatikanin nuk mund të artikulohet si një
ide çasti e njërit apo tjetrit drejtues të
Kosovës. Ai përfaqëson një status mar-
rëdhëniesh të posaçme të shtetit me një
shtet tjetër, i cili duhet të kalojë në disku-
time dhe miratim në parlament dhe mund
t’i propozohet shtetit tjetër vetëm pas
vendosjes së marrëdhënieve diplomatike
dhe pas provash të interesave të përbash-
këta specifike dhe jetike midis dy sh-
teteve. Partneriteti strategjik dhe mar-
rëdhëniet strategjike nuk propozohen
me çdo shtet apo kryetar shteti që të del
rrugës. Ato janë raporte dhe faza tepër të
veçanta në marrëdhëniet midis dy sh-
teteve dhe nuk mund t’i atashohen çdo

shteti. Nuk rezulton se ka vendim të parla-
mentit të Kosovës për të përcaktuar në poli-
tikën e jashtme Vatikanin si partner
strategjik të Kosovës. Nuk figuron as në
programin e qeverisë së kryesuar nga
kryeministri Haradinaj që të jetë përkufi-
zuar Vatikani si partner strategjik i Kos-
ovës.

Nga njohja e shtetit dhe vendosja e mar-
rëdhënieve diplomatike midis dy shteteve e
deri tek përcaktimi i marrëdhënieve si part-
neritet strategjik duhet të kalojë shumë
kohë e prova dhe të rrjedhin shumë ujëra
historie. Kanë kaluar dhjetë vjet nga shpall-
ja e pavarësisë dhe shteti i Vatikanit ende
nuk e ka njohur shtetin e Kosovës, një akt

duhet të vlerësojë kërkesat eventuale, që
mund të mbërrijnë me këtë rast”.

Që të përcaktosh partneritet strategjik,
do të duhet të ekzistojnë parametrat për-
katës të interesit jetik në marrëdhëniet sh-
tetërore midis dy shteteve. Këto parametra,
edhe për vetë karakterin specifik të shtetit
të Vatikanit, nuk plotësohen në raportin
dypalësh, edhe pasi Vatikani ta njohë Kos-
ovën. Raportet miqësore janë një gjë dhe
partneriteti strategjik është gjë tjetër. Faza
e ngritjes së marrëdhënieve diplomatike
midis dy shteteve në nivelin e partneritetit
strategjik, më e pakta kërkon konsensusin
e të dyja palëve, gjë që natyrisht as mund të
mendohet nga ana e Vatikanit, i cili nuk ka

rëdhënie diplomatike me 180 shtete të
botës, nuk ka shpallur me asnjërin prej
tyre ndonjë lloj partneriteti strategjik
apo aleancë strategjike. Nuk e ka bërë
këtë as me Italinë, në kryeqytetin e së cilës
ndodhet, as me Spanjën, Poloninë apo
Meksikën, për të përmendur disa shtete
tipike katolike. Pra, as parametri re-
ligjioz nuk ka funksionuar me shtetet e
mësipërme dhe nuk mund të ketë ndonjë
iluzion se mund të funksionojë me Kos-
ovën, e cila nuk e ka fare këtë parametër.
Sipas regjistrimit zyrtar të vitit 2011, Ko-
sova ka 95,7 për qind të popullsisë mysli-
mane dhe vetëm 2,2 për qind e popullsisë
është katolike.

Gabimi i dytë i kryeministrit është
dorëzimi tek Papa Françesku i një “letër-
kërkese”, (kështu formulohet në komu-
nikatën zyrtare të Kryeministrisë), “për
pranimin, njohjen dhe për kujdesin ndaj
Kosovës”. T’i kërkosh kryetarit të një sh-
teti të huaj “kujdesin” për shtetin tënd
është një hap i jashtëzakonshëm, sepse
në gjuhën e diplomacisë dhe të mar-
rëdhënieve ndërkombëtare “kujdesi” i një
shteti ndaj një shteti tjetër quhet protek-
torat. Nuk kuptohet kush dhe pse ia ka
sugjeruar këtë kërkesë të habitshme, e
cila në fund të fundit bie ndesh me sta-
tusin e Kosovës si shtet i pavarur. Bie
ndesh me realitetin se Kosova është nën
proteksionin dhe kujdesin e Aleancës
Atlantike, forcat e së cilës janë në Kos-
ovë si garanci e pazëvendësueshme sta-
biliteti dhe ekzistence. Legjislacioni
vendës dhe ai ndërkombëtar e bëjnë të
qartë që para se t’i paraqesësh zyrtarisht
kryetarit të një shteti të huaj, siç është
Papa Françesku, kërkesën për “kujdes
ndaj Kosovës”, duhet të kesh mandatin e
parlamentit dhe të popullit të Kosovës për
këtë kujdestari.

Gabimi i tretë është cilësimi i vajtjes
në Vatikan si “vizitë zyrtare”. Ajo nuk e
kishte atë status, sepse nuk ekzistojnë
në protokollin diplomatik vizita zyrtare
midis shteteve, që nuk e kanë njohur
njeri-tjetrin. Kaq e vërtetë është kjo, sa
që Vatikani nuk dha as edhe një njoftim
zyrtar për takimin e Papës me kryemi-
nistrin e Kosovës. Zyrtarëve rreth kryem-
inistrit duhet t’u kishte rënë në sy ky
qëndrim dhe ta kishin njoftuar eprorin e
tyre për këtë detaj, që flet shumë.

E theksova në fillim të analizës se ësh-
të e nevojshme të intensifikohen përpjek-
jet e shtetit dhe të diplomacisë së Kosovës
për shtimin e njohjeve ndërkombëtare.
Në kuadër të këtij objektivi, vajtja e
kryeministrit Haradinaj në Vatikan ish-
te pozitive. Por objektivi nuk duhet të
tejkalohet. Emocionet personale apo të
njerëzve që të rrethojnë nuk mund të
shndërrohen në politikë dhe në strategji
qeveritare.

Kryeministri i Kosovës duhet të ishte
informuar se është jashtë kohe dhe jash-
të logjike kërkesa për partneritet
strategjik me Vatikanin. Në diplomaci
kapërcimi i etapave nuk është i këshil-
lueshëm, sepse nuk përputhet as me re-
alitetet dypalëshe, as me realitetet ko-
mbëtare dhe as me raportet rajonale dhe
vështirëson edhe vetë procesin e njohjes
së Kosovës. Në marrëdhëniet dypalëshe
ndërkombëtare as nuk duhet kërkuar
përtej asaj që arrihet dhe as nuk duhet
entuziazmuar nga kortezia diplomatike.

të cilin duhej ta kishte marrë prej kohësh,
duke pasur parasysh përkrahjen e madhe
europiane dhe perëndimore për pavarësinë
e Kosovës, të cilën e njohin 116 shtete. Që në
vitin 2010 zëdhënësi i Papa Benedikti i XVI,
Federiko Lombardi, pat deklaruar se “dek-
larata e njëanshme e pavarësisë së Kosovës,
që mbështetet në bazën e rekomandimeve
të paraqitura në planin e ndërmjetësuesit
të OKB-së, Marti Ahtisari, krijon një situ-
atë të re, që natyrisht do të ndiqet me vë-
mendje të madhe nga Selia e Shenjtë, e cila

shpallur asnjë shtet të botës aleat strategjik
apo partner strategjik deri tani dhe pady-
shim që nuk mund të jetë Kosova, për të
cilën Vatikani do ta prishë rregullin e vet.
Si shkollë diplomatike nga më të sofistikuar-
at e diplomacisë ndërkombëtare, diploma-
cia e Vatikanit e di se nuk mund të bëhet
fjalë për raporte specifike midis dy shteteve,
kur ata ende nuk kanë vendosur mar-
rëdhënie diplomatike.

Është e njohur specifika e shtetit teokra-
tik të Vatikanit, i cili duke pasur mar-

Emocionet personale apo të njerëzve që të
rrethojnë nuk mund të shndërrohen në

politikë dhe në strategji qeveritare.
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TRAJNERI I SKËNDERBEUT

Ilir Daja: Ky trofe është
për qytetin e Korçës

GJYQTARI

Mezani e ka me gjyqtarin:
Nuk ishte penallti

"Trajneri i Laçit, Gentian Mezani ka konfirmuar se
për të, kjo humbje sot nuk ishte edhe aq e rëndë, duke
llogaritur se kurbinasit kishin arritur objektivin krye-
sor, të kualifikimit në Europë. Në "Gol pas Goli", ai
deklaroi se kishte bindjen se nuk ishte penallti, ajo që
vendosi ndeshjen".

Për ndjesinë pas finales së
Kupës

"Jam pak i mërzitur se nuk e
fituam, por jam i kënaqur dhe i
lumtur për atë që kam bërë me këtë
skuadër, çfarë kanë bërë këta çuna,
se nuk ka qenë rastësi, ishte puna
e tyre dhe karakteri, që arritëm
deri këtu. Kemi luajtur një ndeshje
ku Skënderbeu ishte superior në
qarkullimin e topit, por nuk na rrezikoi shumë. Fakti
që fitoi me një penallti të paqenë më jep më të drejtë
mua se kemi qenë një skuadër e madhe. Duhet të jem i
lumtur për atë që kam arritur".

Për penalltinë që vendosi ndeshjen
"Mendoj se është jashtë zone, por mbaroi, është e

kotë të diskutojmë. E rëndësishme është që kënaqim
tifozët e shumtë, të cilët dua t'i falënderoj se kanë bërë
spektakël nga Laçi në Elbasan. Më vjen keq për ta".

PSG dhe Mançester Junajtid duan sulmuesin

Ronaldo mendon
lamtumirën nga Madridi

SPORT

Fjalët e Kristiano
Ronaldos kanë sh-

kundur ambientin e Real
Madridit. Portugezi që ka
folur në kohën e shkuar
për eksperiencën e tij në
Madrid, duket se është
gati për lamtumirën.
Janë hapur skenarë që
askush nuk i hamendë-
sonte pak orë përpara
vërshëllimës së fundit në
finalen e Champions
League. Paris Sën Zhër-
meni dhe Mançester
Junajtid duket se janë dy
ekipet e vetme në gjendje
që mund t'i lejojnë vetes
të paguajnë portugezin,
por nuk përjashtohet
mundësia që kjo shfryrje
të jetë bërë qëllimisht nga
sulmuesi për t'i shkëpu-
tur Realit rinovimin e
radhës. Le ta qartësojmë.
'CR7' ka një kontratë me

Realin deri në vitin 2021 për
21 milionë euro në sezon. Por
pavarësisht pagës stratosfer-
ike, Ronaldo nuk është më i
paguari dhe mundet
ndjeshëm nga Mesi e Nejmar,
ndaj duket se kjo gjë por-

tugezit nuk i pëlqen aspak.
Fituesi i 4 Champions
League me fanellën e Realit
dëshiron një rritje të mirë të
pagës, ndaj kjo duket se ësh-
të mënyra e duhur për të tro-
kitur në derën e Florentino

Perezit, me këtë të fundit që
në këtë betejë, duket se nuk
ka ndërmend të tërhiqet.
"Klubi vjen para së gjithash",
ka thënë presidenti pas fina-
les së Kievit. Ndaj, ja përse
rrugët e Kristiano Ronaldos

dhe Real Madridit mund të
ndahen përfundimisht.
Fenomeni portugez ka një
klauzolë prej 1 miliard euro-
sh në kontratë, por vlera e
tij në merkato është shumë
më e ulët, duke parë 33 vitet

mbi shpatulla. 'CR7' vlen
rreth 120 milionë euro dhe
ai që e do, duhet të ulet të
bisedojë në tavolinë me "Los
Blancos". Siç e thamë, pak
skuadra mund t'ia lejojnë
vetes këtë shpenzim, PSG
ose Mançester Junajtid
janë të vetmet. Parizienët
mund të synojnë numrin 7
të Realit, duke sakrifikuar
Nejmarin në emër të 'fair-
play'-t financiar. Por, në
'pole-position' duket se ësh-
të Junajtid, që ka para me
bollëk për të shpenzuar dhe
që Ronaldon nuk e ka har-
ruar kurrë, ndërsa vetë por-
tugezi asnjëherë nuk ia ka
mbyllur derën rikthimit të
mundshëm në "Old
Traford", aty ku do të
rigjente Murinjon për një
tjetër sfidë të bukur: të rik-
thejnë Junajtidin në majë të
Europës.

SFIDA
Në pole position duket se është Junajtidi, që ka
para me bollëk për të shpenzuar dhe që Ronaldon
nuk e ka harruar kurrë, ndërsa vetë portugezi
asnjëherë nuk ia ka mbyllur derën rikthimit të
mundshëm në “Old Traford”,  aty ku do të rigjente
Murinjon për një tjetër sfidë të bukur: të rikthejnë
Junajtidin në majë të Europës.

Kampionët luajnë më mirë, por në minutën e 67-të vjen momenti i diskutueshëm

Skënderbeu merr dhuratën e fundit,
një penallti e paqenë thyen Laçin

Enea Jorgji protagonist, favorizon korçarëtSkënderbeu kompletoi
dominimin absolut në
këtë sezon, duke arri-

tur të triumfojë në finalen
e Kupës së Shqipërisë, të zh-
villuar në "Elbasan Are-
na". Korçarët mposhtën
Laçin me rezultatin mini-
mal 1-0, falë një goli të
shënuar nga Sabien Lilaj
me 11-metërsh, ndërsa
çuan këtë trofe për herë të
parë në qytetin juglindor.
Sfida ishte e ekuilibruar,
ndonëse Skënderbeu ishte
më kërkues dhe më i qartë
në manovrën e tij  sul-
muese. Edhe në prapavijë,
skuadra e Dajës ishte
shumë e kujdesshme, duke
bërë që mbrëmja e Orges
Shehit të jetë e qetë. Edhe
pjesa e dytë po zhvillohej
ashtu si 45 minutat e para,
deri në minutën e 67, ku pas
një vertikalizimi nga
mbrojtja e korçarëve,
James u nis i vetëm me
portierin Selmani, por
qendërmbrojtësi e ndali me
faull. Arbitri ndali lojën,
por kishte dyshime nëse
faulli ishte brenda apo jas-
htë zonës, ndërsa pas kon-
sultimit me anësorin, ako-
rdoi 11-metërsh për ko-
rçarët. Ky vendim shkaktoi
polemika të shumta, ndër-
sa pamjet filmike treguan
se ndërhyrja e Gjonit ishte
dukshëm jashtë vijës së
zonës së rreptësisë dhe du-
hej akorduar vetëm goditje
dënimi. Gjithsesi, penallt-
inë e mori përsipër Sabien
Lilaj, që me qetësinë karak-
teristike, shënoi duke dër-
guar topin në krahun e
kundërt të hedhjes së port-
ierit. Laçianët nuk u dorë-

zuan dhe u hodhën në sulm
për të gjetur golin e baraz-
imit, ndërsa Gavazaj pati
një mundësi mjaft të mirë
për të dyfishuar pas një
kundërsulmi, por nuk ar-
riti të dërgojë topin në rr-
jetën e portës së Selmanit.
Nga ana tjetër,  edhe
kapiteni Shehi u impenjua
në 2-3 raste të kurbinasve,

Jeton SelimiJeton Selimi

Trajneri i Skënder
beut, Ilir Daja, dek-

laroi se e meritonte fi-
toren e Kupës së Sh-
qipërisë. Në "Gol
pas Goli", ai tre-
goi edhe një pra-
paskenë që ka
lidhje me një
bisedë që kishte
bërë me Mezanin
para takimit.
PËR
SUKSESIN E
SOTËM NDAJ
LAÇIT

"E meritojnë
të gjithë këtë
trofe, duke filluar nga
kapiteni i ekipit dhe gjej
rastin t'i them ta vazhdojë
derisa të jemi në Europë,
siç tha edhe vitin e kalu-
ar dhe na duhet eksperi-
enca e tij. Mendoj që këtë
trofe, duke qenë i pari, ua
dedikoj qytetit të Korçës,
tifozëve tanë dhe sh-
qiptarëve që na kanë

përkrahur në Europë. Më
vjen mirë që gjithë ai mund
e djersë, në fund kurorëzo-
het me fitoren e trofeut të
Kupës".
PËR AKTIVIZIMIN E TË
GJITHË TITULLARËVE
EDHE NË KUPË

"Shpirti i skuadrës është
në maksimum se kjo favori-
zon çdo trajner. E kemi fitu-

ar të gjithë, si të fushës,
edhe ata në stol e tribunë,
se kontributi ishte i të
gjithëve. Edhe rrugëtimi,
kur është i gjatë, kanë kon-
tribuar të gjithë".
PËR ARRITJET E TIJ
PERSONALE TE KO-
RÇARËT

"Do të vazhdoj me të
njëjtën mendësi derisa të
jem në trajner, për të luftu-
ar jo vetëm për të marrë tro-
fe. Arritja e objektivit nuk
është vetëm trofeu, është
edhe mbijetesa. I përshëndes
edhe ata që arritën qën-
drimin në kategori, apo ata
që nuk kanë arritur dhe i
uroj t'ia arrijnë. Këtë ia uro-
va Mezanit, i thashë kur
hymë në stadium se do e
merrnim ne, se e meritonim,
siç e meritonte edhe Laçi".

duke shmangur golin e
miqve dhe duke kon-
tribuar për të çuar për herë
të parë Kupën e Shqipërisë
në Korçë. Vlen të përmen-
det se ashtu si gjatë gjithë
sezonit, edhe kjo ndeshje e
fundit për vitin futbollistik
2017-2018, u mbyll mes po-
lemikave për vendimet ar-
bitrare, që duhet thënë se

kanë qenë vërtetë zhgën-
jyese në shumë raste. Një
tjetër gjest për t'u dënuar
ishte edhe sjellja e tifozëve
laçianë, që thyen dhe
hodhën në fushë shumë prej
stolave të "Elbasan Arenës",
duke na kujtuar edhe
njëherë se tifozëria në Sh-
qipëri nuk është mësuar
ende të ulet në stol plastik.
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)

HORIZONTAL
1. Ishte babai i parë.
6. I ndërmarri  progresistët.
14. Thyhet një me kohën më të mirë.
16. U braktis nga Helena.
17. Seritë pa zë.
18. Kryeqyteti i Kinës.
20. Ramazzotti këngëtar.
21. Eshtë sport me vozitje.
25. Ndërmarre Industriale Rajonale.
26. Janë sherre në shtyp.
27. Inicialet e Clapton.
28. Eshtë shuma e brinjëbe të drejtkëndëshit.
30. Një letrar është tregimi.
32. Fillojnë nazet.
33. Matet pa kufij.
36. Inicialet e Kokoschka piktor
37. Kufiojnë mendimet.
38. Bergman që qe aktore.
40. Eshtë shpërblimi në para.
44. Eshtë i keq.

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

   - Brenda nesh shkelin shumë njerëz në jetë dhe
gjurmët më të mëdha i lënë ata që ecin në maje të
gishtërinjve

   - Gratë janë të dobëta por nënat janë të forta
   - Ka njerëz të cilët e kanë zemrën aq të madhe saqë

në të mund të hysh pa trokitur.

- Shumë njerëz duhen nderuar
jo sepse bëjnë mirë, por
sepse nuk bëjnë keq. Helvec

Dikush nga ne i bën gjerat mirë,
dikush tjetër jo, por të gjithë
së bashku do të gjykohemi
nga një gjë e vetme:
rezultati... (Vincent Lombardi)

Nuk është e vështirë të ngjitesh
në majë. E vështirë është të
qëndrosh gjatë atje

Claude Debussy Kompozitor
(1862-1918)

HORIZONTAL
1. Salacrou dramaturg
6. Blair e Ekzorcisti.
9. I bylbylit ai i Mjedës.
10. Inicialet e Morricones
12. Gjysmë vektor.
13. Një port përballë Xhibutit.
14. Në mes të Salt dhe City.
16. Janë stacionet e beduinëve.
19. Një pjesë e taktikës.
20. Janë tifozë partie.
22. Janë firmat mashtruese.
23. Përpunojnë naftë.
27. Janë konservatorë.
28. Eshtë derri.
30. Një monedhë maqedonase.
31. Kufizojnë ambiente.
33. Inicialet e Gould aktor.
34. Fillojnë jetën.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

45. Mund të kthehet në mllef.
46. Një pije piratësh.
48. Janë në fazë.
49. Fillojnë lejen.
50. U shkrua nga Theodore Dreiser.
53. Një... italiane.
54. Një verë në Paris.
55. Janë vende ku prehehen martirë.
56. Italia në Internet

VERTIKAL

1. Wenger trainer.
2. Stefan i interpretuar nga Horst Tappert
3. Një është edhe Bujar Lako
4. Fillojnës mobilizimin.
5. Institucione Rajonale Polake.
7. Një rapper i famshëm.
8. Kështu thirrej Ronaldo, bomberi brazilian
9. Ndezur në aparaturë.
10. Një film i ribërë.

11. Ekstreme në model.
12. Dy asa.
13. Eshtë fytyra kamionit.
15. Mund të bëhet me medalje trimërie.
19. Mund të jenë të rastit.
22. E ka simbolin Ti.
23. Eshtë dëm, qeder.
24. Inicialet e Tappert.
26. Një pjesë e pejsazhit.
28. Ndahet në barazim.
29. Janë kandilë deti
31. Hayëorth që qe aktore
34. Eshtë enë për të skuqur.
35. Emri i Zola.
39. Gjysma e globit.
41. Janë në skaje.
42. Kryqyteti i Letonisë.
43. Eva... Isabel Allende-s
47. Një stacion i famshëm orbital
51. Inicialet e Lennon.
52. Diftong në duet.

36. Janë dëshmorët.
39. U shkrua nga Garcia Lorca.
44. Janë baballarët.
45. Tregon çmimin dhe modelin.
47. Eshtë ujëvara.
48. Një mund të jetë mbi xhiro.

VERTIKAL

1. Film i James Cameron.
2. Jeronim de i Milosaos.
3. Eshtë doktori me bluzë të bardhë.
4. Agjenci Informacioni  Ndërkombëtare.
5. Janë si jerm.
6. Fillojnë lejen.
7. Klikohet me mouse
8. Një vegël.
11. Luftohet me kinina.
12. Janë cilësi.
15. Janë reaksionet në epruveta
17. Një sportist që kërcen me shkop.

18. Janë tek në zhele
20. Eshtë kullë xhamie.
21. Bëhet një për zakon.
22. Gruaja e Fantozzi-t
24. Gjysmë afërsi.
25. Janë ndriçues.
26. Nuk duhet shkelur një i tillë.
29. U shkel për herë të oarë nga Neil Armstrong.
30. Një fjalë për gjoja.
32. Garbo e kinemasë.
35. Braktisi Didonën.
36. Me të bëjnë një thikë.
37. Mund të jetë gjaku.
38. Janë dhoma.
40. Ai dhe ajo.
41. Ushtria republikane irlandeze.
42. Agjenci Transporti Korçë.
43. Me stpon në box.
46. Inicialet e Moravia-s.
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I A M E R E N G U E S

   - Ka të tjerë që e kanë aq të brishtë saqë u thyhet
me një të prekur.

    - Mik është ai që në errësiren e problemeve te
tua është ne gjëndje të ndez llambën e shpresës

    - E ndoshta, për të pakten një çast në jeten
 tënde, kam për të të munguar
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