
(Në foto)   Arbër Çekaj, pronar i kompanisë “Arbri Garden”. Të arrestuarit Donald Lushaj dhe Armando Pezaku. Droga e sekuestruar
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NE KERKIM BASHKEPUNETORI

Arrestohet për mashtrim
ish-prefekti i Fierit,

i zhvati kanadezit 260 
mijë USD e 50 mijë euro

ATP: 6 dokumentet që duhet të dorëzoni tek ne

Agjencia e Trajtimit të Pronave: Agjencia e Trajtimit të Pronave: 
Vendimet e viteve 2008 deri më 2017Vendimet e viteve 2008 deri më 2017

Kompensimi, hapet
aplikimi për 3500

dosje, lista e 4-t me
emrat e pronarëve

Pronarëve që u është marrë toka nga ndërtimet pa leje dhe 
nuk kanë marrë ende kompensimin duhet të paraqiten në 
Agjencinë e Trajtimit të Pronave për të përfi tuar prej fondit 
prej 18.9 miliardë lekësh. Bëhet fjalë ...
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ZBULOHET LETRA 

Pakti me Greqinë për
detin, presidenti pret 

sot anëtarët e 
Komisionit të Jashtëm

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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INTERVISTA

Kryeministri Rama: 
Largimi i shqiptarëve?

Nuk është tragjedi, 
nuk po zbrazet vendi

HETIMET, SI U ZBULUA SASIA REKORD E DROGES NE MAUNEN E MBUSHUR ME BANANE

I KAPEN 613 KG KOKAINE, FLET 
I SHUMEKERKUARI ARBER ÇEKAJ 

Nga FITIM ÇAUSHI 

Qeveria e Republikës së Kosovës, 
me vendimin nr. 12/67 të datës 

21. 3. 2012 ka emëruar Komisionin 
Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëm-
bajtjen ... Vijon në faqet 20-21

Marrëveshje të imponuara, që prekin 
tërësinë territoriale shqiptare 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21

Nga FISNIK ZIÇISHTI

Shifrat e humbjes së jetëve nga 
aksidentet në rrugë janë goxha të 

larta për një vend si Shqipëria, edhe 
pse në krahasim me vitin 2016 kemi 
rënie të kurbës së ..

Në ditët 
e sotme!

Opinioni
 Ditësi

 

Subvencioni në bujqësi,
çfarë duhet të kenë 

fermerët për të fituar 
nga fondi 20 mln euro

PERFITOJNE 38 MIJE VETE
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4 FAQE SPECIALE

 

Matura Shtetërore,
kur janë caktuar datat 
e provimeve dhe sa orë 

keni në dispozicion
Në faqen 11

UDHEZIMI I MINISTRES

Nga ORNELA MANJANI
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4 FAQE 

SPECIALE

32-vjeçarja: Kasëmi i vrau. Flet edhe gruaja tjetër në histori, Entela Pirjasi

Horror në Vlorë, nusja dogji burrin dhe vjehrrën

Në faqen 13

Arrestohen Hysnie Hoxhallari dhe i dashuri 26-vjeçar nga Fieri 
makabre të ndodhur në 
lagjen “24 Maji” të qytetit 
bregdetar. Bëhet fjalë për 
32-vjeçaren Hysnie Hoxhal-
lari, gruaja e viktimës Olsi 
Hoxhallari dhe 26-vjeçarin 
Kasëm Pirjasi nga Fieri, 
të cilët u prangosën gjatë 
operacionit të koduar ...

“Nuk kam lidhje me drogën, ka prapavijë politike. Do të kthehem në Shqipëri”. 
Deklaratat edhe të Donald Lulaj dhe shoferit Armando Pezaku

Një muaj pas vrasjes 
dhe djegies së nënë e 

bir në banesën e tyre, poli-
cia e Vlorës ka mundur të 
zbardhë ngjarjen horror që 
tronditi jo vetëm banorët 
e këtij qyteti, por të gjithë 
opinionin publik. Pas heti-
meve intensive, blutë arres-
tuan dy autorët e ngjarjes 
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TRAFIKU I DROGES



Policia: Trafikonin kanabis në Greqi, ja rolet e anëtarëve të bandës

Shkatërrohet grupi kriminal, bien
në pranga 12 persona, 4 në kërkim
Organizator i grupit, 21-vjeçari me pseudonimin "Babi"

Sekuestrohen 424 kg drogë
në gomone, arrestohet

skafisti shqiptar "Tan Zimani"
GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Në orët e para të mëngjesit të djeshëm, poli-

cia greke sekuestroi një sasi prej 424 kg kanabis sativa
në plazhin e Platarias, në Igumenicë. Ndërsa u arres-
tua në flagrancë 42-vjeçari Dritan Jorgji nga Saranda, i
njohur ndryshe me pseudonimin "Tan Zimani". Sipas
mediave greke, operacioni i policisë është realizuar
rreth orës 02:00. Mësohet se sasia e lëndës narkotike
(ishte ndarë në 36 pako) po transportohej me gomone
drejt Greqisë. Sipas burimeve të mësipërme 42-vjeçari
u kap teksa po tentonte të nxirrte drogën nga gomonia
dhe ta hidhte në breg. "Gomonia është nisur nga brig-
jet shqiptare. Operacioni
pas informacioneve të As-
falias Prevezë, të cilët
kërkuan ndihmën e poli-
cisë kufitare dhe të 6 skaf-
eve nga Igumenica, Kor-
fuzi dhe Lefkadha. Në
orën 02:00 me orën lokale,
gomonia u shfaq në Pla-
taria. Policia ndërhyri në
momentin që skafisti 42-
vjeçar, shqiptar, lidhi
gomonen dhe po sh-
karkonte drogën. Brenda
në gomone 36 pako me
424 kg marijuanë", - thu-
het në njoftimin e policisë
greke. Policia po punon për zbardhjen e plotë të ng-
jarjes, dhe kapjen e personave të tjerë të përshirë në
rrjet. Po dje, policia greke sekuestroi një tjetër sasi droge
në Kapshticë. Mësohet se është ndaluar një mjet që
vinte nga kufiri i gjelbër, brenda të cilit u gjetën dhe
sekuestruan 53 pako me 60 kg 954 gr marijuanë. Në
pranga përfunduan drejtuesi i mjetit, 33 vjeç dhe
pasagjeri 24-vjeç, të dy shqiptarë. Ndërsa, u shpall në
kërkim pronari i mjetit, shqiptar 59-vjeç.

ROLET E PJESTARËVE TË GRUPIT KRIMINAL

Tre pjesëtarë të grupit kriminal
u kapën më 30 janar në Greqi

Sipas policisë së Sarandës, nga hetimet e kryera, ka
rezultuar se pjesëtarët e grupit kriminal kanë

trafikuar kanabis drejt Greqisë në periudha të ndry-
shme kohore. Kjo në bashkëpunim me të tjerë perso-
na, të cilët janë kapur në vendin fqinj më datë
30.01.2018, si dhe në të tjera raste për të cilat për arsye
hetimi nuk bëhen të ditura. Konkretisht më 30 janar,
grupi  në fjalë  ka trafikuar në Greqi 81 kg marijuanë.
Lënda narkotike u sekuestrua nga policia greke në Filat
të Igumenicës. Ndërsa u arrestuan tre transportuesit:
Adrian Noku, Kliton Llanaj e Mendu Lata.

Arbër Sulo

SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË

Operacioni antidrogë, i
nisur që në fillim të
kësaj jave në Sa-

randë, ka çuar në pranga 12
persona, ndërsa janë shpal-
lur në kërkim 4 të tjerë.
Bëhet fjalë për një grup të
strukturuar kriminal, i cili
trafikonte lëndë narkotike
nga Shqipëria në Greqi.
Gjatë operacionit të koduar
"Piramida", këtij grupi i janë
sekuestruar një sasi e kon-
siderueshme kanabis sativa
9 makina,  ku 5 prej të cilave
janë luksoze, si dhe 21
aparate celularë. Burime
zyrtare nga policia e Sa-
randës dje bënë me dije se
hetimi ndaj këtij grupi kish-
te nisur që prej disa kohësh.
Ndërkohë, mësohet se orga-
nizatori i grupit ishte 21-
vjeçari Ajaz Lile nga fshati
Shalës i Konispolit, i cili nji-
hej me pseudonimin "Babi",
i dënuar më parë për trafik
droge. Pas hetimeve inten-
sive, policia e Sarandës ka
dokumentuar aktivitetin e
grupit kriminal si dhe ka
zbuluar rolet e 16 personave,
të cilët akuzohen për veprat
penale: "Grup i strukturuar
kriminal" dhe "Trafikimi i
lëndëve narkotikëve".
OPERACIONI
ANTIDROGË

Policia e Sarandës në
bashkëpunim me Prokuror-
inë e këtij rrethi, kanë nd-
jekur një hetim proaktiv
prej disa kohësh, për
goditjen e një grupi kriminal
në fushën e narkotikëve. Në
kuadër të këtij hetimi, blutë
e qytetit bregdetar së bash-
ku me prokurorinë dhe në
bashkëpunim me Forcën
Operacionale të Drejtorisë
së Përgjithshme të Policisë
së Shtetit, DVP. Gjirokastër
dhe Policinë Kufitare Sa-
randë finalizuan me sukses
operacionin "Piramida". Në
këtë operacion u arrestua
shtetasi Altin Sakaj, banues
në fshatin Vrinë, Konispol.

Ai u kap në flagrancë me
mjetin me targa AA 931 IK,
duke transportuar 18 kg
lëndë narkotike kanabis.
Gjithashtu, kanë përfunduar
në pranga 11 shtetas të tjerë
dhe konkretisht: Ajaz Lile, 21
vjeç; Armando Koçiu, 29 vjeç;
Afron Halili, 22 vjeç; Kastri-
ot Muka, 32 vjeç; Enea Duro,

22 vjeç; Marjo Zybo, 28 vjeç;
Fatjon Dule, 25 vjeç; Emilio
Mehmeti, 28 vjeç; Tori Ruci,
42 vjeç; Eristjan Bejko, 21
vjeç dhe Osman Halili, 52
vjeç. Ndërsa janë shpallur në
kërkim shtetasit me iniciale:
E.V.; R.H.; F.(D.).D.; dhe M.D..
Sipas hetuesve të çështjes,
këta persona në mënyrë pe-

riodike (sipas një zinxhiri
funksional të dyshuar krimi-
nal) kanë organizuar trans-
portin e lëndës narkotike nga
rrethet Tepelenë dhe
Gjirokastër në drejtim të
zonave kufitare të Bashkisë
Konispol. Më pas ata e maga-
zinonin drogën në disa ambi-
ente në zonën pranë kufirit
e më pas organizonin
trafikimin e saj drejt Greqisë
tek persona për të cilët po zh-
villohen hetime. Gjithashtu,
nga hetimet e kryera ka re-
zultuar se personat e më-
sipërm në periudha të ndry-
shme kohore kanë trafikuar
kanabis në drejtim të Gre-
qisë, në bashkëpunim me të
tjerë shtetas, të cilët janë
kapur e ndaluar nga au-
toritetet e vendit fqinj më
datë 30.01.2018, si dhe në të
tjera raste, për të cilat për
arsye hetimi nuk bëhen të
ditura.

MILOT
Pak ditë pas aksidentit në Rrugën e Kombit (në afërsi të Milotit) ku u përplasën dy
automjete, njëri prej të cilëve ishte i mbushur me drogë, policia ka arritur të
arrestojë një person, ndërsa ka shpallur në kërkim 3 të tjerë. Në pranga ka
përfunduar Fadil Tërshalla, banues në Kukës, i cili dyshohet se drejtonte mjetin tip
'Audi' ku u zbulua ngarkesa me 50 kg kanabis. Kujtojmë se pas aksidentit dhe
zbulimit të drogës në bagazh, drejtuesi ka braktisur automjetin dhe është larguar.

TË ARRESTUARIT
1. Altin Sakaj, 36 vjeç, banues në fshatin

Vrinë, Konispol, ( u kap në flagrancë
duke transportuar 18 kg kanabis).

2. Ajaz Lile, 21 vjeç, banues në fshatin
Shalës, Konispol, (i dënuar më parë për
trafik të lëndëve narkotike, me
pseudonimin "babi", si organizator i
grupit).

3. Armando Koçiu, 29 vjeç, banues në
Sarandë, (organizonte punën për gjetjen
e lendës narkotike).

4. Afron Halili, 22 vjeç, banues në fshatin
Ninat, Konispol, (bënte magazinimin e
lëndës narkotike).

5. Kastriot Muka, 32 vjeç, banues në
Tepelenë, (posedues i lëndës narkotike).

6. Enea Duro, 22 vjeç, banues në Sarandë,
(transportues i lëndës narkotike).

7. Marjo Zybo, 28 vjeç, banues në Sarandë,
(transportues i lëndës narkotike).

8. Fatjon Dule, 25 vjeç, banues në
Konispol, (transportues i lëndës
narkotike).

9. Emilio Mehmeti, 28 vjeç, banues në
Sarandë, (kontrollues i rrugës nga do
kalonte lënda narkotike).

10. Tori Ruci, 42 vjeç, banues në Sarandë,
(financues për blerjen e lëndës
narkotike).

11. Eristjan Bejko, 21 vjeç, banues në
Gjirokastër, (magazinues i lëndës
narkotike).

12. Osman Halili, 52 vjeç, banues në fshatin
Ninat, Konispol, (ruante ambjentin ku
magazinohej lënda narkotike).

NË KËRKIM
1. E.V., transportues i lëndës narkotike nga

fshati Shalës në drejtim të kufirit të
gjelbër.

2. R.H., transportues i lëndës narkotike nga
fshati Shalës në drejtim të kufirit të
gjelbër.

3. F.(D.).D., transportues nga kufiri i Gjelbër
drejt shtetit grek.

4. M.D., kontrollues i rrugës për kalimin e
lëndës narkotike.

42-vjeçari i
arrestuar,

Dritan Jorgji
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Mes të arrestuarve, edhe 10 shqiptarë

Trafikuan 5 tonë marijuanë nga Shqipëria,
bien në pranga 25 persona

Shoferi i arrestuar, Armando Pezaku: Më lajmëruan se erdhi ngarkesa dhe shkova në port

"Nuk kam lidhje me drogën, ka prapavijë politike"
Arbër Çekaj, i akuzuar se porositi 613 kg kokainë: Po vij në Shqipëri

KG KOKAINË
Një sasi prej 613 kg kokainë është sekuestruar mbrëmjen
e së mërkurës nga policia, prokuroria dhe Drejtoria e
Hetimit Doganor në Portin e Durrësit. Kjo sasi droge u
gjend brenda një kamioni me banane, i ardhur nga
Kolumbia dhe që ishte porositur nga kompania 'Arbri
Garden' me qendër në Maminas.

613
Armand Pezaku Donald Lushaj Arbër Cekaj

Droga e kapur në kontenier

Ina Allkanjari

Pronari i kompanisë 'Ar
bri Garden', Arbër
Çekaj, i cili është

shpallur në kërkim pasi kish-
te porositur kontenierin me
banane ku u gjetën 613 kg
kokainë, ka folur ditën e
djeshme për herë të parë
nga gjermania. Në një lidhje
telefonike për News24,
Çekaj tha se nuk ka lidhje
me kokainën. Ai deklaroi se
është nisur për në Shqipëri
dhe do të japë versionin e tij
në prokurori. "Jam në një
situatë të pafavorshme që
nuk ka lidhje me familjen
time e as me personalitetin
tim. Jam biznesmen modest.
Ka shumë spekulime në
media. Desha të jap version-
in tim. Do vij në Shqipëri
shumë shpejt. Jam nisur për
në Shqipëri do shkoj në
prokurori. Që nga viti 2012
jam regjistruar pranë QKR
Tiranë, kompania ime
shumë modeste që sot u bë
shumë e njohur. Kompania
merr mallra kudo. Arbër
Çekaj nuk ka lidhje me
drogën e gjetur apo gjëra të
tjera",-deklaroi Çekaj. Më tej
ai theksoi se kjo ngjarje po
përdoret politikisht. "Në
momentin që kam dëgjuar
lajmin, kam prerë biletën.
Kam dëgjuar politikanët sh-
qiptarë që thonë; ky është i
PD, i këtij, i atij. Jam tropo-
jan, por as armën s'di ta për-

dor, s'kam lidhje politike. Do
zbardh të vërteten. S'kam
pasur kurrë probleme me
autoritetet gjermane, e as
me ato shqiptare. Unë lëviz
nga Kosova, sepse bileta ësh-
të më e lirë. Unë kam udhë-
tuar në Dyseldorf. Do kthe-
hem nga Kosova për në Sh-
qipëri. Po thuhen shumë të
pavërteta. Bravo u qoftë aty-

re që kapën drogën, jam
shumë i lumtur që u kap dro-
ga. Por s'duhen të bëhen
gjëra pa pasur fakte. S'mbaj
dot të pavërteta",-tha Arbër
Çekaj. Ndërkohë dy të arres-
tuarit e tjerë shoferi Arman-
do Pezaku dhe menaxheri i
kompanisë Donald Lushaj
kanë dhënë ditën e djeshme
dëshminë e tyre përpara

grupit hetimor. Mësohet se
të dy të dyshuarit kanë mo-
huar të kenë lidhje me sas-
inë e kokainës të zbuluar
brenda në kontejner. Pezaku
ka thënë se është lajmëruar
vetëm për të marrë
ngarkesën në port. "Më njof-
tuan se ngarkesa erdhi, shk-
ova në port. Vetëm mora ka-
mionin me ngarkesën",- ësh-
të shprehur ai. Ndërkohë
përpara policëve menaxheri
Lushaj ka thënë se ishte
punësuar për t'u marrë me
aktivitetin e kompanisë, me
organizimin e punës e
zgjedhjen e kompanisë së

transportit, ndërsa s'ka pa-
sur dijeni për kokainën bren-
da në kamion. Operacioni
policor për zbulimin e sasisë
së kokainës në kontenierit të
"Arbi Garden" ka nisur para-
diten e 27 shkurtit 2018. Kjo
pasi skaneri i doganës kon-
firmoi informacionet që
kishte siguruar Policia e Sh-
tetit, se në kontenierin e
kompanisë Arbri Garden,
që vinte nga Kolumbia, me
një ngarkesë banane, ishte
fshehur kokainë. Në port
për të bërë zhdoganimin e
mallit ishte paraqitur
menaxheri i kompanisë,

Donald Lulaj dhe shoferi i
kamionit, Armand Pezaku,
që do të bënte transportin.
Me ndihmën e punonjësve
të Portit, kontenieri është
boshatisur nga kutitë e ba-
naneve, pasi kishte dy-
shime se droga ishte fshe-
hur mes tyre. Agjentët e
Antidrogës dhe hetimit
doganor vërejtën se konte-
nieri kishte modifikime në
pjesën e brendshme, ndaj
vendosën ta shponin me
punto pjesën fundore të tij.
Në këtë mënyrë u konstat-
ua pikërisht aty ishin ven-
dosur pako me drogë.

Një bandë italo-sh
qiptare e trafikimit të

drogës është shkatërruar
mëngjesin e djeshëm nga
policia italiane. Ky opera-
cion erdhi pas sekuestrim-
it të të një sasie rreth 5
tonë marijuanë, e cila
vinte nga Shqipëria dhe
kapte vlerën e 10 milionë
eurove. Guardia di financa
në bashkëpunim me Shër-
bimin Qendror të Heti-
meve në Romë, në sajë të
operacionit të koduar
"Stammer 2 - Melina" që u
zhvillua në të gjithë Ital-
inë ka vënë në pranga 25
persona, mes tyre edhe 3
kokat që udhëhiqnin
trafikun. 18 prej të arres-
tuarve janë lënë në burg
nga gjykata, ndërsa 7 të
tjerë, në "arrest shtëpie".

Sipas autoriteteve në vendin
fqinj janë gjithsej 46 perso-
na nën hetim si pjesë e kësaj
organizate kriminale, ku bë-
nin pjesë edhe 10 shqiptarë.
Mediat italiane kanë pub-
likuare edhe listën e të

gjithë rrjetit të trafikantëve
që janë në hetim, ku ren-
diten edhe bashkëpunëtorët
shqiptarë. Shqiptarët e ar-
restuar janë Indrit Buja, 37
vjeç, Elvis Hajdini, 25 vjeç,
Shefik Muho, 34 vjeç, Gen-

tian Sulejmani, 41 vjeç, nga
Durrësi, Luan Tahiraj, 39
vjeç, nga Vlora, Alban Si-
nani, 35 vjeç, Vladimir
Leskaj, 59 vjeç, nga Vlora,
Vilson Nelaj, 32 vjeç, Astrit
Paskali, 45 vjeç, Adrian Li-

caj, 51 vjeç Opera-
cioni i kësaj të en-
jteje është në vijim
të operacionit të
parë të zhvilluar
në janar të vitit të
kaluar, ku u godit
një grup tjetër
kriminal që
trafikonte kokainë
në Kalabri, por që e
zgjeruan bash-
këpunim më
grupin shqiptar
edhe në trafikimin
e marijuanës. Sipas
hetimeve, grupi

nga Kalabria kishte krijuar
lidhje me narkotrafikantët
shqiptarë, si prodhuesit më
të rëndësishëm të marijua-
nës në kontinent dhe me
baza logjistike të shpërn-
dara në të gjithë Europën.

SHQIPTARËT
E ARRESTUAR

 Indrit Buja 37 vjeç
 Elvis Hajdini 25 vjeç
 Shefik Muho 34 vjeç
 Gentian Sulejmani 41 vjeç
 Luan Tahiraj 39 vjeç
 Alban Sinani 35 vjeç
 Vladimir Leskaj 59 vjeç
 Vilson Nelaj 32 vjeç
 Astrit Paskali 45 vjeç
 Adrian Licaj 51 vjeç
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KRYEMINISTRI
QEVERISJA



Intervista e kreut të qeverisë: Unë kam kundërshtarë, por jo armiq

Rama: Kanabisi u luftua për herë të
parë në 4 vitet e qeverisjes së PS

"Largimi i shqiptarëve s'është tragjedi, nuk po zbrazet vendi"
Roland Qafoku

Kryeministri Edi Rama deklaroi dje
gjatë një interviste në emisionin "De-
bati në Channel One", se kanabisi u
luftua për herë të parë gjatë 4 viteve

të qeverisjes së tij. Duke folur për largimet e shqiptarëve jas-
htë vendit, Rama tha se kjo nuk është tragjedi, duke sjellë
edhe shifra të lëvizjeve.

Zoti kryeministër, unë po e shtrij në kohë punën e qever-
isë, jo vetëm në këto 6 muaj. Në vitin 2013 kur ju erdhët në
pushtet, me ato që unë kam lexuar, nuk di që një qeveri të
kishte atë pritshmëri që ka pasur  qeveria nën drejtimin tuaj.
Ishte një pritshmëri e frikshme, në kuptimin pozitiv. Megjith-
atë, pas 4 vjet e gjysmë kemi një rritje ekonomike, por nuk
kemi një hop të madh cilësor në ekonomi. Kemi një braktisje
të vendit dhe ajo që nuk ka ndryshuar është konflikti politik
është njësoj si përpara se ju të
vinit në pushtet. Pse kanë
ndodhur këto?

Së pari, unë nuk e di çfarë
hopi keni pasur ju parasysh, por
di t'ju them që sot ekonomia sh-
qiptare  rritet 4-fish se 4 viteve
më parë. Mos harroni që e fillu-
am me një zero, diçka dhe sot
jemi në rreth 4 për qind rritje
ekonomike, një rritje që do të
vazhdojë dhe synimi ynë është
që të kapërcejë pesën, që është
një ambicie realisht e fortë.
Ndërkohë, përsa i përket brak-
tisjes së vendit, sigurisht që ka
një fenomen që nuk është vetëm
shqiptar i largimeve të qendrave
më tërheqëse nga pasuria e tyre
në radhë të parë, por unë nuk
do flisja për braktisje të vendit.
Flitet me hamendje, flitet me një
gjuhë që  vjen nga dëshira e dis-
ave që kjo të jetë e vërtetë  dhe
nga rënia viktimë e të tjerëve që
kjo është e vërtetë, sepse nëse shikoni shifrat reale të largi-
meve dhe të rikthimeve në Shqipëri, nuk kemi absolutisht
asnjë lloj fenomeni të ri. Është një fenomen i kahershëm,
madje nëse do të bënim disa krahasime të shifrave, të për-
punuara në bazë të metodologjisë së EUROSTAT-it, do të shiko-
ni që kemi të bëjmë me një situatë, ku nuk mund të fitet abso-
lutisht për shuarje të Shqipërisë, për zbrazje të Shqipërisë
dhe për përralla të tjera si këto. Natyrisht që njerëzit ikin,
kanë ikur dhe do vazhdojnë të ikin dhe kthehen, janë kthyer
dhe vazhdojnë të kthehen. Për një periudhë historike të cak-
tuar, kjo do të jetë më shumë në favor të emigracionit sesa të
migracionit, por është një periudhë historike, që e kalojnë të
gjitha venet dhe po të shikoni shifrat e vendeve që janë sot
anëtare të reja të BE-së, madje edhe shifrat në zona të caktu-
ara të vendeve që janë anëtare të vjetra të BE, psh., Italia, ku
ata që largohen nga jugu drejt Veriut apo nga Italia drejt Gjer-
manisë janë shifra vërtet mbresëlënëse. Kjo është një fazë
historike, që unë nuk mendoj se është një tragjedi e panjo-
hur dhe madje, nuk e konsideroj aspak një tragjedi, sepse
besoj që të gjitha vendet që sot janë në pararojë të zhvilli-
meve botërore, në një periudhë të caktuar të historisë së
tyre kanë pasur pikërisht këtë fazë dhe çdo vend në zhvil-
lim apo i zhvilluar kalon nga kjo fazë, që sjell shumë të mira
për vendin në periudhë afatgjatë me disa probleme jo të
vogla në periudhë afatshkurtër, që kanë të bëjnë me kapac-
itetet dhe burimet njerëzore, që kanë të bëjnë me kapacite-
tet për t'iu përgjigjur sfidave të ndryshme, por ky është një
fakt historik dhe ne nuk mund ta frenojmë, ose ta ndry-
shojmë këtë rrjedhë të caktuar në histori.

Vërtet jeni kaq i qetë zoti kryeministër kur ikën një popu-
llsi e konsiderueshme? Dhe më e vërtetë se sa kjo është që
janë disa shifra brenda kësaj shifrës së madhe: 200 mijë sh-
qiptarë aplikuan për lotarinë amerikane dhe ne jemi në ven-
det e para në botë për numër të popullsisë së emigracionit?

Nuk është çështje qetësie dhe ju tani po më detyroni që
unë të kërkoj në një dokument konkret lidhur me këtë. Nuk
është çështje qetësie, është çështje objektiviteti në raport me
një fenomen, që nuk është i frenueshëm me asnjë lloj instru-
menti që ne kemi në dispozicion, se po të ishte ashtu do ta
kishin frenuar të paktën polakët. Po marr Poloninë, që është
shembulli më i suksesshëm i integrimit europian dhe  që ka
një masë njerëzish që kanë ikur dhe vazhdojnë të ikin dhe që
është jashtëzakonisht e konsiderueshme dhe do e kishin fren-
uar edhe të tjerët. Mund të bëjmë propagandë sa të duam,

mund të bëjmë agjitacion sa të
duam, mund të përpiqemi ta
shfrytëzojmë sa të duam këtë
fenomen për politikën e ditës,
por ky nuk është një fenomen
që lidhet ngushtësisht me poli-
tikën e ditës dhe unë nuk di të
ketë ndonjë magji që mund ta
frenojë këtë fenomen apo që
mund të bëjë që ekonomia  e
vendit të rritet me 15%, apo që
problemet e vendit të zhduken
sa hap e mbyll sytë. Ajo që më
bën mua le të themi të jem
ballëlartë para njerëzve është
fakti që ne po bëjmë gjithçka
mundemi për të bërë më të
mirën, me të gjitha të mirat dhe
të metat tona. Dhe t'ju jap një
shembull se si janë shifrat. Në
vitin 2011 janë larguar 55 mijë e
162 njerëz, në 2012 janë larguar
52 mijë e 307, në 2013 49 mijë e
425, në vitin 2014 46 mijë e 525,
në 2015 41 mijë e 443, në vitin

2016 32 mijë e 532, në vitin 2017 39 mijë e 905. Ndërkohë që ka
pasur edhe ardhje. Në 2011 36 mijë e 397, në 2012 32 mijë e
534, 28 mijë e 624 në 2013,  24 mijë e 740 në 2014, 20 mijë e 843
në 2015, 23 mijë e 60 në 2016 dhe 25 mijë e 003 në 2017.

Nëse heq ata që ikin me këta që vijnë, është shifër shumë e
ulët.

Ka një neto, ka më shumë të ikur se të ardhur, por ama
është larg të qënit një fenomeni që po shuan Shqipërinë, që
po zbraz Shqipërinë.

Realisht nuk e kam kuptuar asnjëherë dhe dua ta di si do
ta shprehni ju, sa ju ka vënë në siklet gjithë ajo çështja e mad-
he që ne e etiketojmë "Dosja e madhe e drogës", sepse të mar-
rësh vetëm në këto 4 vite e gjysmë qeveri, është gati një gungë
për qeverinë e gjitha ajo që ndodhi me drogën zoti kryemi-
nistër.  Çfarë ndodhi realisht? A e keni analizuar ose keni bërë
investigimin tuaj të thelluar se çfarë ndodhi?

Patjetër. Dhe unë kam një version që nuk është sekret, është
publik. E kam thënë dhe e them. Në 4 vite të qeverisë sonë,
për herë të parë u luftua kanabisi.

Jo, mos e thoni këtë ju lutem.
Po çfarë të them?
U mbush vendi i gjithi me kanabis…
Në 4 vitet e qeverisë sonë, për herë të parë u luftua kanabi-

si, sepse këtu kemi jetuar dhe e mbajmë mend mirë se çfarë
ndodhte. E mban mend mirë edhe Lazaratin. Nuk jam këtu
për të bërë asnjë lloj ndarjeje të skenës politike, jam këtu për
të bërë një ndarje të qartë të fushës së luftës kundër kanabisit.
Kanabisi nuk është luftuar në Shqipëri asnjëherë. Kanabisi
është pickuar ndonjëherë tek-tuk, por nuk është luftuar kur-

rë. Dhe ajo që di me shifra është që vetëm nga Lazarati trafiko-
heshin 900 tonë, por a e dini ju që 900-tonëshi nuk është arri-
tur akoma si nivel? Tonët e dikurshme dhe të sotme janë njël-
loj, se toni si njësi nuk ka ndryshuar, kilogrami nuk ka ndry-
shuar, është po ai. Ndërkohë ç'ka ne kemi parë qartësisht dhe
e kemi bërë publike është se në Shqipëri është mbjellë kanabis
kudo.

Jo kaq masivisht…
Edhe një herë, nëse mund ta vazhdoj arsyetimin...
Po mund ta vazhdosh por…
Por çfarë?
Por kjo është e vërtetë.
Në Shqipëri është mbjellë kanabis edhe më përpara kudo

dhe këtë e tregojnë raportet e policisë. Lidhur me këtë prob-
lem, raportet e policisë ishin sekrete. Ishin të mbuluara nga
sekreti shtetëror. Ne e hoqëm sekretin shtetëror në 2013-ën
dhe për çdo rrënjë kishte një deklaratë. Mbas Lazaratit pati
një reagim në të kundërt dhe është e vërtetë ku ne kaluam në
fazë ku nuk ishim plotësisht të përgatitur për të përballuar
këtë reagim.

Pyetja është e drejtpërdrejtë. E kujt është përgjegjësia që
21 tonë farë kanabisi janë futur në Shqipëri. Me 21 tonë
kanabis mbillet e gjithë Evropa.

Ashtu? Nuk e besoj që do të mbillet e gjithë Evropa, por
pyetjen realisht nuk e kuptoj, sepse po ju them që kjo është
luftë. Nuk është një shëtitje në bulevard, apo një bisedë në
studio.

Ju ka dhënë masa e popullit mandatin, ndaj duhet të qever-
isni.

Unë këtë punë po bëj, po ju shpjegoj edhe juve këtu se ne e
fituam këtë luftë, të tjerat janë material për të bërë analiza
dhe debate. Ne luftën kundër kultivuesit të kanabisit e fitu-
am.

Zoti Rama, përveç se mbushen 6 muaj nga marrja e man-
datit të dytë, ka edhe një periudhë tjetër që unë  dua ta ndaj
me ju si analizë. Në prill ju mbushni 20 vjet në politikë. Më
rezulton që jeni politikani që ja keni parë hajrin politikës në
kuptimin e mirë të fjalës  Keni mbajtur vetëm 3 detyra: min-
istër i Kulturës, kryetar i Bashkisë së Tiranës dhe kryemi-
nistër. Keni qenë vetëm një vit në opozitë dhe të gjithë e di-
nin që zoti Berisha do mbaronte mandatin e dytë dhe nuk do
vazhdonte më në pushtet. A ka një çelës të veçantë në këtë
sukses?

Çelës të veçantë nuk ka. Një çelës ka. Besimi i kryeminis-
trave që më dhanë mundësinë të ushtroj detyrën e ministrit,
pastaj besimi i njerëzve që më kanë dhënë votën dhe më kanë
bërë nderin e madh që të  jem në një pozicion, t'u shërbej
atyre duke bërë më timen më të mirën që unë kam mundësi.

Zoti Rama, albanologu i shquar Robert Elisie ka thënë që
armiku më i madh i shqiptarëve janë vetë shqiptarët. Në këto
20 vite në politikë, a keni bërë kompromise politike pikërisht
për të mos u zbatuar ky rregull?

Unë s'jam armik i asnjë shqiptari dhe s'kam armiqësi
me askënd. Armiqësia është fjalë shumë e madhe. Unë
kam pasur dhe kam kundërshtarë, por jo armiq. Armiqës-
inë e kam parë të më shfaqet përballë, por asnjëherë nuk
kam qenë i gatshëm të investohem në armiqësi. Dhe mbase
kam besuar fort me të drejtë gjithmonë tek një shprehje
që ma thoshte gjyshja ime e mrekullueshme kur isha i
vogël: 'Inati është e zeza e atij që e ka'. Armiqësia është
forma më ekstreme e inatit.
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Mogherini: Të 6-ta vendet e kanë rrugën e hapur
Juncker në fund të turit: Anëtarësimi i
Ballkanit Perëndimor, realitet i afërt

Përfshirja e Ballkanit Perëndimor në BE është pjesë
e një rëndësie strategjike", deklaruan dje gjatë një

takimi dypalësh në Sofje, presidenti i Komisionit Euro-
pian, Jean-Claude Juncker dhe kryeministri bullgar, Boj-
ko Borisov. Sipas tyre, Ballkani Perëndimor është një
pjesë integrale e Europës dhe përfshirja e tij në zonën e
përbashkët europiane të sigurisë dhe zhvillimit
ekonomik përbën një rëndësi strategjike për stabilite-
tin e të gjithë BE-së. Bashkëbiseduesit u kushtuan një
rëndësi të veçantë hapave vendimtare të qeverive të ra-
jonit për të bërë përparime të dukshme në rrugën drejt
anëtarësimit në BE. "Anëtarësimi nuk është një ëndërr,
por një realitet i afërt. Megjithatë, më shumë rëndësi u
duhet dhënë reformave se sa kalendarit", deklaroi
Juncker. Presidenti i KE theksoi se BE mbetej thellë-
sisht e përkushtuar ndaj perspektivës europiane të part-
nerëve në Ballkanin Perëndimor, duke njoftuar edhe
mbajtjen e një samiti mes BE dhe vendeve të rajonit në
muajin maj në Sofje. Ndërkohë, përfaqësuesja e Lartë e
Bashkimit Europian për Punët e Jashtme dhe Sigurinë,
Federica Maria Mogherini deklaroi se të gjashta vendet
partnere të Ballkanit Perëndimor e kanë rrugën të hapur
që përfundimisht të anëtarësohen në Bashkimin Euro-
pian. "Ballkani Perëndimor është pjesë e Europës.
Gjeografia, historia dhe kultura na bashkojnë. Të gjash-
ta vendet partnere kanë mundësinë të vazhdojnë
rrugëtimin drejt BE-së", shprehet Mogherini. Por për-
faqësuesja e lartë e Bashkimit Europian nënvizon se
mbetet ende shumë punë për t'u bërë në reformat kyçe,
si sundimi i ligjit, drejtësia dhe të drejtat themelore. "Si
partneri më i fuqishëm i rajonit, BE-ja është e angazhuar
ndaj Ballkanit Perëndimor", deklaron Mogherini.

KANABISI
"Është e qartë se faza e parë e mbyllur me
sukses për të çrrënjosur kanabisin tanimë ia ka
lënë vendin fazës së dytë ku lufta jonë vjen duke
u përshkallëzuar,  gatishmëria jonë duke u rritur
dhe patjetër dhe aftësitë e agjencive tona
ligjzbatuse duke u provuar në terren me rezultate
konkrete", tha dje Rama.

Kryetari i Kuvendit, në Forumin Rajonal për Zhvillimin e Qëndrueshëm

Ruçi në Gjenevë: Reformat e ndërmarra
do të na çojmë më afër integrimit në BE

Kryeministri, në takim me krerët e BE e kryeministrat e rajonit

Rama: Vlerësime nga BE për drogën, u
shpëtoi porteve të vendeve të Evropës
"Ne presim një rekomandim pozitiv nga KE"

Kryeministri Rama de
klaroi dje nga Sofja se
613 kg kokainë kalu-

an pa problem portet e Bash-
kimit Europian dhe u kapën
në Shqipëri. Në përfundim
të turit të tij në Ballkan,
Presidenti i KE-së, Juncker
ka mbledhur kryeministrat
e 6 vendeve të rajonit. Pas
takimit me drejtuesit e lartë
të BE-së dhe homologëve të
tij, kryeministri shqiptar,
Rama tha se ka mirëkuptim
të gjerë lidhur me hapat e
rëndësishme përpara që ka
bërë Shqipëria. Në një pron-
oncim për mediat pas takim-
it, kryeministri Rama dek-
laroi se "ky ishte një takim
përmbyllës, pas stacioneve
ku u ndalën në të gjitha
pikat në Ballkan, Juncker,
Mogherini dhe Hahn". "Ajo
që vlen të theksohet për pub-
likun tonë është këndvësht-
rimi shumë pozitiv i kësaj
tresheje, që faktikisht është
treshja e referencës për ven-
det anëtare, lidhur me ecur-
inë dhe gatishmërinë e Sh-
qipërisë në këtë moment kyç
ku ne presim një rekoman-
dim pozitiv nga KE dhe
pastaj sigurisht edhe një
përgjigje pozitive nga vendet
anëtare. Duhet të punojmë
intensivisht në këtë peri-
udhë përsa u përket vendeve
anëtare, sepse kështu funk-
sionon ky proces, por është
po ashtu e qartë se ka një
mirëkuptim të gjerë lidhur
me hapat e rëndësishëm për-
para që ka bërë Shqipëria",
tha kryeministri Rama.
"Mbase vlen të nënvizohet
në fund se edhe operacioni
më i fundit nga agjencitë
tona ligjzbatuese, hetimi
doganor dhe Policia e Shtetit
me mbështetjen e prokuror-
isë pati një jehonë shumë
pozitive dhe u vlerësua me
pozitivitet maksimal, duke
pasur parasysh se ngarkesa
e kapur përbën jo vetëm një
sasi që është më e madhja e
kapur ndonjëherë prej nesh,
por një sasi që përpara sesa
të vijë në vendin tonë ka
kaluar në portet e BE dhe
faktikisht u ka shpëtuar kon-
trolleve", theksoi Rama.
"Vetëdija dhe nënvizimi i
kësaj vetëdijeje se ky opera-
cion ishte mirëfilli i agjen-
cive tona ligjzbatuese pa një
sinjalizim nga partnerët.
Është krejt e natyrshme që
ne të punojmë vijimësisht

Darina Tanushi

me partnerët, është krejt e
natyrshme që operacionet të
jenë fryt i bashkëpunimit
me partnerët, por në këtë
rast është treguar gatish-

mëri dhe integritet i lartë i
forcave tona të angazhuara
në luftën kundër trafiqeve.
Ajo që vlen të theksohet në
këtë rast është gatishmëria

e lartë e forcave tona në ter-
ren në këtë përballje të fortë
kundër krimit të organizuar
dhe trafikantëve të çdo lloji",
u shpreh kryeministri.

LOBIMI
"Duhet të punojmë
intensivisht në këtë
periudhë përsa u
përket vendeve
anëtare, sepse
kështu funksionon
ky proces, por
është po ashtu e
qartë se ka një
mirëkuptim të gjerë
lidhur me hapat e
rëndësishëm
përpara që ka bërë
Shqipëria", tha
kryeministri, në
lidhje me hapjen e
negociatave.

Kryetari i Kuvendit
të Shqipërisë,

Gramoz Ruçi theksoi
dje gjatë forumit Ra-
jonal për Zhvillimin e
Qëndrueshëm që u or-
ganizua në Gjenevë se
me rëndësi në Shqipëri
është zbatimi i reformës
në drejtësi. I shoqëruar
edhe nga kreu i grupit
parlamentar socialist,
Taulant Balla, Ruçi nën-
vizoi se Shqipëria vlerë-
son nismat e Kombeve
të Bashkuara që do të ndihmojnë sho-
qërinë shqiptare, në mënyrë të veçantë
politikëbërësit shqiptarë për të vendosur
axhendën e punës, mandatin politik ose
axhendën e përbashkët të integrimit në
Bashkimin Europian, në kontestin global
të zhvillimit të qëndrueshëm. Kryetari i
Kuvendit në fjalën e tij u ndal edhe tek
reformat e miratuara, ku u shpreh se Sh-
qipëria dhe Parlamenti janë të angazhuar
plotësisht në zbatimin e reformës në
drejtësi, për rritjen e transparencës,
përgjegjshmërinë, pavarësinë dhe rritjen
e aksesit të publikut te drejtësia. Lidhur
me arritjen e objektivave për zhvillimin e
qëndrueshëm, Ruçi u shpreh se në mua-
jin dhjetor, Parlamenti miratoi me unanim-
itet Rezolutën për Objektivat e Zhvillimit

të Qëndrueshëm. "Ne
vlerësojmë nismat e Ko-
mbeve të Bashkuara,
pasi ato do të ndihmojnë
shoqërinë shqiptare, në
mënyrë të veçantë
politëkëbërësit sh-
qiptarë për të vendosur
axhendën e punës, man-
datin politik ose ax-
hendën tonë të përbash-
kët të integrimit në
Bashkimin Europian,
në kontestin global të
zhvillimit të qën-

drueshëm", tha Ruçi. "Shqipëria dhe parla-
menti në veçanti ka qenë i angazhuar plotë-
sisht në zbatimin e një reforme të thellë
dhe të rëndësishme, konkretisht në re-
formën në drejtësi, e cila synon të refor-
mojë sistemin gjyqësor, të rrisë transpar-
encën, përgjegjshmërinë, pavarësinë dhe
rritjen e aksesit të publikut te drejtësia", u
shpreh kreu i Kuvendit. Sipas tij, "reformat
e ndërmarra nga Parlamenti dhe Qeveria
shqiptare si: reforma e administratës pub-
like, në shëndetësi, miratimi i ligjit për
mbrojtjen e pakicave kombëtare ne RSH
etj., synojnë të na sjellin gjithnjë e më afër
integrimit në BE, si dhe plotësojnë në të
njëjtën kohë angazhimet që burojnë nga
'Axhenda 2030', dy axhenda që janë plotë-
suese dhe në sinkron me njëra-tjetrën".
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Kreu i PD-së kërkon hetim: Ku do pastroheshin 180 milionë eurot?

Basha: Shteti i lidhur me krimin,
zgjidhja largimi i Ramës

"Kokaina në Durrës, me garanci politike"

Ish-presidenti: Siguria kombëtare, në rrezik serioz

Nishani: Rreziku vjen i komanduar nga
miliardat e parave të zeza të kokainës

Strazimiri: Shqipëria është
kthyer në vend 'miqësor' për

magazinimin e kokainës
Deputeti i PD-së, Gent Strazimiri komentoi dje sas

inë e madhe të kokainës të kapur në Durrës dy ditë
më parë. I ftuar në rubrikën 'Opinion' në News24, de-
puteti i PD tha se Shqipëria është kthyer në një vend
'miqësor' për magazinimin e kokainës, pasi ka garanci
politike. "Rama-Xhafaj kanë përplasje informacionesh
për kokainën e kapur në Durrës. Kokaina ka garanci
politike dhe nuk është çështje individësh. Kokaina ka
garanci politike të nivelit të lartë që transportohet.
Çështja është se pse jemi kthyer në vend 'miqësor' për
kokainën? Unë mendoj se kokaina magazinohet në Sh-
qipëri pasi ka garanci politike. Nuk mendoj se është
momenti për të thënë 'policia që duam', por për të kup-
tuar se cili i jep garanci globale për të magazinuar ko-
kainën në Shqipëri. Politika këtu tek ne është kthyer
në një organizatë kriminale",-tha deputeti i PD. Ndër
të tjera, Strazimiri foli edhe për kolonelin Artur Meçol-
lari, si një nga negociatorët për bisedimet me Greqinë
dhe arsyet pse opozita e kundërshton emrin e tij. Stra-
zimiri tha se Artur Meçollari është i papërshtatshëm,
pasi është shkarkuar nga detyra dhe është emëruar sër-
ish. "Është një nga emrat që është konsideruar i papër-
shtatshëm. Ai është një person që është shkarkuar për
kontakte të papërshtatshme. Meçollari u shkarkua dhe
nuk e dimë se pse u rimor në shërbim dhe është certi-
fikuar serish për papërshtatshmërinë në tërësinë e rre-
thanave në ushtrinë shqiptare. Procesi me negociatat
është me shumë hije dhe pak informacion. Është
detyrim i ministres për të informuar publikun për çësh-
tjen e Meçollarit. Opozita po bën përpjekje për të
ndriçuar hijet e pushtetit"-tha Strazimiri.

PETRIT VASILI
"Prokurori i Antimafias, Nicola Grattieri deklaron
qartë që Shqipëria është vend i përfshirë nga
droga dhe paratë e drogës blejnë zgjedhjet dhe
janë futur në biznesin e ndërtimit. Në Shqipëri
është tronditur kursi i euros për shkak të qindra
milionë eurosh të drogës që futen në biznese
ndërtimi mu në mes të Tiranës", - tha kreu i
deputetëve të LSI.

Valentina Madani

Kreu i opozitës Lulzim
Basha shprehu dje
shqetësimin  se Sh-

qipëria është kthyer në bazë
kryesore për furnizimin e
Europës me drogë. Pas
mbledhjes së grupit par-
lamentar, Basha akuzoi se
mes 25 të arrestuarave në
Itali të cilëve iu sekuestru-
an rreth 5 tonë lëndë narko-
tike, përfliten edhe ish-zyr-
tarë të lartë të Policisë së
Shtetit. "Përflitet që ka figu-
ra që kanë pasur pozicione të
larta në Policinë e Shtetit
midis të arrestuarve, pritet
të konfirmohet", u shpreh
kreu i PD-së. "Prej 6 muajsh,-
tha Basha,-kam paralajmëru-
ar se Shqipëria nën Edi
Ramën po kalon nga kanabi-
si tek heroina e kokaina. Dhe
ja ku u vërtetua ngarkesa që
është lajmi europian dhe
botëror: 613 kg kokainë dhe
vërteton atë që unë dhe
opozita kemi thënë vazhdi-
misht. Kanabisi ishte vetëm
fillimi, kurse tani heroina
dhe kokaina janë dy aktiv-
itete kryesore kriminale të
krimit të organizuar sh-
qiptar. Rasti i 613 kg kokainë
të sekuestruar në Durrës
për kreun e demokratëve
është garancia e politikës
për krimin. Basha e akuzoi
kryeministrin Rama se e ka
kthyer vendin në bazë të
krimit të organizuar për
gjithë Europën dhe ftoi
prokurorinë të hetojë mbi
sektorët në të cilët po pastro-
hen paratë që vijnë nga bota
e krimit e drogës. Krimi, poli-
tika dhe biznesi janë bërë
një, tha Basha, ndërsa u
shpreh i bindur se një sasi
prej 613 kilogramë kokainë e
kapur në Durrës nuk mund
te kalonte pa garanci sh-
tetërore. "Kjo vërtetohet jo
vetëm nga biznesmeni që
bënte tregtinë e kokainës me
Kolumbinë, por edhe nga fak-
ti i pranuar nga të gjithë, se
një sasi e tillë kokaine nuk
mund të kalonte në Shqipëri
pa garanci politike, pa
mbështetje politike të
nivelit më të lartë. Ka marrë
97 ngarkesa nga Kolumbia,
ky biznesmen. Droga vinte
nga Kolumbia, kokaina vinte

nga Kolumbia, siç vjen her-
oina nga Azia, dhe Shqipëria
shërben si bazë për përpun-
imin, paketimin, pastaj
dërgimin drejt Gjermanisë,
të vendeve të BE-së", dek-
laroi z.Basha. Përveç se zonë
e lirë për krimin, Shqipëria
sipas Bashës, është kthyer
edhe në lavatriçe për

pastrimin parave të pista.
"Paratë e përfituara nga
trafiku kriminal i drogës,
janë një kërcënim i jashtëza-
konshëm për stabilitetin
politik dhe ekonomik të
vendit. Së pari, në Bashkinë
e Tiranës që është lavatriç-
ja kryesore e pastrimit të
parave të drogës, por dhe e

të gjithë sektorëve të tjerë
ku po pastrohen miliona
euro", - theksoi z.Basha.
Ekonomia po shkatërrohet,
tha Basha pasi në këtë vend
nuk po prodhohet asgjë
përveçse droge, korrupsion
dhe kriminalitet. Zgjidhja e
vetme sipas tij është largi-
mi i qeverisë.

ZGJIDHJA
Njësoj si në rastin
e Xibrakës, është
arrestuar shoferi,
por jo bosët e
mëdhenj. Sot (dje)
u kapën në Itali 5
tonë drogë,
përflitet se të
arrestuarit kanë
qenë zyrtarë
policie. Zgjidhja e
vetme është
largimi i Edi
Ramës", - tha
Basha.

Ish-Presidenti, Bujar Nishani reagoi dje
pas sekuestrimit të 613 kilogramëve ko-

kainë në Durrës, të fshehur në një konte-
jner me banane që vinte nga Kolumbia.
Përmes një postimi në rrjetin social "Fa-
cebook", Nishani shprehet se "Siguria ko-
mbëtare është në rrezik serioz". Sipas ish-
Presidentit "Kthimi i Sh-
qipërisë në destinacionin
bazë të depozitimit të ko-
kainës nga Amerika Latine,
përpunimi i saj dhe
shpërndarja më pas në
Evropën Perëndimore na
ka ekspozuar gjithsecilin
prej nesh në një rrezik të
madh edhe të jetës". Sipas
tij Policia e Shtetit dhe
prokuroria kanë një nga provat më të
mëdha përpara për të zbuluar në detaje
grupim kriminal që priste porosinë, Atë që
do të bënte përpunimin dhe atë që do ta
shpërndante drejt Perëndimit. "Do duhet
të na thonë: Kush janë garantuesit e sig-
urisë së këtij transaksioni gjigand kriminal?
Kjo dosje as nuk do mund të harrohet, as

do mund të "hollohet". Në të kundërt
përgjegjësia do të jetë shumë e madhe.
Rrogëtarët e kokainës do përpiqen ta lye-
jnë me bojërat e ylberit të bardhën vrast-
are të kokainës. Por ne, qytetarët nuk du-
het të kompleksohemi nga ky lloj agresioni
i trushplarjes. Sot siguria kombëtare e Sh-

qipërisë është në rrezik!
Rrezik që vjen i komandu-
ar nga miliardat e parave të
zeza të së bardhës zezonë
kokainë. Miliarda që lehtë-
sisht blejnë të gjitha llojet e
pushteteve në një vend që
quhet formalisht demokratik.
Miliarda të pista që blejnë vo-
tat dhe pushtetin politik.
Pastaj me të, zotërojnë push-

tetin ekonomik. E pastaj me të, kontrollojnë
pushtetin mediatik. E më tej me të, nënsh-
trojnë pushtetin e drejtësisë. Përfundimisht
gjithçka e blerë! E blerë me kokainë tashmë.
Ndaj siguria jonë është në rrezik! Kur siguria
e qytetarëve të një vendi është në mënyrë
masive në rrezik, siguria kombëtare është e
tëra në rrezik", - shprehet z.Nishani.
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Lista me kërkesat e reja, zbardhen vërejtjet e presidentit për Bushatin

Pakti me Greqinë, Meta pret sot
anëtarët e Komisionit të Jashtëm
Seanca dëgjimore, me kërkesë të deputetëve të PD

PD, Noka: Policia lëngon nga
kanabizimi e kriminalizimi

Deputeti i PD-së, Flamur Noka akuzon kryeministrin
Edi Rama për mashtrime ndaj shqiptarëve dhe për

lidhjet e pushtetit me krimin. "Edi Rama gënjen nga
Sofja, gënjen shqiptarët dhe gënjen edhe pjesëmarrësit
në samit. Si hileqar gjenetik që është, mundohet të lua-
jë me vakumin e informacionit publik si pasojë e
sekretit hetimor për çësh-
tjen e 613 kg kokaine dhe
përpiqet t'ia atribuojë poli-
cisë këtë aksion. Policia në
këtë aksion ka pasur rolin
rojës dhe atë të hamallit.
Partnerët dhe vetëm part-
nerët sinjalizuan. Ky opera-
cion tregon se Shqipëria e
Edi Ramës është korridori
më i preferuar i trafikut të
drogave të forta. Tregon që
Shqipëria e Edi Ramës është parajsa e trafikantëve.
Suksesi i operacionit konsiston në lidhjen e direkte të
partnerëve me prokurorinë dhe kryesisht Prokuror-
inë e Krimeve të Rënda. Të gënjejë sa të dojë Edi Rama,
por akoma policia lëngon nga kanabizimi e kriminali-
zimi. Pas çështjes së Xibrakës, akoma asnjë agjenci
ligjzbatuese partnere nuk i beson policisë kanabiste
shqiptare",  shprehet deputeti i PD-së.

"Marrëveshja Shqipëri-Greqi e 2009-ës, e vdekur"

Kotzias: Tri alternativat që kemi
për kufirin detar me Shqipërinë

Valentina Madani

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta do të zhvillojë
sot një dëgjesë me

anëtarët e Komisionit të Jas-
htëm në lidhje me procesin e
negociatave me Greqinë. Taki-
mi do të zhvillohet paraditen
e sotme në orën 08:15 në am-
bientet e Presidencës dhe
vjen pas kërkesës së anëtarëve
të opozitës në Komisionin e
Jashtëm për të zhvilluar
dëgjesë me presidentin Ilir
Meta. Anëtarët e Komisionit
të Jashtëm kanë pranuar ft-
esën e Metës për të shkuar në
Presidencë. Ministria e Jash-
tme i ka kërkuar Presidentit
Meta dhënien e autorizimit
për hapjen e negociatave për
një marrëveshje me Greqinë,
por kreu i shtetit shqiptar ka
kërkuar dy herë sqarime të
hollësishme. Kurse opozita në
Komisionin e Jashtëm kërkoi
një seancë dëgjimore me pres-
identin në lidhje me këtë
çështje. Ishte deputeti i PD,
Tritan Shehu, i cili u shpreh
gjatë diskutimeve dje në Ko-
misionin e Jashtëm ku rapor-
toi ministri Ditmir Bushati, se
do bënte një kërkesë për të
raportuar përpara këtij komi-
sioni edhe Presidenti i Repub-
likës, Ilir Meta, ftesë të cilës
në parim Meta iu përgjigj pozi-
tivisht përmes zëdhënësit
Tedi Blushi. "Ministri Bushati
foli në shkelje të etikës ndaj
deputetëve dhe presidentit.
Që në fillim të fjalës sime do
të bëj kërkesën në emër të de-
putetëve të opozitës që mbas
kësaj mbledhjeje, në një ditë
të përshtatshme të organi-
zojmë mbledhje të dytë dhe të
thërrasim Presidentin e Re-
publikës. Do e paraqesim edhe
me shkrim këtë kërkesë, sepse
u bënë shumë lojëra fjalësh
mbi të, shumë akuza", - tha për-
faqësuesi i PD, Tritan Shehu,
gjatë mbledhjes së Komision-
it të Jashtëm.
LETRA

Zbardhet kërkesa e mbër-
ritur mbrëmjen e së martës në

Ministrinë e Jashtme nga
Presidenca, në të cilën i kërko-
het kreut të diplomacisë sh-
qiptare më shumë informa-
cion lidhur me nisjen e nego-
ciatave me Greqinë për mar-
rëveshjen e detit. Në letrën e
zbardhur nga "Vizion Plus"
duket se informacioni i dytë i
mbërritur në Presidencë sër-
ish nuk ka qenë shterues dhe
ka pasur një sërë mangësish
në dokumentacion, por edhe
në përmbajtje. Në të renditen
7 pika, për të cilat kërkohet in-
formacion më i detajuar, duke
nisur që nga titulli i mar-
rëveshjes, i cili do duhet të
ndryshohet, pasi në negociata
veç Shelifit Kontinental dhe
Zonës Ekskluzive Ekonomike,
sipas Ministrisë për Europën
dhe Punët e Jashtme do të dis-
kutohet dhe mbi kufirin sh-
tetëror. Për këtë arsye, kërko-
het që titulli të jetë "Mar-
rëveshje ndërmjet Republikës
së Shqipërisë dhe Republikës
së Greqisë për Saktësimin e
Kufirit Shtetëror Detar dhe
Delimitimin e Shelfit Konti-
nental dhe Zonës Ekskluzive
Ekonomike".

Një tjetër pikë e cila nuk ka
marrë përgjigje, pavarësisht se
ishte e pasqyruar dhe në
kërkesën e parë të Presidentit
Meta, është mungesa e infor-
macioneve lidhur me takimet
e zhvilluara mes ministrit
Bushati dhe ministrit Kotzias.
Sipas Presidencës, rezulton se
Ministria e Jashtme ka
përcjellë informacione vetëm
për dy takime të zhvilluara në
nivel ekspertësh, ndërsa nuk
ka dhënë asnjë detaj lidhur
me takimet e zhvilluara mes
Bushatit e Kotzias në Kretë
dhe në Korçë.

Po ashtu, kreu i shtetit
vëren se mungon një analizë
e brendshme mbi këtë çështje,
edhe pse vetë Ministria e Jas-
htme e kishte këtë procedurë
ndër më kryesoret. Në letrën
që "Vizion Plus" ka parë, i
kërkohet ministrisë që të har-
tohet një analize e brendshme
tekniko-ligjore si dhe një plat-
formë negocimi, duke përf-
shirë studime që nisin që nga
pasuritë minerare e deri tek
ato arkeologjike, për këtë zonë.
Mungesa e kësaj analize, thu-
het në letrën e Presidencës,
sjell moszbatimin e një prej
detyrave të lëna nga Gjykata
Kushtetuese në vendimin e saj
të 2010, që lidhet me ujërat e
brendshme si dhe vijën e
drejtë bazë të bregdetit sh-
qiptar.

Një tjetër pikë e rëndë-
sishme që del në pah nga letra

është fakti që pala shqiptare
nuk ka asnjë hartë me të cilën
do të ulët në tryezë me palën
greke. Vetë ministria ka kon-
firmuar këtë fakt, ndërsa Pres-
idenca saktëson se në këto
kushte grupi negociator nuk
është teknikisht i përgatitur
për të filluar negociatat. Pres-
idenca vëren në letër se grupi
do duhet të kishte disa alter-
nativa hartash me të cilat do
të negociojë me palën greke.
Për këtë arsye, Presidenca
kërkon nga ministria që të për-
gatiten materialet har-
tografike, të cilave do duhet t'u
bashkëngjien edhe doku-
mente të tjerë: "Vija de-
limituese, sipas Protokollit të

Firences dhe hartës që e sho-
qëron atë. Vija delimituese,
sipas Marrëveshjes së ndarjes
së Shelfit Kontinental midis
Italisë dhe Shqipërisë. Ujërat
e brendshme, ujërat territori-
ale dhe vija e drejtë bazë e Re-
publikës së Shqipërisë. Vija de-
limituese, sipas marrëveshjes
së vitit 2009 lidhur midis Gre-
qisë dhe Shqipërisë. Vija de-
limituese, sipas marrëveshjes
së lidhur midis Greqisë dhe
Italisë". Në fund të letrës për
informacion, Presidenti i Re-
publikës kërkon nga Ministria
e Jashtme ngritjen e një grupi
ndërinstitucional pune. Ai du-
het të ketë mandat dhe kompe-
tenca të mirëpercaktuara nga

ana e kryeministrit, me qëllim
administrimin, mbledhjen,
vlerësimin e gjithë situatës
teknike dhe ligjore, "analizës së
brendshme" si dhe përgatitjen
e një platforme qeveritare për
të hyrë në negocim me palën
greke. Gjithashtu kërkohet që
qeveria shqiptare të ndërmar-
rë menjëherë masat e
nevojshme për plotësimin e çdo
mangësie që mund të rezultojë
qoftë në kuadrin e brendshëm
legjislativ, apo në dokumenta-
cionin teknik. Tashme edhe
njëherë, 'topi është në fushën'
e ministrit Bushati dhe stafit
të tij për të përgatitur informa-
cionet shtesë të kërkuara nga
Presidenca.

KËRKESAT E PRESIDENCËS
PËR MINISTRINË E JASHTME

Vija delimituese, sipas Protokollit
të Firences dhe hartës që e
shoqëron atë.
" Vija delimituese, sipas Marrëveshjes

së ndarjes së Shelfit Kontinental
midis Italisë dhe Shqipërisë.

" Ujërat e Brendshme, ujërat
territoriale dhe vija e drejtë bazë e
Republikës së Shqipërisë.

" Vija delimituese sipas marrëveshjes
së vitit 2009 lidhur midis Greqisë
dhe Shqipërisë.

" Vija delimituese sipas marrëveshjes
së lidhur midis Greqisë dhe Italisë.

Ministri i Jashtëm grek, Kotzias, mo
hoi akuzat që ish- ministrja e Jasht-

me Bakojanis ka hedhur kundrejt qeverisë
gjatë një interpelance në parlamentin grek.
Bakojanis deklaroi se qeveria e trajton në
mënyrë të papërgjegjshme dhe pa u pajtu-
ar me forcat politike çështjen e rëndë-
sishme kombëtare për kufirin
detar me Greqinë. Ajo ka shtu-
ar se qeveria është e gatshme
të shkelë marrëveshjen re-
ciprokisht të dobishme të nën-
shkruar nga Greqia dhe Sh-
qipëria në vitin 2009. Në lidhje
me këtë, Kotzias është shpre-
hur se nuk është e mundur të
shkelet një marrëveshje që
tashmë është fantazmë. Ai
shprehu se nuk do të ndryshojë 100% e
zonës detare, por vetëm 9%. Kotzias thek-
soi se marrëveshja e 2009-ës nuk erdhi në
ratifikim në Parlament nga qeveritë e më-
parshme. "Një marrëveshje e vërtetë që do
të zgjidhë çështjet teknike është më mirë

se një marrëveshje fantazmë", është shpre-
hur Kotzias. Gazeta "Kathimerini" shkru-
an se Kotzias përpara parlamentit është
shprehur se ndodhet përballë tri alterna-
tivave: "Ose të mos bëjmë marrëveshje, ose
të pranojmë vendimet e Gjykatës Kush-
tetuese, ose të përpiqemi të korrigjojmë

çështjet teknike". "Unë pres - de-
klaroi Kotzias - që të kemi një
mirëkuptim dhe bashkëpunim.
Sa herë që të doni, unë jam në
dispozicionin tuaj për t'ju infor-
muar. Nuk është mirë të nxir-
ren përfundime nga raportet e
shtypit. Ministria e Jashtme e
Shqipërisë është në një mosmar-
rëveshje me Presidentin sh-
qiptar", - theksoi Kotzias. Bako-

jani e akuzoi Kotzias se grupi negociator grek
është zgjedhur në sekret të plotë dhe pa mer-
itokraci. Kotzias në përgjigjen e tij tha se
grupi negociator i palës greke përbëhet nga
10 persona, të cilët janë ekspertë të fushave
të ndryshme dhe me kredibilitet.

DËGJESA
Takimi do të
zhvillohet
paraditen e sotme
në orën 08:15 në
ambientet e
Presidencës dhe
vjen pas kërkesës
së anëtarëve të
opozitës në
Komisionin e
Jashtëm për të
zhvilluar dëgjesë
me Presidentin Ilir
Meta. Anëtarët e
Komisionit të
Jashtëm kanë
pranuar ftesën e
Metës për të
shkuar në
Presidencë.
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Tatimet, trajnim bizneseve të vogla që
përfshihen në skemën e TVSH-së

EKONOMI

PËR RRITJEN E KONKURRUESHMËRISË
SË PRODUKTEVE BUJQËSORE:

Fondi për mbështetjen e bujqësisë arrin në 20 milionë euro

Subvencionet për bujqësinë, 38
mijë fermerë, potencial përfitimi
Kusht për të marrë para, pronësia mbi tokën

Ornela Manjani

Fermerët që kanë një
numër NIPT-i dhe
kanë pronësisë mbi

tokën bujqësore kanë të
gjithë shanset për të hyrë në
skemën e subvencionit që ka
vënë në dispozicion qeveria.
Në total janë 20 milionë euro
subvencione në bujqësi, të
cilat mund të përfitojnë
rreth 38 mijë fermerë në të
gjithë vendin. Problem krye-
sore deri tani mbetet pronë-
sia mbi tokën. Aplikimet
kanë nisur dhe do të vijojnë
deri në 28 mars. Drejtoresha
e Agjencisë së Zhvillimit
Bujqësor dhe Rural, Frida
Krifca, thekson se në ndër
problematikat e hasura në
terren është mungesa e cer-
tifikatës së pronësisë mbi
tokën. "Gjithsesi ne kemi
rreth 38 mijë fermerë të ver-
ifikuar aktivë tashmë në
sistem, me numër NIPT-i, të
cilët janë potencialë për të
aplikuar, që do të thotë se ata
mund të përmbushin kriter-
et",-thotë Krifca. Janë 52 ske-
ma ku fermerët kanë
mundësi të aplikojnë për fi-
nancim dhe do të mbësh-
teten 8 sektorë të ndryshëm.
Në fazën e aplikimeve, ferm-
erët nuk kanë nevojë për
dokumente pasi gjithçka
bëhet me vetëdeklarim.

FERMERËT
Fermerët që kultivojnë të

paktën 5 ha tokë bujqësore,
në pronësi private ose me
qira, do të subvencionohen
në vlerën 25 mijë lekë për
grurin dhe elbin, si dhe deri
në 20 mijë lekë për thekrën,
tërshërën dhe koçkullën.
Fondet do të jenë të dis-
ponueshme edhe për zhvil-
limin e teknologjive të kul-
tivimit, në mënyrë që bujqë-
sia shqiptare të ketë mundë-
si të modernizohet dhe të
sjellë inovacione. Qeveria ka
përcaktuar se masa e finan-
cimit për sipërfaqe të mb-
jellë të jetë deri në 5 ha, me
100% të vlerës për hektar;
mbi 5.0-10 ha (5 hektarët e
dytë), të rritet me 25% të
vlerës për hektar dhe mbi
10.0 ha deri në 20 ha, të

rritet me 50% të vlerës për
hektar.
BLEGTORËT

Mbarështimi i bletarisë
do të mbështetet me një
vlerë prej 1 mijë lekësh për
koshere për fermat me mbi
100 koshere, për një mbësh-
tetje jo më të madhe se 150
mijë lekë. Në vendim thuhet
se fondi i miratuar në bux-
hetin e vitit 2018 për Minis-
trinë e Bujqësisë dhe Zhvil-
limit Rural, zëri "Transfertë
në buxhetet familjare", për
mbështetjen e prodhimit
bujqësor e blegtoral, pesh-
kimit, agropërpunimit dhe
zhvillimit rural, të përdoret
për: a) rritjen e konkurruesh-
mërisë së produkteve bujqë-
sore, nëpërmjet shtimit të
sipërfaqeve të mbjella me
kultivarë të kërkuar nga

tregu, përmirësimit të
teknologjive të kultivimit,
certifikimit të produkteve,
rritjes e përmirësimit të ka-
paciteteve të grumbullimit,
ruajtjes, pastrimit, seleksion-
imit, paketimit e përpunimit
të tyre; b) përmirësimin e
zinxhirit të sigurisë ushqi-
more të produkteve blegto-
rale, nëpërmjet pagesave të
kafshëve të matrikulluara të
lindjeve të reja, pagesave për
dorëzimin e qumështit cilë-
sor, investimeve në thertore,
në pikat e grumbullimit e të
përpunimit të produkteve,
makineri dhe pajisje në fer-
mat blegtorale; c) nxitjen e
formalizimit dhe kooperimit
të prodhuesve nëpërmjet
pagesave për furnizimin me
input-e dhe pagesave ndaj
prodhimit të dorëzuar.

Mbjellje të reja të drufrutorëve dhe bimëve
mjekësore dhe aromatike:
1. Mbjellje e mollës me kultivarë të kërkuar nga

tregu, në vlerën 350 000 lekë/ha për pemëtoret
intensive dhe në vlerën 250 000 lekë/ha për
pemëtoret me teknologji të përmirësuara;

2. Mbjellje e qershisë me kultivarë të kërkuar nga
tregu, në vlerën 250 000 lekë/ha;

3. Mbjellje arrash me kultivarë të kërkuar nga tregu,
në vlerën 300 000 lekë/ha për mbjelljet me fidanë
të shartuar;

4. Mbjellje e lajthisë dhe shegës me kultivarë të
kërkuar nga tregu, në vlerën 250 000 lekë/ha;

5. Mbjellje gështenje, në vlerën 150 000 lekë/ha;
6. Mbjellje e ullinjve me fidanë autoktonë, në vlerën

250 000 lekë/ha, për format intensive të kultivimit,
dhe në vlerën 180 000 lekë/ha, për format
tradicionale;

7. Plotësimi i numrit të bimëve në ullishtet e vjetra/të
degraduara, në vlerën 60 000 lekë/ha;

8. Mbjellje e agrumeve me kultivarë të kërkuar nga
tregu, në vlerën 200 000 lekë/ha;

9. Mbjellje vreshti, me kultivarë për rrush tavoline,
në vlerën 300 000 lekë/ha, dhe vreshta me
kultivarë autoktonë për përpunim, në vlerën 350
000 lekë/ha;

10.Mbjellje luleshtrydhesh në serra dhe/ose tunele,
në vlerën 200 000 lekë/ha;

11. Mbjellje bimësh mjekësore dhe aromatike, të
kultivuara, si: timus, rigon, helichrysum italicum,
trumza, çaj mali, rozmarinë, xhinxher dhe
shafran, në vlerën 200 000 lekë/ha.

Sipërfaqet përfituese
Sipërfaqja e mbjellë me kulturat e përcaktuara në
nënndarjet timus, rigon, helichrysum italicum,
trumza, çaj mali, rozmarinë, xhinxher dhe shafran të
kësaj shkronje, të jetë jo më e madhe se 20 ha, sipas
kategorive të mëposhtme:
1. Për fermerët individualë, jo më pak se 0.5 ha në

një bllok të vetëm dhe jo më pak se 0.3 ha, kur i
bashkëngjitet blloqeve ekzistuese;

2. Për grup-fermerësh, jo më pak se 1 ha në një
bllok të vetëm;

3. Për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor (në vijim
SHBB), jo më pak se 5 ha, ndërsa madhësia e
ngastrës të jetë jo më pak se 0.3 ha, kur nuk
është në bllok.

Masa e financimit të jetë në 50% të vlerës totale
të faturave tatimore për:
1. Përmirësimin e teknikave të ujitjes nëpërmjet

instalimit të ujitjes me pika në ullishte, vreshta,
pemëtore, agrume, arrore dhe shegë (vetëm për
format intensive të kultivimit të tyre), jo më shumë
se 200 000 lekë/ha. Financimi të bëhet për
sipërfaqe jo më pak se 0.5 ha dhe jo më shumë
se 5 ha;

2. Instalimin e sistemit të ngrohjes me biomasë
(pelet) në serrat me ngrohje, jo më shumë se 280
000 lekë për dynym. Financimi të bëhet për
sipërfaqe jo më pak se 0.2 ha dhe jo më shumë
se 1 ha;

3. Zëvendësimin e plastmasës termike për serrat
diellore ekzistuese, sipas specifikimeve të
nënpikës 2.1, shkronja "b", jo më shumë se 750
000 lekë/ha. Financimi të bëhet për sipërfaqe jo
më pak se 0.2 ha dhe jo më shumë se 1 ha;

4. Prodhimin e bostanoreve në tunele (mulçerimin
dhe mbulimin me plastmasë termikë), jo më
shumë se 100 000 lekë/ha. Financimi të bëhet
për sipërfaqe jo më pak se 0.5 ha dhe jo më
shumë se 5 ha;

5. Rrjetat për mbrojtjen e prodhimit nga breshëri në
blloqet ekzistuese të kulturës së mollës dhe
qershisë, jo më shumë se 1 500 000 lekë/ha.
Financimi të bëhet për sipërfaqe jo më pak se 1
ha dhe jo më shumë se 5 ha;

6. Polenizimin e kulturave perimore në serra me bletë
polenizuese, jo mjaltëdhënëse, jo më shumë se 35
000 (tridhjetë e pesë mijë) lekë/ha, për sipërfaqe jo
më shumë se 5 ha;

7. Projektet për sistemet e automatizimit të kontrollit
në serra, për efiçencën e energjisë dhe/ose për
instalimin e sensorëve të kontrollit të klimës në
serra, jo më shumë se 500 000 (pesëqind mijë)
lekë/ha.

DUKE FILLUAR
NGA 5 MARSI

Para nisjes së procesit të
përfshirjes së biznesit

të vogël në skemën e TVSH-
së, tatimet do të zhvillojnë
një proces trajnimi. Duke
nisur nga data 5 mars, Drej-
toria e Përgjithshme e Ta-
timeve, fton të gjithë bi-
zneset e vogla, përfaqësues-
it e tyre, si dhe personat e
interesuar, të cilët do të
përfshihen për herë të parë
në skemën e TVSH-së, të
marrin pjesë në trajnimet
e dedikuara të Drejtorive
Rajonale Tatimore. Kufiri
minimal i regjistrimit për
tatimin mbi vlerën e shtu-
ar, i cili hyn në fuqi nga

ceptet e përgjithshme të
TVSH-së, plotësimin dhe
afatet e deklarimit të TVSH-
së, librave të shitjes dhe
blerjes, plotësimin dhe dekla-
rimin e këtyre librave, plotë-
simi i një fature tatimore etj.
Kalendari i trajnimeve është
konceptuar për t'ju ardhur në
ndihmë të gjithë këtyre bi-
zneseve sipas shtrirjes së tyre
gjeografike. Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve ësh-
të e gatshme dhe ka të gjithë
kapacitetet për të shtuar num-
rin e trajnimeve nëse kjo do
të jetë e nevojshme", - njof-
tojnë Tatimet.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 21 mars 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do
zhvillohet ankandi i I-rë për shitjen e pasurisë  nr.58/54,vol 17, fq 2 të ndodhur në
L.13, ZK 8518, Plazh, Durrës Mbi këtë truall që ka sipërfaqen prej 600 m² rëndon një
marrëveshje sipërmarrje.
Prona është e vëllezërve, z.Arben e z.Shkëlqim Riza Brameta
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi do të jetë 570020 Euro.
Çmimi mund të llogaritet edhe në lek sipas kursit të këmbimit ditor.
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

A.     Automjetit tip ‘SKODA’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie TMBDG41U4A8840601, me
targë ‘TR 2338 T’ , në pronësi të dorëzanësit z. ALKET Suad KOTONI, ÇMIMI  351.146 LEKË ;
B.     Automjetit tip ‘HYUNDAI’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie MALAM51CBAM416803,
me targë ‘AA 714 BH’ , në pronësi të dorëzanësit znj. AIDA Luan KOTONI  , ÇMIMI 340.505 LEKË .

Data e zhvillimit të ankandit do jetë 05.03.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866

Foto ilustruese

data 1 prill 2018, është
qarkullimi prej 2 milionë le-
kësh në një vit kalendarik.
"Të gjithë bizneset që plotë-
sojnë këtë kriter ligjor,

përmes këtyre trajnimeve, do
të mund të njihen hollësisht
me procedurën që duhet të
ndjekin në përmbushje të
detyrimeve ligjore, kon-
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Zbardhet skema e mashtrimit të ish-zyrtarit Bujar Hasa. Shpallet në kërkim shtetasi P.P.

U mori 300 mijë euro 2 personave,
në pranga ish-prefekti i Fierit

Policia: I shiti kanadezit dyqan me letra të falsifikuara

Mbyti gruan me litar,
lihet në burg Namik Velaj

Gjykata e Krimeve të Rën
da ka lënë në masën e

sigurisë "arrest me burg" 76-
vjeçarin Namik Velaj, i cili
akuzohet për vrasjen e gruas
së tij, Verke Velaj në janar të
2017-ës. Namik Velaj u pran-
gos vetëm trie ditë më parë
pasi u faktua si i përfshirë në
vrasjen e gruas së tij. Pritet
që i moshuari t'i nënshtrohet
një ekspertize psikike për të
parë shëndetin e tij mendor.
Sakaq vrasja ende s'ka një
motiv zyrtar, ndërsa fillimisht
ajo u raportua si vdekje
natyrale dhe për këtë u plotë-
sua edhe kartela e vdekjes nga
Ilir Tanku, që po ashtu sot
është nën akuzë. Më herët
Prokuroria e Krimeve të Rën-
da zbuloi se pasi gruaja e 76-
vjeçarit ndërroi jetë, për të
krijuar alibi, Velaj thirri
mjekun e urgjencës, i cili nuk
arriti të konstatojë shenja
dhune. Mjeku doli në përfun-
dimin se gruaja kishte ndër-
ruar jetë nga hipertensioni.
Më pas i moshuari i mbuloi
qafën gruas me një shall, që
ajo e ruante si kujtim nga
vajza që nuk jetonte më. Por
të afërmit e së ndjerës
pikasën poshtë shallit he-
matoma të shkaktuara nga
litari me të cilin u mbyt gruaja.
Pas kësaj, të afërmit depozitu-
an një kallëzim penal në polici
dhe menjëherë nisën hetimet.
Pas verifikimeve, u arrit në
përfundimin se e moshuara
ishte vrarë nga bashkëshorti
i saj, Namik Velaj.

LAJMËRIM
Kryqi i Kuq Shqiptar kërkon të punësojë me kohë të pjesshme (4 orë në ditë) një person në pozicionin
Sekretar i Degës së Kryqit të Kuq Gjirokastër.
Të interesuarit duhet të plotësojnë  kërkesat e mëposhtme për këtë pozicion:
 Të jetë me arsim të lartë
 Të ketë aftësi drejtuese dhe komunikuese
 Të jetë i/e aftë të punojë në grup, të jetë korrekt dhe i përgjegjshëm.
 Të ketë aftësi shumë të mira të përdorimit të programeve bazë të paketës Microsoft Office
 Të ketë njohuri të mira në anglisht ose frëngjisht (preferohet anglisht)
 Të jetë me banim në Gjirokastër
 Të ketë leje për drejtim automjeti

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit
 Letër motivimi lidhur me aplikimin
 Fotokopje të diplomës
 Cv
 Fotokopje te Kartës së Identitetit;
 dokumente të tjera që plotësojnë kërkesat dhe CV-në

Dokumentacioni do të dorëzohet pranë zyrave të Kryqit të Kuq dega Gjirokastër, në adresën: lagjja “ 11
Janari”, rruga “ Alqi Kondi “, ose në adresën e e-mailit: dega.gjirokaster@kksh.org.al , ose pranë Selisë së
Kryqit të Kuq Shqiptar, në adresën Rr. Pjetër Budi, Pallati Clasic Construction, Hyrja 10, Kutia Postare
1511, ose në adresën e e-mailit xhnushi@kksh.org.al.
Data e fundit e aplikimit (dorëzimit të dokumenteve sipas mënyrës 1 ose 2): 11.03.2018
Do të kontaktohen për datën dhe orën e intervistës vetëm kandidatët e përzgjedhur në bazë të CV-ve dhe
dokumenteve të tjerë të paraqitur.

LAJMËRIM
Kryqi i Kuq Shqiptar kërkon të angazhojë në degën e Kryqit të Kuq Tepelenë dhe Delvinë dy persona vullnetarë për
të cilët do të ketë edhe një motivim financiar.
Pozicionet janë si më poshtë:

- Një person në pozicionin e sekretarit të degës
Të interesuarit duhet të plotësojnë  kërkesat e mëposhtme për këtë pozicion:

 Të jetë me arsim të lartë, preferohet nga fusha e mësuesisë
 Të ketë aftësi drejtuese dhe komunikuese
 Të jetë i/e aftë të punojë në grup, të jetë korrekt dhe i përgjegjshëm.
 Të ketë aftësi të mira të përdorimit të programeve bazë të paketës Microsoft Office
 Të jetë me banim në Tepelenë

- Një person në pozicionin e financierit të degës

Të interesuarit duhet të plotësojnë  kërkesat e mëposhtme për këtë pozicion:
 Të jetë ekonomist ( preferohet me arsim të lartë)
 Të ketë aftësi komunikuese
 Të jetë i/e aftë të punojë në grup, të jetë korrekt dhe i përgjegjshëm.
 Të ketë aftësi të mira të përdorimit të programeve bazë të paketës Microsoft Office
 Të jetë me banim në Tepelenë

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit
 Letër motivimi lidhur me aplikimin
 Fotokopje të diplomës
 Cv
 Fotokopje te Kartës së Identitetit;
 dokumente të tjera që plotësojnë kërkesat dhe CV-në

Dokumentacioni do të dorëzohet pranë Selisë së Kryqit të Kuq Shqiptar, në adresën Rr. Pjetër Budi, Pallati Clasic
Construction, Hyrja 10, Kutia Postare 1511, ose në adresën e e-mailit xhnushi@kksh.org.al.
Data e fundit e aplikimit (dorëzimit të dokumenteve sipas mënyrës 1 ose 2): 11.03.2018
Do të kontaktohen për datën dhe orën e intervistës vetëm kandidatët e përzgjedhur në bazë të CV-ve dhe
dokumenteve të tjerë të paraqitur.

Ish-prefekti i Fierit, Bujar Hasa

Ina Allkanjari

Ish-prefekti i Fierit, Bujar
Hasa ka rënë në prangat
e policisë së Tiranës

mëngjesin e djeshëm, pasi
akuzohet për mashtrim. Ar-
restimi i tij është bërë pasi
gjykata e Tiranës me
kërkesë të prokurorisë ka
caktuar masën e sigurisë "ar-
rest me burg" për mashtrim.
Ish-prefekti akuzohet se së
bashku me një person tjetër
kanë mashtruar 2 persona,
një kanadez dhe një shqiptar
duke u marrë mbi 300 mijë
euro. Gjithashtu, në lidhje
me këtë procedim është
bërë shpallja në kërkim e sh-
tetasit P.P.. Bujar Hasa ka
qenë prefekt i qarkut të Fi-
erit në vitin 2009-2011 nga
radhët e LSI, ndërsa në 2013
kandidoi për deputet për
PDK.
SKEMA
E MASHTRIMIT

Policia e Tiranës ka final-
izuar me sukses ditën e
djeshme operacionin e kod-
uar "Kanadezi". Seksioni për
Krimin Ekonomik dhe Fi-
nanciar në bashkëpunim
me Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Tiranë, pas një
pune hetimore 8-mujore
kanë vënë në pranga ish-
prefektin e Fierit, Bujar
Hasa, 57 vjeç, lindur në Fier
dhe banues në Tiranë. Gjith-
ashtu në lidhje me këtë pro-
cedim është bërë shpallja në
kërkim e shtetasit P.P.. Sh-
tetasit e sipërpërmendur
akuzohen për veprën penale
"Mashtrimi me pasoja të rën-
da i kryer në bashkëpunim"
dhe "Falsifikimi i dokument-
eve i kryer në bash-
këpunim". Mësohet se ish-
zyrtari i kishte premtuar t'i
shiste shtetasit kanadez me
inicialet B.H. një dyqan në
Tiranë, por pasi i mori lekët,
nuk ia dha objektin në fjalë.
Siç pohoi edhe policia, shu-
ma që kishte dhënë kana-
dezi ishte 260 mijë dollarë,
ndërsa fill pasi siguroi
paratë, Hasa humbi çdo kon-
takt me shtetasin e huaj.
Por, përmes falsifikimit të
dokumenteve, Hasa akuzo-

het se përvetësoi edhe një
tjetër shumë, kësaj radhe
nga një shtetas shqiptar. Ai
akuzohet se ka mashtruar
edhe shtetasin me iniciale
D.M., duke i marrë atij një
shumë prej 50. 000 mijë eu-
rosh, me premtimin se do t'i
shiste një apartament, por

me dokumente false. Pavar-
ësisht premtimit, Hasa edhe

në këtë rast është zhdukur
pa lënë gjurmë.

MASHTRIMI
Përmes falsifikimit të
dokumenteve, Bujar
Hasa akuzohet se
përvetësoi edhe një
tjetër shumë, kësaj
radhe nga një shtetas
shqiptar. Ai akuzohet
se ka mashtruar edhe
shtetasin me iniciale
D.M., duke i marrë
atij një shumë prej 50.
000 mijë eurosh, me
premtimin se do t'i
shiste një apartament,
por me dokumente
false.

Eduart Dushku kapet në kryeqytet me armë dhe maska

I dënuar për vrasje, bie në pranga 42-vjeçari
TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Policia e Ti-

ranës ka finalizuar ditën e
djeshme operacionin e kod-
uar "Përsëritësi", ku është
bërë i mundur arrestimi në
flagrancë i shtetasit Eduart
(Edison) Dushku. Kapja e 42-
vjeçarit u bë në Rrugën e El-
basanit, ku gjatë kontrollit
personal i është gjetur dhe
sekuestruar një armë zjarri
pistoletë e tipit "TT" model
54 me kalibër 7.62 mm, me
një krehër me 8 fishekë. Më-
sohet se Dushku është një
person i njohur për policinë,

kjo pasi rezulton i dënuar më
parë për vrasje. Gjithashtu për
këtë shtetas, Gjykata e Sh-
kallës së Parë Tiranë, më datë
08.09.2017 kishte ndryshuar
masën e sigurisë nga "Arrest
me burg", për veprën penale
të "Shkatërrimi i pronës me
zjarr", duke e zëvendësuar me
masën e sigurisë "Arrest sh-

tëpie". Shtetasi në momentin
e arrestimit ishte me masë sig-
urie "Arrest shtëpie". Gjatë
kontrollit në banesën e 42-
vjeçarit janë gjetur dhe
sekuestruar një armë zjarri
automatike "Kallashnikov"
7.62; Njëmbëdhjetë fishekë pis-
tolete model "Makarov"; Tetë
kapsolla detonatore; Dy mas-

ka; Aparat celular i tipit "IP-
hone 7" me kartë SIM;  Aparat
celular i tipit "Samsung S7" me
kartë SIM dhe nje aparat ce-
lular i tipit "IPhone 8" me
kartë SIM. Ai akuzohet për
veprat penale të "Prodhimi
dhe shitja e armëve luftarake"
dhe "Largimi nga vendi i vua-
jtjes së dënimit".

MIJË EURO
Ish-prefekti i Fierit,
Bujar Hasa,
akuzohet se së
bashku me një
person tjetër kanë
mashtruar 2
persona, një
kanadez dhe një
shqiptar duke u
marrë mbi 300 mijë
euro. Ish-zyrtari i
kishte premtuar t'i
shiste shtetasit
kanadez me
inicialet B.H. një
dyqan në Tiranë,
por pasi i mori
lekët, nuk ia dha
objektin në fjalë.

300
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Koordinatori i CLRD: Aksidentet në punë fshihen nga punëdhënësi, shkelje ligji

Alarmi, gjysma e minatorëve
të Bulqizës punojnë në të zezë
Edison Hoxha: Punonjësit kanë frikë të flasin

Voltiza Duro

Gjysma e punonjësve
në minierën e Bul
qizës janë të padek-

laruar, pra punojnë në të
zezë, ndërkohë që vetëm
49% e minatorëve informo-
hen nga punëdhënësi mbi
rrezikun që mbart puna e
nëntokës. Ky alarm ngrihet
pas një studimi të bërë nga
Qendra për Marrëdhënie
Pune dhe Dialog Social,
(CLRD) e cila zbardh shifrat
tronditëse pas hulumtimeve
të saj në sektorët e indus-
trisë nxjerrëse. Në një inter-
vistë ekskluzive për "Gaze-
ta Shqiptare", koordinatori
kombëtar i kësaj qendre, Ed-
ison Hoxha tregon se
punonjësit kanë frikë që të
tregojnë mbi punën në të
zezë e më tej shton se punë-
marrësit nuk i plotësojnë
detyrimet e tyre për të infor-
muar punonjësit mbi rrez-
ikun që ka puna e tyre në
galeri. Më tej Hoxha thek-
son se rreth 58% e punon-
jësve në miniera në 12 mua-
jt e fundit kanë qenë dësh-
mitarë apo kanë pasur aksi-
dente në punë e shton se në
rastin e aksidenteve të vog-
la, shumica e punonjësve
nuk i deklarojnë, pavarë-
sisht se është një detyrim
ligjor. Sipas tij, është vetë
punëdhënësi që i mbulon
këto aksidente.

Si lindi ideja e realizim-Si lindi ideja e realizim-Si lindi ideja e realizim-Si lindi ideja e realizim-Si lindi ideja e realizim-
it të këtij studimi nga qen-it të këtij studimi nga qen-it të këtij studimi nga qen-it të këtij studimi nga qen-it të këtij studimi nga qen-
dra juaj?dra juaj?dra juaj?dra juaj?dra juaj?

Studimi "Tregu, mar-
rëdhëniet e punës dhe lidh-
ja midis informalitetit,
k o n k u r r u e s h m ë r i s ë ,
produktivitetit dhe pagës
minimale në industrinë
nxjerrëse në Shqipëri" ësh-
të në proces lançimi dhe
është përcaktuar të
mërkurën që vjen. Ne ven-
dosëm që ta bënim këtë stu-
dim, pasi në vendin tonë
nuk ka një studim që ta sho-
hë pagën minimale në të
gjitha aspektet, si në inter-
esin e punëmarrësit, ashtu
edhe në atë të punëdhënësit
që është produktiviteti. Ky
studim synon t'u shërbejë të
dyja palëve të mësipërme si
dhe vetë institucioneve sh-
tetërore.

Në studim ju jeniNë studim ju jeniNë studim ju jeniNë studim ju jeniNë studim ju jeni
fokusuar tek industriafokusuar tek industriafokusuar tek industriafokusuar tek industriafokusuar tek industria
nxjernxjernxjernxjernxjerrëserëserëserëserëse. Pse pikërisht k. Pse pikërisht k. Pse pikërisht k. Pse pikërisht k. Pse pikërisht kyyyyy
sektor?sektor?sektor?sektor?sektor?

Ne kemi parë që inves-
timet vendëse dhe të huaja
kanë pasur interes më të
lartë te këta sektorë dhe ad-
ministrimi i duhur i të
ardhurave në industrinë
nxjerrëse është një poten-
cial i jashtëzakonshëm për
t'i larguar shqiptarët nga
varfëria dhe për të kon-

tribuar në zhvillimin e këty-
re zonave ku nxirren bu-
rimet natyrore.

Sa është numri i punon-Sa është numri i punon-Sa është numri i punon-Sa është numri i punon-Sa është numri i punon-
jësve në këta sektorë dhe sajësve në këta sektorë dhe sajësve në këta sektorë dhe sajësve në këta sektorë dhe sajësve në këta sektorë dhe sa
prej tyre punojnë në tëprej tyre punojnë në tëprej tyre punojnë në tëprej tyre punojnë në tëprej tyre punojnë në të
zezë?zezë?zezë?zezë?zezë?

Në total, të paktën në
pjesën e formalizuar kemi të
bëjmë me 8400 të punësuar
në industrinë nxjerrëse. Por
vlen të theksoj se në mini-
erën e Bulqizës ku ne kemi
pasur kontakte me vetë
punonjësit, apo me përfaqë-
suesit e tyre, kemi konstat-
uar se numri i punonjësve të
formalizuar (me sigurime)
është i njëjtë me punonjësit
e paformalizuar, pra rreth
gjysma e tyre punojnë në të
zezë, nuk janë të deklaruar.
Ky fenomen nuk ndodh nga
ana e kompanisë së madhe
që operon aty, por nga disa
kompani të vogla koncesion-
are që punojnë në infor-
malitet.

Gjatë studimit, a keniGjatë studimit, a keniGjatë studimit, a keniGjatë studimit, a keniGjatë studimit, a keni
arritur të kontaktoni mearritur të kontaktoni mearritur të kontaktoni mearritur të kontaktoni mearritur të kontaktoni me
vetë këta punonjës të pade-vetë këta punonjës të pade-vetë këta punonjës të pade-vetë këta punonjës të pade-vetë këta punonjës të pade-
klaruar?klaruar?klaruar?klaruar?klaruar?

Ne jemi munduar që të
kontaktojmë me ta, por edhe
në rastet që kemi qenë të
sigurt që puna e tyre nuk
deklarohej, punonjësi ka
frikë të tregojë. Në minierën
e Bulqizës kemi arritur ta
sigurojmë informacionin,
pasi punonjësit janë më të
organizuar, më aktivë për të
kërkuar të drejtat e tyre.

Si mund të luftohet in-Si mund të luftohet in-Si mund të luftohet in-Si mund të luftohet in-Si mund të luftohet in-
fffffororororormaliteti, cilamaliteti, cilamaliteti, cilamaliteti, cilamaliteti, cilat janë disat janë disat janë disat janë disat janë disa
nga zgjidhjet që jepni?nga zgjidhjet që jepni?nga zgjidhjet që jepni?nga zgjidhjet që jepni?nga zgjidhjet që jepni?

Një politikë elastike për
TVSH-në, për produktet
minerare do ishte shumë
pozitive. Një iniciativë tjetër
do ishte edhe shpallja e
zonave minerare si zona të
lira ekonomike si dhe rritja
e aftësive teknike dhe profe-
sionale të punonjësve që
punojnë në këtë sektor.

Si paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet e
punës për punonjësit e in-punës për punonjësit e in-punës për punonjësit e in-punës për punonjësit e in-punës për punonjësit e in-
dustrisë nxjerrëse?dustrisë nxjerrëse?dustrisë nxjerrëse?dustrisë nxjerrëse?dustrisë nxjerrëse?

Ne kemi bërë një aktiv-
itet në Bulqizë, ku kemi dis-
kutuar mbi kushtet e sig-
urisë dhe shëndetit në punë
dhe rreziqet që vijnë. Sek-
tori i minierave vazhdon të
mbetet sektori më i vështirë
përsa u përket kushteve të
punës, ku shumë raste kanë

qenë fatale nga aksidentet
në punë, pa harruar këtu
edhe sëmundjet profesion-
ale. Ndërsa në sektorin e naf-
tës, punonjësit janë më të
prekur nga sëmundjet profe-
sionale.

Sa të infSa të infSa të infSa të infSa të infororororor muar janëmuar janëmuar janëmuar janëmuar janë
punëmarrësit mbi rrez-punëmarrësit mbi rrez-punëmarrësit mbi rrez-punëmarrësit mbi rrez-punëmarrësit mbi rrez-
ikun që ka puna e nën-ikun që ka puna e nën-ikun që ka puna e nën-ikun që ka puna e nën-ikun që ka puna e nën-
tokës?tokës?tokës?tokës?tokës?

Gjatë studimit, kemi kon-
statuar se 49% e punëtorëve

në sektorin e minierave, pra
vetëm gjysma e tyre, janë të
informuar mbi rreziqet që
vijnë nga puna në nëntokë
nga ana e punëdhënësit. Pa-
varësisht se ky i fundit e ka
për detyrë që të ndihmojë në
këshillat e sigurisë dhe shën-
detit në punë e të informojë
punonjësit mbi riskun që
kanë në vendin e punës.

Pse ndodh diçka e tillë?Pse ndodh diçka e tillë?Pse ndodh diçka e tillë?Pse ndodh diçka e tillë?Pse ndodh diçka e tillë?
Në radhë të parë është

problemi i punëdhënësve që
nuk përmbushin detyrimet
e tyre, por ka edhe një mu-
ngesë ndërgjegjësimi te vetë
punonjësit. Kemi pasur ras-
te kur vetë punëdhënësit na
kanë treguar që u kanë
thënë punëtorëve që të
mbajnë mbrojtëset individu-
ale në frontin e punës. Por

ky është vetëm një justi-
fikim, pasi punëdhënësit i
kanë të gjitha instrumentet
dhe autoritetin që të marrin
masa ndaj punonjësve që
nuk binden.

A bëhen publike aksi-A bëhen publike aksi-A bëhen publike aksi-A bëhen publike aksi-A bëhen publike aksi-
dentet në punë, përveç ras-dentet në punë, përveç ras-dentet në punë, përveç ras-dentet në punë, përveç ras-dentet në punë, përveç ras-
teve fatale?teve fatale?teve fatale?teve fatale?teve fatale?

Rreth 58% e punonjësve
në miniera në 12 muajt e
fundit kanë qenë dëshmi-
tarë apo kanë pasur aksi-

dente në punë. Në rastin e
aksidenteve të vogla, shumi-
ca e punonjësve nuk i dek-
larojnë, pavarësisht se është
një detyrim ligjor. Edhe vetë
punëdhënësi i mbulon këto
aksidente.

Si paraqitet paga mini-Si paraqitet paga mini-Si paraqitet paga mini-Si paraqitet paga mini-Si paraqitet paga mini-
male për punonjësit e in-male për punonjësit e in-male për punonjësit e in-male për punonjësit e in-male për punonjësit e in-
dustrisë nxjerrëse?dustrisë nxjerrëse?dustrisë nxjerrëse?dustrisë nxjerrëse?dustrisë nxjerrëse?

Në këta sektorë, paga
minimale është e lartë, nuk
diskutohet paga 22-24 mijë
lekë, por ne kemi kërkuar që
paga minimale në sektorin e
minierave të jetë jo më pak
se 700 mijë lekë të vjetra në
muaj. Kjo është një kërkesë
e vazhdueshme, por që gjen
mbështetje edhe nga studi-
mi ynë. Aktualisht paga min-
imale është 500 mijë lekë të
vjetra e vetë punonjësit
kërkojnë miratimin e sta-
tusit që përfshin të gjitha të
drejtat e tyre. Beteja për mi-
ratimin e këtij statusi ka
marrë angazhimin maksimal
edhe nga ana jonë, e
kërkojmë një ambient të për-
bashkët, ku të gjithë aktorët
të bashkohen e të arrijmë
një konkluzion që të ndih-
mojë në miratimin e tij.

Cili është misioni i qen-Cili është misioni i qen-Cili është misioni i qen-Cili është misioni i qen-Cili është misioni i qen-
drës suaj?drës suaj?drës suaj?drës suaj?drës suaj?

Qendra për Marrëdhënie
Pune dhe Dialog Social ësh-
të një organizatë jofitimpru-
rëse që punon me punëmar-
rësit, sindikatat, shoqërinë
civile, institucionet sh-
tetërore etj., me synim pro-
movimin dhe mbrojtjen e të
drejtave në punë. Gjithash-
tu, kërkojmë promovimin e
së drejtës për t'u organizuar
kolektivisht me synim zhvil-
limin e marrëdhënieve të
punës në Shqipëri. Ne jemi
përqendruar në disa sektorë
të ekonomisë, kryesisht në
sektorët ekstraktivë, pra të
industrisë nxjerrëse si nafta,
gazi dhe minierat që
paraqesin edhe kushte të
vështira e vazhdojnë të
mbeten një problematikë e
mprehtë për vetë punonjësit
që punojnë në këta sektorë.
Ne kemi zhvilluar aktivitete
me të gjithë aktorët të përf-
shirë në këtë marrëdhënie
pune dhe jemi përqendruar
në këshillimin  ligjor, in-
formimin e punonjësve,
mbrojtjen e të drejtave të
tyre në punë.

STATISTIKAT
Në total, të paktën në
pjesën e formalizuar
kemi të bëjmë me 8400
të punësuar në
industrinë nxjerrëse.
Por vlen të theksoj se
në minierën e Bulqizës
ku ne kemi pasur
kontakte me vetë
punonjësit, apo me
përfaqësuesit e tyre,
kemi konstatuar se
numri i punonjësve të
formalizuar (me
sigurime) është i njëjtë
me punonjësit e
paformalizuar,

Koordinatori kombëtar i Qendrës për Marrëdhënie Pune
dhe Dialog Social, Edison Hoxha duke folur për “GSH”
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Udhëzimi i MASR: Ja si do të bëhet organizimi i testimit, si do të procedohet me jokaluesit

Zbardhen datat e provimeve të Maturës Shtetërore 2018
Ja sa pyetje do të kenë 3 testet e detyruara dhe ai me zgjedhje

MËNYRA E ORGANIZIMIT
Voltiza Duro

Të gjithë ata gjimna
zistë që do t'i nënsh
trohen testimeve të

Maturës Shtetërore 2018-të,
tashmë mund të njihen me
datat e provimeve si dhe me
mënyrën e organizimit të
tyre. "Gazeta Shqiptare"
zbardh sot udhëzimin e Min-
istrisë së Arsimit, Sportit e
Rinisë të firmosur nga min-
istrja Lindita Nikolla, në
bazë të të cilit përcaktohen
lëndët dhe datat e testimeve.
Kështu, në datën 4 qershor
të këtij viti do të zhvillohet
provimi i parë, ai i gjuhës së
huaj ndërsa katër ditë më
vonë, pra në 8 qershor mat-
urantët do i nënshtrohen
provimit të dytë të
detyrueshëm, atij të Gjuhës
Shqipe dhe Letërsisë.
Ndërkohë, në udhëzimin
"Për datat dhe organizimin
e provimeve të Maturës Sh-
tetërore 2018", theksohet se
në datën 13 qershor 2018-të,
do të zhvillohet testi i fun-
dit i detyrueshëm, ai i
matematikës. Ashtu si dhe
në vitet e mëparshëm, testi
i dy lëndëve me zgjedhje
është parashikuar që të zh-
villohet i fundit, respektiv-
isht në datën 20 qershor të
këtij viti. "Administrimi i
provimeve të Maturës Sh-
tetërore 2018 bazohet në
Rregulloren e Maturës Sh-
tetërore 2018, miratuar me
Urdhrin Nr. 672, datë
29.12.2017, të ministrit të
Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
Drejtoria e Programeve të
Zhvillimit të Arsimit,
Sportit dhe Rinisë dhe Qen-
dra e Shërbimeve Arsimore,
brenda muajit mars 2018, të

përcaktojë llojin e testeve
për secilin provim të
Maturës Shtetërore (të
detyruar dhe me zgjedhje)",
-nënvizohet në udhëzim.
ORGANIZIMI
I TESTIMEVE

Sipas udhëzimit të Minis-
trisë së Arsimit të gjitha
provimet e detyruara apo me
zgjedhje të Maturës Sh-

tetërore 2018-të, do të fillojnë
në orën 10:00 e do të harto-
hen, administrohen e vlerë-
sohen nga QSHA-ja.
Provimet e detyruara do të
zgjasin 2 orë e 30 minuta,
ndërsa dy testet me zgjedhje
3 orë. "Testi për secilin nga
provimet e detyruara përm-
ban 25 pyetje, nga të cilat 13
kërkesa janë me përgjigje al-

ternative, që vlerësohen me
një pikë secila (13 pikë gjith-
sej) dhe 12 pyetje me zhvil-
lim, të cilat vlerësohen me
37 pikë. Testet vlerësohen
maksimalisht me 40 pikë",-
citohet në udhëzimin "Për
datat dhe organizimin e
provimeve të Maturës Sh-
tetërore 2018". Në këtë të fun-
dit, më tej bëhet me dije se

maturantët që do japin
provim vetëm njërën nga
lëndët me zgjedhje do e fil-
lojnë testimin në orën 11.30
dhe do e përfundojnë në orën
13:00, ndërsa ata që nuk do
të mund të kalojnë në
provimet e Maturës Sh-
tetërore 2018-të, do të kenë
mundësi ti rijapin në një se-
sion të dytë. Më tej, tërheq-

ja e testeve të provimeve të
maturës do të bëhet sipas
grafikut të Qendrës së Shër-
bimeve Arsimore e materia-
let e provimeve do të pake-
tohen për çdo qendër më
vete. Sipas Rregullores së
Maturës Shtetërore 2018-të,
provimet kombëtare do të
zhvillohen në mjediset e in-
stitucioneve arsimore.

QERSHOR /TESTI I GJUHËS SË HUAJ
Në datën 4 qershor të këtij viti do të zhvillohet
provimi i parë i detyrueshëm, ai i gjuhës së
huaj. Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit,
të gjitha provimet e detyruara apo me zgjedhje
të Maturës Shtetërore 2018, do të fillojnë në
orën 10:00 e do të hartohen, administrohen e
vlerësohen nga QSHA-ja.4

QERSHOR / TESTI I GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË
Katër ditë më vonë nga testimi i parë, pra në 8 qershor
maturantët do i nënshtrohen provimit të dytë të
detyrueshëm, atij të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Testi
për secilin nga provimet e detyruara përmban 25 pyetje,
nga të cilat 13 kërkesa janë me përgjigje alternative, që
vlerësohen me një pikë secila (13 pikë gjithsej) dhe 12
pyetje me zhvillim, të cilat vlerësohen me 37 pikë.8
QERSHOR / TESTI I MATEMATIKËS
Ndërkohë, në udhëzimin "Për datat dhe organizimin e
provimeve të Maturës Shtetërore 2018", theksohet se në
datën 13 qershor 2018, do të zhvillohet testi i fundit i
detyrueshëm, ai i Matematikës. "Drejtoria e Programeve të
Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe QShA, brenda
muajit mars 2018, të përcaktojë llojin e testeve për secilin
provim të Maturës Shtetërore", - theksohet në udhëzim.13

QERSHOR / TESTI I LËNDËVE ME ZGJEDHJE
Ashtu si dhe në vitet e mëparshëm, testi i dy lëndëve me
zgjedhje është parashikuar që të zhvillohet i fundit,
respektivisht në datën 20 qershor të këtij viti. "Administrimi
i provimeve të Maturës Shtetërore 2018 bazohet në
Rregulloren e Maturës Shtetërore 2018, miratuar me
Urdhrin Nr. 672, datë 29.12.2017, të ministrit të Arsimit,
Sportit dhe Rinisë", - nënvizohet në udhëzim.20

- Të gjitha provimet e detyruara apo me zgjedhje të Maturës Sh-
tetërore 2018-të, do të fillojnë në orën 10:00 e do të hartohen,
administrohen e vlerësohen nga QSHA-ja.

- Provimet e detyruara do të zgjasin 2 orë e 30 minuta,
- Dy testet me zgjedhje do të zgjasin 3 orë.
- Testi për secilin nga provimet e detyruara përmban 25 pyetje,

nga të cilat 13 kërkesa janë me përgjigje alternative, që vlerëso-
hen me një pikë secila (13 pikë gjithsej) dhe 12 pyetje me zhvil-
lim, të cilat vlerësohen me 37 pikë.

- Testet vlerësohen maksimalisht me 40 pikë
- Maturantët që do japin provim vetëm njërën nga lëndët me zgjedhje

do e fillojnë testimin në orën 11.30 dhe do e përfundojnë në orën
13:00, -Ata që nuk do të mund të kalojnë në provimet e Maturës
Shtetërore 2018-të, do të kenë mundësi t'i rijapin në një sesion
të dytë.

- Tërheqja e testeve të provimeve të maturës do të bëhet sipas
grafikut të Qendrës së Shërbimeve Arsimore e materialet e provi-
meve do të paketohen për çdo qendër më vete.

- Provimet kombëtare do të zhvillohen në mjediset e institucion-
eve arsimore

Faksimile e
udhëzimit të

MASR mbi
datat e

provimeve të
maturës 2018

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje e suportit vjetor të produktit “McAfee
Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data Protection” – 80
licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint Protection Advanced
Suite” ‘‘

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,798,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të
Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.
Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej
500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje e suportit vjetor të produktit “McAfee
Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data Protection” – 80
licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint Protection Advanced
Suite” “

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në Bankën
e Shqipërisë, deri më datë 26 Mars  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të
marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë 1 vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6,384,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht
pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë
sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC
Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë 1 vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 28 Mars  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Këshilli bashkiak
miraton ndihmën
ekonomike për

familjet në nevojë

Më 28 shkurt, mes de
bateve e polemikave

të shumta me opozitën, u
zhvillua mbledhja e
Këshillit Bashkiak ku u
miratua dhënia e ndih-
mës ekonomike për famil-
jet në nevojë. Sipas një de-
klarate të nisur nga Bash-
kia e Tiranës ditën e
djeshme, në mbledhje u
miratua projektvendimi
"Për miratimin e kriter-
eve, procedurave, doku-
mentacionit dhe sistemit
të pikëzimit për për-
dorimin e fondit të kush-
tëzuar mbi programin e
bllok-ndihmës ekonomike
deri në 6 për qind ose me
fondet e buxhetit ven-
dor". Përmes këtij vendi-
mi mundësohet përcakti-
mi i kritereve mbi për-
dorimin e fondit të kush-
tëzuar për bllok ndihmën
ekonomike deri në 6% ose
me fondet e buxhetit ven-
dor. Më konkretisht, për-
fitues nga ky fond do të
jenë familjet në nevojë, të
cilat do të përzgjidhen nga
lista e familjeve që kanë
aplikuar brenda tre mua-
jve të fundit nëpërmjet
regjistrit elektronik për
ndihmën ekonomike dhe
të cilat nuk janë shpallur
fitues nga sistemi i pikëz-
imit. Gjithashtu, do të
përzgjidhen ata aplikues
që kanë paraqitur dosje
të plotë dokumentacioni
dhe prioritet do të kenë
familjet me nevoja sociale
ekonomike të theksuara:
familje me më shumë se
4 anëtarë, familje me 1
anëtarë dhe gratë krye-
familjare të divorcuar/ të
veja me fëmijë në
ngarkim. Një tjetër ven-
dim që vjen në ndihmë
shtresave në nevojë ish-
te edhe ai për miratimin
e pagesës për personat
me aftësi të kufizuara
dhe invalidët e punës për
periudhën 1 - 28 shkurt
2018.

Ambasada: Cili është kushti që duhet të plotësojë fituesi i vizës, ja ku duhet të keni kujdes

Amerika hap dyert për të
fejuarit, ja si duhet të aplikoni
"Caktimi i intervistës mund të zgjasë 9 muaj"

PARALAJMËRIMI
"Nuk ka garanci që
juve do t'ju lëshohet
viza. Mos shisni
shtëpinë, makinën
apo pronën, mos
jepni dorëheqjen
nga puna dhe mos
blini një biletë të
parimbursueshme
derisa të keni
marrë vizën
imigruese në
dorëzim", - thekson
ambasada.

Të gjithë ata persona që
janë fejuar me një
qytetar/e amerikan

tashmë kanë mundësinë të
përfitojnë vizë joemigruese
të tipit K-1, e cila i jep
mundësinë të shkojë në Sh-
tetet e Bashkuara. Nëpërm-
jet një njoftimi në faqen e saj
zyrtare, ambasada ameri-
kane që operon në Shqipëri
bën me dije se caktimi i in-
tervistës mund të zgjasë deri
në 9 muaj. "Dashuria ndje-
het në ajër! Mund të zgjasë
deri në nëntë muaj marrja e
datës së intervistës për vizë
fejese, ndaj planifikoni në
kohë!",-theksohet në njoftim.
Nëpërmjet kësaj vize, shteta-
si i huaj që është fejuar me
një amerikan, pas zhven-
dosjes në SHBA duhet që të
martohet brenda 90 ditëve
pas mbërritjes e pas kësaj
duhet të rregullojë statusin
e tij në rezident të përher-
shëm të ligjshëm me zyrat
Shërbimeve Amerikane të
Shtetësisë dhe Emigracionit
të Departamentit të Sigurisë
Kombëtare. Për shkak se viza
për të fejuarit i lejon
mbajtësit të emigrojë dhe të
martohet me një qytetar
amerikan menjëherë pas
mbërritjes në Shtetet e Bash-
kuara, atij do t'i duhet të
plotësojë disa nga kërkesat e
vizës së emigrimit. Ndërkaq,
fëmijët e ligjshëm të apli-
kantëve K-1 mund të marrin
vizën K-2.
APLIKIMI

"Nëse i/e fejuari/ja juaj
banon në Shqipëri, zyra jonë
në ambasadën amerikane në
Tiranë pasi merr peticionin
e përpunuar nga NVC, do të
dërgojë udhëzime të detajua-
ra mbi dokumentacionin e
kërkuar dhe vizitën mjekë-
sore të kërkuar,-nënvizohet
në faqen zyrtare të ambasa-
dës amerikane. Ndërkohë,
kandidatit, gjatë intervistës,
do t'i merren shenjat e gish-
tërinjve elektronikisht e
madje në disa aplikime viza-
sh mund të jetë i nevojshëm
procesi administrativ që

kërkon kohë shtesë pas për-
fundimit të intervistës nga
zyrtari konsullor. Shumica e
proceseve administrative
zgjidhen brenda 60 ditëve nga
dita e intervistës, por gjithse-
si, kohëzgjatja varet nga rre-
thanat individuale t? çdo ras-
ti. Ndërkohë, fëmijët e apli-
kantëve për vizë K-1 mund të

aplikojnë për vizën e llojit K-
2, ndërsa një aplikim i
veçantë duhet dorëzuar për
çdo kandidat të vizës K, dhe
çdo aplikant i kësaj kategorie
vize duhet të paguajë tarifën
e kërkuar. Ndërkohë edhe sh-
tetasi amerikan, duhet të
kryejë aplikimin nga ana e tij
me formularin "I-129F, peti-

cion për të fejuarin/ën e huaj"
në zyrat e emigracionit në
SHBA. Në fund të intervistës
për vizën emigruese, zyrtari
konsullor do të informojë kan-
didatin nëse aplikimi i tij për
vizë miratohet ose refuzohet.
"Vetëm një oficer konsullor
mund të marrë një vendim
mbi një vizë pasi të ketë shqyr-

tuar aplikimin tuaj zyrtar dhe
t'ju ketë intervistuar. Nuk ka
garanci që juve do t'ju lësho-
het viza. Mos shisni shtëpinë,
makinën apo pronën, mos jep-
ni dorëheqjen nga puna dhe
mos blini një biletë të parim-
bursueshme derisa të keni
marrë vizën tuaj imigruese në
dorëzim",-thekson ambasada.

Voltiza Duro

MARTESË BRENDA 90 DITËSH

Nëpërmjet kësaj vize, shtetasi i huaj që
është fejuar me një amerikan, pas

zhvendosjes në SHBA duhet që të
martohet brenda 90 ditëve pas mbërritjes
e pas kësaj duhet të rregullojë statusin e
tij në rezident të përhershëm të ligjshëm

me zyrat Shërbimeve Amerikane të
Shtetësisë dhe Emigracionit të

Departamentit të Sigurisë Kombëtare.

“

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit
të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,604,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të
Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.4251),
çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja
e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë,
pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:              STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi:   Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 29 Mars 2018, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku
ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të motogjeneratorëve dhe stabilizatorëve të Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,120,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.
Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej
500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të motogjeneratorëve dhe stabilizatorëve të Bankës së Shqipërisë’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 27 Mars  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

 Nëse i/e fejuari/ja juaj banon në Shqipëri, zyra jonë në
ambasadën amerikane në Tiranë pasi merr peticionin e
përpunuar nga NVC, do të dërgojë udhëzime të detajuara mbi
dokumentacionin e kërkuar dhe vizitën mjekësore të kërkuar

 Kandidatit, gjatë intervistës, do t'i merren shenjat e gishtërinjve
elektronikisht

 Në disa aplikime vizash mund të jetë i nevojshëm procesi
administrativ që kërkon kohë shtesë pas përfundimit të
intervistës nga zyrtari konsullor.

 Fëmijët e aplikantëve për vizë K-1 mund të aplikojnë për vizën
e llojit K-2

 Shtetasi amerikan, duhet të kryejë aplikimin nga ana e tij me
formularin "I-129F, peticion për të fejuarin/ën e huaj" në zyrat e
emigracionit në SHBA.

 Zyrtari konsullor do të informojë kandidatin nëse aplikimi i tij
për vizë miratohet ose refuzohet.
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32-vjeçarja ia hedh fajin të dashurit: Kasëmi i vrau dhe i vuri flakën shtëpisë

Ngjarja horror në Vlorë, nusja vrau
dhe dogji bashkëshortin e vjehrrën
Arrestohet Hysnie Hoxhallari dhe 26-vjeçari nga Fieri.
Shkak i krimit, lidhja jashtëmartesore mes dy autorëve

"E përjetova shumë keq arrestimin e tim shoqi"

Entela Pirjasi: Nuk dyshoja se bashkëshorti
më tradhtonte me kushërirën time, Hysnien

VRASJA E DYFISHTË
Ngjarja e rëndë ndodhi më 21 janar të
këtij viti në lagjen "24 Maji" të qytetit të
Vlorës. Fillimisht u raportua se vdekja e
Olsi dhe Salkije Hoxhallarit kishte ardhur
për shkak të zjarrit, por pas ekspertizës
dhe këqyrjes së trupave të viktimave
rezultoi se 43-vjeçari ishte goditur me
sëpatë në kokë, ndërsa nëna e tij 73 vjeçe
ishte mbytur me tel.

LIDHJA JASHTËMARTESORE
Burime pranë grupit hetimor pohuan se dyshohet
që 32-vjeçarja Hoxhallari ka pasur lidhje
martesore me Kasëm Pirjasin. Pikërisht kjo lidhje
dyshohet se ka çuar në krimin e dyfishtë të
ndërmarrë nga nusja e shtëpisë (nënë e një djali
3 vjeç). Kasëm Pirjasi nga fshati Strumë i Fierit
(punëtor sezonal në Greqi) nga pamundësia për
të takuar të dashurën e tij, Hysnien, ndërmori
bashkë me të aktin ekstrem.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Një muaj pas vrasjes
dhe djegies së nënë
e bir në banesën e

tyre, policia e Vlorës ka
mundur të zbardhë ngjarjen
horror që tronditi jo vetëm
banorët e këtij qyteti, por të
gjithë opinionin publik. Pas
hetimeve intensive, blutë
arrestuan dy autorët e ng-
jarjes makabre të ndodhur
në lagjen "24 Maji" të qytetit
bregdetar. Bëhet fjalë për 32-
vjeçaren Hysnie Hoxhallari,
gruaja e viktimës Olsi Hox-
hallari dhe 26-vjeçarin
Kasëm Pirjasi nga Fieri, të
cilët u prangosën gjatë oper-
acionit të koduar "Deviji-
mi". Burime zyrtare nga
Drejtoria e Policisë së
Qarkut të Vlorës bënë me
dije se dy personat e më-
sipërm, në bashkëpunim
me njëri-tjetrin, kanë
dhunuar e më pas kanë
vrarë 43-vjeçarin Olsi Hox-
hallari dhe nënën e tij 73-
vjeçare, Salkije Hoxhallari
për motive të dobëta. Pas
krimit, ata kanë shkaktuar
zjarr në banesë me qëllim
fshehjen e provave, duke
synuar devijimin e ngjarjes
si "aksidentale". Ndërsa ësh-
të gjetur dhe sekuestruar në
cilësinë e provës materiale
arma e ftohtë, me të cilën
dyshohet se është kryer kri-
mi (mjet prerës i fortë prej
metali). Ndërkaq, burime
pranë grupit hetimor po-
huan se dyshohet që 32-
vjeçarja Hoxhallari ka pasur
lidhje martesore me Kasëm
Pirjasin. Pikërisht kjo lidhje
dyshohet se ka çuar në krimin
e dyfishtë të ndërmarrë nga
nusja e shtëpisë (nënë e një
djali 3 vjeç). Kasëm Pirjasi
nga fshati Strumë i Fierit
(punëtor sezonal në Greqi)
nga pamundësia për të
takuar të dashurën e tij, Hys-
nien, ndërmori bashkë me
të aktin ekstrem.
DËSHMIA E
NUSES VRASËSE

"Nuk i godita unë, por
Kasëmi. Unë e ndihmova
për t'i vënë flakën shtëpisë".
Kështu ka deklaruar në poli-
ci Hysnie Hoxhallari, e cila
akuzohet bashkë me të
dashurin e saj për vrasjen
dhe djegien e bashkëshortit
Olsi Hoxhallari dhe nënës së
tij, Salkijes. Ngjarje kjo e
ndodhur më 21 janar të këtij
viti. "Gazeta Shqiptare" ka
zbardhur një pjesë të dësh-
misë së gruas së re dhënë
pas zbulimit të vërtetës së
ngjarjes. Një ditë pas ng-
jarjes horror, ajo pati dek-
laruar se në mëngjes kishte
dëgjuar zhurmë, një si
shpërthim dhe se i gjeti të
pajetë burrin dhe vjehrrën.
Madje në atë kohë ajo kërkoi
që policia dhe prokuroria të
zbardhnin sa më shpejt ng-
jarjen dhe të vinin në pran-
ga autorët. Por, pas vënies
në pranga, 32-vjeçarja ka
mohuar të ketë marrë pjesë

në vrasjen e dyfishtë, ndër-
sa ka fajësuar të dashurin e
saj. "Kasëmi i vrau të dy,

edhe bashkëshortin, dhe vje-
hrrën. Ai më njoftoi për
masakrën dhe më pas i vuri

zjarrin shtëpisë. Kur ai iku,
unë prita deri në orën katër
të mëngjesit dhe pastaj njof-

FIER -FIER -FIER -FIER -FIER - "E përjetova
shumë keq arrestimin e
bashkëshortit tim, Kasëmit.
Ai përkujdesej për mua, për
fëmijët tanë dhe për famil-
jen time. Nuk dyshoja se ai
më tradhtonte me Hysnien,
të cilën e kam kushërirë të
dytë". Kështu u shpreh dje
Entela Pirjasi nga fshati
Srumë i rrethit të Fierit.
Ndërkaq, bashkëshortja e
26-vjeçarit Kasëm Pirja, që
dyshohet si bashkëpunëtor
në vrasjen dhe djegien e 43-
vjeçarit Olsi Hoxhallarit
dhe nënës së këtij të fundit,
Salkies u shpreh dje në një
intervistë për "Gazeta Sh-
qiptare" se jetojnë në kush-
te shumë të vështira
ekonomike.

Entela, keni dyshuarEntela, keni dyshuarEntela, keni dyshuarEntela, keni dyshuarEntela, keni dyshuar
për ndonjë lidhje tëpër ndonjë lidhje tëpër ndonjë lidhje tëpër ndonjë lidhje tëpër ndonjë lidhje të
mundshme të burrit tuaj?mundshme të burrit tuaj?mundshme të burrit tuaj?mundshme të burrit tuaj?mundshme të burrit tuaj?

Jo, jo.
Këtu rrinte në pjesënKëtu rrinte në pjesënKëtu rrinte në pjesënKëtu rrinte në pjesënKëtu rrinte në pjesën

më të madhe të kohës?më të madhe të kohës?më të madhe të kohës?më të madhe të kohës?më të madhe të kohës?
Po, këtu rrinte. Kam

pasur gocën sëmurë, u
krodhëm në borxhe. Iku
një herë 3 muaj me pasa-
portë në shtetin grek që
lamë borxhet, pasi e çonim

çupën në Tiranë, se e kam
invalide. Babai nuk më
shikon fare nga sytë. Kam
një motër 40 vjeçe të sëmurë,
i kam brenda në shtëpi.

Bashkëshorti, KasëmiBashkëshorti, KasëmiBashkëshorti, KasëmiBashkëshorti, KasëmiBashkëshorti, Kasëmi
jetonte tek shtëpia juaj?jetonte tek shtëpia juaj?jetonte tek shtëpia juaj?jetonte tek shtëpia juaj?jetonte tek shtëpia juaj?

Po, jetonte tek shtëpia
jonë. Ne jemi tri motra, e

dyta e martuar, e madhja e
sëmurë. Unë jam e treta, e
vogla.

Njiheshit më parë meNjiheshit më parë meNjiheshit më parë meNjiheshit më parë meNjiheshit më parë me
Hysnien?Hysnien?Hysnien?Hysnien?Hysnien?

E kam kushërirë. Babai
im me babain e saj janë djalë
halle, djalë daje, i bie kush-
ërirë me mua.

Kishit ndonjë dyshim,Kishit ndonjë dyshim,Kishit ndonjë dyshim,Kishit ndonjë dyshim,Kishit ndonjë dyshim,
për një lidhje mes saj dhepër një lidhje mes saj dhepër një lidhje mes saj dhepër një lidhje mes saj dhepër një lidhje mes saj dhe
bashkëshortit tuaj?bashkëshortit tuaj?bashkëshortit tuaj?bashkëshortit tuaj?bashkëshortit tuaj?

Jo, nuk e dija. Unë kisha
besim te Kasëmi.

KKKKKur e morët vur e morët vur e morët vur e morët vur e morët vesh lajminesh lajminesh lajminesh lajminesh lajmin
për arrestimin e tij?për arrestimin e tij?për arrestimin e tij?për arrestimin e tij?për arrestimin e tij?

Dje e morëm vesh.
Keni vënë re ndonjëKeni vënë re ndonjëKeni vënë re ndonjëKeni vënë re ndonjëKeni vënë re ndonjë

ndryshim këto kohë tekndryshim këto kohë tekndryshim këto kohë tekndryshim këto kohë tekndryshim këto kohë tek
Kasëmi?Kasëmi?Kasëmi?Kasëmi?Kasëmi?

Jo, ai sillej mirë me ne.
Nga shtëpia nuk largohej,
pasi e kemi njërën vajzë të
sëmurë. Doktorët i kanë
thënë që duhet t'i rrish
pranë fëmijës. Na kanë
dhënë një mjekim për gocën,
ndaj Kasemi e më tha do iki
o Tela që të lajmë borxhet se
këtu nuk kemi mundësi t'i
lajmë. Kur ishte këtu,
punonte për 10 mijë lekë në
ditë në beton.

Nga janari e deri më sot,Nga janari e deri më sot,Nga janari e deri më sot,Nga janari e deri më sot,Nga janari e deri më sot,
ka punuar burri juaj?ka punuar burri juaj?ka punuar burri juaj?ka punuar burri juaj?ka punuar burri juaj?

Kur ka pasur punë, ikte

punonte.
Gjatë kësaj kohe keniGjatë kësaj kohe keniGjatë kësaj kohe keniGjatë kësaj kohe keniGjatë kësaj kohe keni

vënë re ndonjë lëvizje tëvënë re ndonjë lëvizje tëvënë re ndonjë lëvizje tëvënë re ndonjë lëvizje tëvënë re ndonjë lëvizje të
dyshimtë?dyshimtë?dyshimtë?dyshimtë?dyshimtë?

Jo në shtëpi ka qenë gjatë
kësaj kohe, nuk ka lëvizur.

Besoni se burri juaj e kaBesoni se burri juaj e kaBesoni se burri juaj e kaBesoni se burri juaj e kaBesoni se burri juaj e ka
kryer vrasje?kryer vrasje?kryer vrasje?kryer vrasje?kryer vrasje?

Tani unë nuk e di. Nuk di
asgjë më tepër.

Ju besoni që burri juajJu besoni që burri juajJu besoni që burri juajJu besoni që burri juajJu besoni që burri juaj
ka pasur lidhje jashtë-ka pasur lidhje jashtë-ka pasur lidhje jashtë-ka pasur lidhje jashtë-ka pasur lidhje jashtë-
martesore me Hysnien?martesore me Hysnien?martesore me Hysnien?martesore me Hysnien?martesore me Hysnien?

Mbase dhe mund të ketë
pasur. Unë nuk i shkova as-
njëherë Hysnijes, pasi rrija
brenda në shtëpi prej vajzës
së sëmurë. Tani sa i dhashë
shurupin, po e ushqeja.

Ju jetoni në kushte tëJu jetoni në kushte tëJu jetoni në kushte tëJu jetoni në kushte tëJu jetoni në kushte të
vështira ekonomike?vështira ekonomike?vështira ekonomike?vështira ekonomike?vështira ekonomike?

Copë-copë. Kam 5 dhi e
me ato mbahemi. Jam si ata
që u bë përmbytja.

Në shtëpi ishte KasemiNë shtëpi ishte KasemiNë shtëpi ishte KasemiNë shtëpi ishte KasemiNë shtëpi ishte Kasemi
kur e arrestuan?kur e arrestuan?kur e arrestuan?kur e arrestuan?kur e arrestuan?

Ai ishte në Fier për doku-
mentet e motorit. Po kthehej
në shtëpi kur e morën në
telefon dhe i thanë qëndro
në Roskovec te posta. Po i
tha ai. Vajti u paraqit në
Roskovec dhe nuk erdhi në
shtëpi...

Dëshmia e gruas pas
ngjarjes: Burrin e
vjehrrën i lashë

duke parë televizor
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një ditë

pas ngjarjes së rëndë
në Vlorë, gruaja e 43-
vjeçarit të vrarë e të
djegur, Olsi Hoxhallar-
it deklaroi para
hetuesve të çështjes se
ka qenë me burrin dhe
vjehrrën deri pak orë
para ngjarjes dhe vetë
ata i kanë kërkuar që të
shkojë të vërë në
gjumë djalin e vogël.
"Rreth orës 11:30 e
lashë tim shoq dhe vje-
hrrën duke parë televi-
zor dhe kalova në
dhomën tjetër për të
fjetur. Rreth orës 4 të
mëngjesit më zgjoi një
si zhurmë, shpërthim,
pashë tym e flakë dhe
thirra menjëherë ko-
mshinjtë për ndihmë.
Unë hyra brenda në
dhomë, i gjeta të dy pa
shenja jete, ndërsa
orenditë ishin djegur
thuajse të gjitha", ka
thënë Hysnie Hoxhal-
lari në polici. Ndërkaq,
ajo kërkoi zbardhjen e
ngjarjes.

tova policinë. Nuk i godita
unë, por Kasemi", është
shprehur Hysnie Hoxhallar,

e cila ka treguar edhe ven-
din ku ishte fshehur arma e
krimit.

E arrestuara,
Hysnie Hoxhallari

I arrestuari,
Kasëm Pirjasi Viktima, Salkije Hoxhallari Viktima Olsi Hoxhallari

Entela Pirjasi duke folur për “GSH”
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Mickoski: Të formohet një grup pune, ku të përfshihen të gjithë

Ligji i gjuhës shqipe, VMRO-DPMNE nuk
tërhiqet nga 35 mijë amendamentet në Kuvend

Mbledhja e krerëve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Europian, ja çfarë do të bisedohet

Thaçi takon Vuçiç dhe Markoviç në Sofje
Deklarata e presidentit: Duhet të shpëtoj kokat e serbëve

PROTESTUESIT MAQEDONAS DJEGIN FLAMURIN SHQIPTAR

Kanë nisur protestat në
Maqedoni lidhur me

çështjen e emrit që ende ka
ngelur pezull. Një grup
qytetarësh ka protestuar në
Maqedoni kundër ndërrimit të
emrit të shtetit të tyre, e cila ka
çuar në djegie të flamujve të
Greqisë, por edhe të Shqipërisë.
Edhe pse në protestë reagohej
kundër siç thuhej në disa
pankarta, "racizmi grek" dhe
ndërrimit të emrit të Maqedonisë,
disa protestues kanë djegur
edhe flamurin kombëtar. Për këtë
kanë raportuar mediat në Greqi
ku televizioni "Start TV" mes
tjerash tregon edhe pamje të
djegies së flamurit helen dhe
shqiptar. Policia maqedonase
ka raportuar të ketë arrestuar
disa persona që kanë prishur
rendin dhe qetësinë publike
gjatë protestës.

ALEKSANDËR VUÇIÇ
"Nuk është mirë as për mua e as për të që të
takohemi, por duhet, pasi kjo është puna ime, duhet
ta bëj atë që nuk e bëjnë të tjerët. Në ditët e fundit të
fushatës elektorale për zgjedhjen e Beogradit do të
jem me Thaçin, Junckerin, Mogherinin, Hahnin në
Sofje, sepse kjo është puna ime, pavarësisht nëse
më pëlqen kjo ose jo", tha Vuçiç.

Acari "mbërthen" Europën,
deri tani 48 të vdekur

Deri më tani acari siberian ka shtuar numrin e vikti
mave në të gjithë Europën, edhe pse është në ditët e

fundit. Të enjten u numëruan 48 viktima në gjithë kon-
tinentin, me Poloninë që mban rekordin me 18 të vde-
kur nga të ftohtit. Viktima janë regjistruar edhe në Bri-
taninë e Madhe, Gjermani, Francë, Itali, Rumani e Ser-
bi. Konsiderohet si një prej valëve më të mëdha të të
ftohtit që ka goditur kontinen-
tin dekadën e fundit. Acari i
ka marrë jetën kryesisht të
pastrehëve dhe të moshuarve.
Me mijëra kanë qenë aksiden-
tet rrugore. Shkencëtarët
kanë vërejtur edhe një fenom-
en të pazakontë, që e lidhin
me ngrohjen globale. Temper-
aturat në Europë, gjatë valës
së ashtuquajtur "Bisha nga Lindja" kanë qenë mesatar-
isht 5 gradë më të ulëta se në Arktik. Gjatë kësaj kohe
temperaturat në një pjesë të Polit të Veriut kanë qenë
20 gradë më të larta mbi mesataren ku zakonisht ter-
mometri shënon -32 gradë celcius. Kjo për shkak të një
rryme ajri të pashpjegueshme dhe unike qëkurse nisi
matja e temperaturave 122 vite më parë.

Ditën e djeshme presi
denti i Kosovës, Hash
im Thaçi ka takuar në

Sofje presidentin e Serbisë,
Aleksandër Vuçiç dhe
kryeministrin e Malit të Zi,
Dushko Markoviçin. Ky
takim u zhvillua në kuadër
të takimit të punës së
liderëve të Ballkanit Perën-
dimor dhe krerëve të Bash-
kimit Evropian, që po
mbahet në Sofje të Bullgar-
isë. Në foton e siguruar nga
KosovaPress, Thaçi, Vuçiç,
Markoviç dhe shefi i kabi-
netit të Thaçit, Bekim Çol-
laku shihen duke biseduar
në një tavolinë. Në takimin e
liderëve të Ballkanit Perën-
dimor dhe krerëve evropianë
do të bisedohet për perspek-
tivën evropiane të rajonit.
Ndërkaq, si kusht kryesor

për Kosovën dhe Serbinë nga
Bashkimi Evropian është
vendosur kriteri i normaliz-
imit të marrëdhënieve në
mes të dy shteteve. Ky takim
duket ta këtë funksion, meqë
gjatë ditës së djeshme mediat

kanë raportuar në një takim
të mundshëm në mes të
Thaçit dhe Vuçiç. Kreu i sh-
tetit të Serbisë, Aleksandar
Vuçiç ka thënë se nuk është
mirë që takohet me Presiden-
tin e Kosovës, Hashim Thaçi,

por duhet ta bëjë këtë për të
mirën e serbëve. Ai ka folur
për takimin që do të zhvillon-
te dje me homologun e tij nga
Kosova, Hashim Thaçi në
kuadër të takimit të liderëve
të Ballkanit Perëndimor dhe

krerëve të BE-së që po
mbahet në Sofje të Bullgarisë.
Vuçiç ka thënë për TV Hap-
py se është më mirë që të
takohen, nëse sipas tij një gjë
e tillë do t`ia shpëtonte kokën
edhe të cilitdo serb në Kos-
ovë, transmeton Klan Kosova.
"Nuk është mirë as për mua e
as për të që të takohemi, por
duhet pasi kjo është puna
ime, duhet ta bëj atë që nuk
e bëjnë të tjerët"- ka thënë
Vuçiç. Kreu i shtetit serb

njëherësh theksoi se ditët e
fundit të fushatës elektorale
për zgjedhjen e Beogradit "do
të jetë me Thaçin, Junck-
erin, Mogherinin, Hahnin"
në Sofje, sepse kjo është
puna e tij, pavarësisht nëse
i pëlqen kjo ose jo. Vuçiç,
gjithashtu, tha në këtë inter-
vistë se ka arritur që pas 10
vjetësh ta kthejnë Serbinë
"në lojë" sa i përket çështjes
së Kosovës dhe që të flitet
për kompromis.

Ka vendosur të mos
'lëshojë pe' partia e

VMRO-DPMNE lidhur me
35 mijë amendamentet
ndaj ligjit për përdorimin
e gjuhëve. Sipas liderit të
kësaj partie, Hristijan Mic-
koski, tërheqja eventuale
e amendamenteve mund
të ndodhë vetëm atëherë
kur shumica të jetë e gat-
shme të hartojë propozim
ligj të ri për përdorimin e
gjuhëve duke përfshirë
opozitën dhe ekspertët. Ka
mënyrë, të tërhiqet ligji
nga procedura parlamen-
tare, të formohet grup
pune në të cilën do të mar-

rin pjesë të gjitha grupet par-
lamentare, ku do të ftohen
ekspertë nga jashtë, përfaqë-
sues i ASHAM-it, përfaqë-
sues i kabinetit të presiden-
tit, të ulemi dhe të hartojmë
vepër kushtetuese dhe të
pranishme - deklaroi Hristi-
jan Mickoski, kryetar i
VMRO-DPMNE-së. I pyetur
nëse VMRO-DPMNE-ja si
parakusht për të mbështetur
ligjet reformuese ka vendo-
sur amnistinë, informacio-
net e tilla i pari i partisë i
quajti spekulime. Paraprak-

isht për mediat vendëse,
Mickoski kishte theksuar
rëndësinë e amnistimit të
një pjesë të ish-funksionar-
ëve nga partia e tij. Nga ana
tjetër, nënkryetarja e Kuv-
endit, njëkohësisht deputete
e LSDM-së, Frosina Remen-
ski vlerëson se ligji për për-
dorimin e gjuhëve është
Kushtetues dhe se për vëre-
jtje shtesë do të kërkohet
mendimi i Komisionit të
Venecias. Të gjitha aktet e
dyshimta, të cilat nxitën re-
agime në opinion dhe denon-

cime nga organe të caktuara
do të jenë lëndë shqyrtimi
nga Komisioni i Venecias. Të
gjithë hapat e mëtejmë du-
het të jenë në përputhsh-
mëri me procedurat par-
lamentare, në përputhsh-
mëri me rregulloren dhe
Kushtetutën dhe nga ana
tjetër të mos krijohet
bllokim i punës së Kuvendit,
dhe të respektohen proce-
durat parlamentare dhe të
drejtat e deputetëve për të
parashtruar amendamente",
- tha Frosina Remenski,

nënkryetare e Kuvendit.
Mbi 35 mijë amendamentet
e VMRO-së, ndaj konstati-
meve të Presidentit Ivanov
për mos dekretimin e ligjit
për përdorimin e gjuhëve,
pas përkthimit dhe përsh-
tatjes nga shërbimet e kuv-
endit, tashmë disa javë po
qëndrojnë në sirtarët e

ligjvënësit. Ligji për për-
dorimin e gjuhëve u votua
më 11 janar, ndërsa më 17
janar kryetari i shtetit
Ivanov njoftoi mos de-
kretimin e tij nën arsy-
etimin se i njëjti bie në
kundërshtim me Kush-
tetutën dhe interesat sh-
tetërore.

FOTOL
AJM

Parlamenti
maqedonas

Takimi në Sofje mes presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi; presidentit
të Serbisë, Aleksandër Vuçiç dhe kryeministrit të Malit të Zi, Dushko Markoviç
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Agjencia e Trajtimit të Pronave, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017, pronarët që marrin paratë

Kompensimi, çelet aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’
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Pronarëve që u është
marrë toka nga ndër
timet pa leje dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Bëhet fjalë për ven-
dime për kompensim që janë
marrë nga viti 2008 deri në
vitin 2017 dhe përfituesit
nuk kanë dorëzuar dokumen-
tet për të marrë paratë. Për-
fitojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3500 sub-
jekte përfitues nuk janë para-
qitur fare në ATP për të ap-
likuar me qëllim përfitimin
e shpërblimit të miratuar për
ta në VKM-të përkatëse.
Duke qenë se ky proces nuk
është i kushtëzuar dhe i lim-
ituar në kohë, ATP fton të
gjithë këta subjekte përfitues
që të paraqiten pranë

Ornela Manjani

sporteleve të saj për të ap-
likuar me qëllim përfitimin e
kompensimit të miratuar.
APT, në varësi të të
ardhurave të arkëtuara deri
më sot për këtë proces nga
ALUIZNI dhe fondeve të
vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërndan
aktualisht 70% të vlerës se
miratuar në VKM për subjek-
tet përfituese",-thuhet në
njoftimin e Agjencisë së tra-

jtimit të pronave, të cilit i
bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku
është përcaktuar edhe
shumë për secilin, por për të
marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga

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

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

DOKUMENTET

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

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

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

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

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

6. Dokument identifikimi.

RAPUSH ILIAZ SULA 12.50 30,783 384,787.50        
BANKA KOMBETARE TREGETARE 248.90 32,878 8,183,334.20     

4.00 66,969 267,876.00        
CAJE MEHMET DELIU 343.30 2,080 714,064.00        
HILMI HALLULLI
ABDULLA REXHEP SHIJAKU
MAHMUT REXHEP SHIJAKU
HIVZI HALLULLI
LEJLA HALLULLI
KADRI HALLULLI
SHYQYRI TAFAJ
BAHRI TAFAJ
LEMAN TAFAJ
BENAN TAFAJ
SHKELQIM TAFAJ
BUKUROSHE TAFAJ
RUHIJE SHIJAKU
SHEFKI SHIJAKU
HAJRIE BRAHJA
DRITA KELMENDI
RESHAT SHIJAKU
SERVETE AHMETI
NJAZI SHIJAKU
REXHEP SHIJAKU
KUME SHIJAKU
RAZIJE SHIJAKU
RASIM SHIJAKU
XHAHRIJE SHIJAKU
SHEFQET SHIJAKU
REZARGJENT TAFAJ
XHEVDET SHIJAKU
SHEMSIJE BASTARI
BESNIK SHIJAKU
LUMTURI ALIAJ
HAMDI SHIJAKU
AGIM FERZAJ
OLSI FERZAJ
ZELIJE PINARI
SABA HOXHA
SKENDER SHIMA
SHPRESA SHIMA
LUAN SHIMA
KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR 250.90 32,878 8,249,090.20     
KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR 28.80 32,878 946,886.40        

23,703

FONDACIONI SHPRESA PER SHQIPERINE

215.40

11.60

263.00

38,614

4,242

8,317,455.60     

274,954.80        

1,115,646.00     

GANI BELIU
ESAT BELIU
XHAVIT BELIU
FEJZI BELIU
RAMAZAN BELIU
HAJRIE MACI
EDUARD BELIU
MERITA BELIU
BESNIK MASAR SOPOTI
FISNIK MASAR SOPOTI
ARTAN KOKA 89.50 33,755 3,021,072.50     

917.00 31,270 28,674,590.00   
105.40 32,878 3,465,341.20     

LULZIM KIKA
HALIL KIKA
AFERDITA VORPSI
VJOLLCA VORPSI
LIRI KIKA
FLUTURA VERZIVOLLI
NAZIRE KIKA
SADETE KIKA
SOKOL KIKA
ARJETA KIKA
HATUSHE KIKA
BARDHYL KIKA
AVENIR KIKA
VERA KIKA
ALDA KIKA
KLEJDA KIKA
GRIGOR SKENDER CILKA
TEODOR SKENDER CILKA
VALTER SKENDER CILKA
MERITA ÇAUSHI
MANOLA (KELMENDI) ÇAUSHI
ENKELEJDA (PAZARI) ÇAUSHI
ARJAN DENIA
LUMTURI ZYLFI
FISNIK CANO
DASHURI CANO
DURIM SPAHIU
KUJTIM CANO
LUAN ÇAUSHI
HASBIJE ÇAUSHI
SUZANA ÇAUSHI
ILIR ÇAUSHI

7,547,406.30     

KRYEGJYSHATA BOTERORE  BEKTASHIANE
KRYEGJYSHATA BOTERORE  BEKTASHIANE

66,969

30,783

1,023,286.32     

244,109.19        

1,404,628.29     

112.70

45.63

7.93

15.28

66,96982.30

30,783

66,969

5,511,548.70     

kompensohet. Nëse kërkesa
paraqitet nga një pjesë e
bashkëpronarëve, ajo sho-
qërohet nga prokura e
posaçme e nënshkruar prej
tyre, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të
tërhequr vlerën financiare,

në emër të tyre. Në rastin e
kërkesave individuale të se-
cilit bashkëpronarë apo të
një pjese të tyre, për çdo ap-
likim të kryer, paguhet tarifë
shërbimi, pavarësisht se i
përket të njëjtës pasuri të
paluajtshme.
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SPECIALE

EDM O ND Q AM IL IBRA 402.80 528 212,678.40        
M AHM UT SHABAH CAPI 276.00 878 242,328.00        
AQ IF ZEQ O ELEZI 14.10 12,764 179,972.40        
ABDYL M EHM ET SHABANI
XHEM ALI M EHM ET SHABANI
HAXHI ASLLANI
XHAFERR HAXHIASLLANI
FAIK ISM AIL LAÇI 217.20 1,860 403,992.00        
IRENA HO BDARI (BULI)
VASIL HO BDARI
EVAN RRO G O
ELENA PILIKA
KLIT I PILIKA
ARIANA PILIKA
DIM IT RIO S M ERKURIUS KO NDI
SO KRAT Q IRJAKO
M ERI Q IRJAKO
STELLA M ANO
KET I ST ASA
ALDA ST ASA
ZHO RZHET A M O SKO
ANDO NET A M O SKO
VALENT INA M O SKO
KRIST AQ M O SKO
ALBERT M O SKO
DIM IT RIO S M ERCURIUS KO NDI
LYSIM ACHO S PAVLO S KO NT IS
VASO KO NDI
EVAN RRO G O
ELENA PILIKA
KLIT I PILIKA
ARIANA PILIKA
SO KRAT Q IRJAKO
M ERI Q IRJAKO
STELLA M ANO
KET I ST ASA
ALDA ST ASA
ZHO RZHET A M O SKO
ANT O NET A M O SKO
VALENT INA M O SKO
KRIST AQ M O SKO
ALBERT M O SKO
IRENA HO BDARI (BULI)
VASIL HO BDARI

9,055

23.50 9,055 212,792.50        

474,482.00        

12,764

12,7641229.20

363.00

52.40

4,633,332.00     

15,689,508.80   

HYSEN BERDAKU 250.60 322 80,693.20          
ELT O N BAJRAM BARDHI 400.00 2304 921,600.00        
LULE ISLAM M ERJA 200.80 442 88,753.60          
HAXHI BAJRAM Q ERIM I 299.20 442 132,246.40        
BERAM HALIM BRAHIM I 680.00 442 300,560.00        
SABAH BERAM BRAHIM I 540.00 442 238,680.00        
XHEVRIE SEJFULLA BAKIU
M EHM ET SEJFULLA EM IRI
BUKURIJE SEJFULLA M ALI
SHQ IPE SEJFULLA G UNI
XHAVIT SEJFULLA EM IRI
NAXHIE EM ERLLA EM IRI
FLUT URA SABRI EM IRI
G EZIM SABRI EM IRI
DILAVER SABRI EM IRI
KUM RIJE SABRI EM IRI
FAT BARDHA SABRI EM IRI
ADILE DASH SHERRI
FIT NETE SHERRI(DASHI)
FAT BARDHA Q AM IL SHERRI(DASHI)
SULLTANE Q AM IL SHERRI(DASHI)
SUZANE Q AM IL SHERRI(DASHI)
G EZIM Q AM IL SHERRI(DASHI)
AFRIM Q AM IL SHERRI(DASHI)
BESNIK Q AM IL SHERRI(DASHI)
M IM O ZE Q AM IL SHERRI(DASHI)
T EFIK ALUSH KO KALARI
EKREM ALUSH KO KALARI
EDM O ND ALUSH KO KALARI
ALDA ALUSH VESHI
FLO RINDA NAZM I ÇO ÇO LI
SKENDER NAZM I ÇO ÇO LI
ILIRJANA NAZM I ÇO ÇO LI
T EFIK ALUSH KO KALARI
EKREM ALUSH KO KALARI
EDM O ND ALUSH KO KALARI
ALDA ALUSH VESHI
FLO RINDA NAZM I ÇO ÇO LI
SKENDER NAZM I ÇO ÇO LI
ILIRJANA NAZM I ÇO ÇO LI
G JENE BUSHAJ
EDM O ND G JERG J BUSHAJ
G ENT JAN G JERG J BUSHAJ
ALKET G JERG J BUSHAJ
LLAM BI SIM O N BULI 79 12,764 1,008,356.00     
NAZM I JO NUS KULLA 365.58 12,764 4,666,263.12     

337

245

4011

453.40

45.08

60.00 240,660.00        

8511

337500.00

500.00

168,500.00        

152,795.80        

383,675.88        

122,500.00        

NIG JARE SHQ ERRA
ANET A SHQ ERRA
XHULJANA SHQ ERRA
FAT BARDHA SHQ ERRA
ELUERT SHQ ERRA
RO VENA SHQ ERRA
XHANI SHQ ERRA
BEAT RICE SHIJAKU
M UHAZEZ SHIJAKU
ALBERT SHIJAKU
LUM T URI SHIJAKU
BLERT A SHIJAKU
ABDYL SHIJAKU
SHKENDI DERVISHI
SHKELQ IM DERVISHI
PAJTIM DERVISHI
EDM O ND DERVISHI
ILIR DERVISHI

12,764157.4 2,009,053.60     

LET IM HALIM AÇKA 3.5 14,192 49,672.00          
LUANESHA BERISHA 268.10 12,764 3,422,028.40     
EST REF ST UDENICA 253.30 12,764 3,233,121.20     
ALT IN RESHIT IPEKU 452.60 12,764 5,776,986.40     
SELMAN T AHIR BELSHAKU 393.9 12,764 5,027,739.60     
PËLLUM B PET RIT KOVAÇI 8.00 8,537 68,296.00          
AST RIT BESNIK RAMALLARI 249.47 203 50,642.41          
FERIT ZENEL SHEHU 421.05 203 85,473.15          
RAIM SIHAT   M ALAJ 48.75 6,899 336,298.65        
AGIM FERID QO SJA
ARBEN NAIM QO SJA
AVNI HAJDAR QO SJA
BESNIK NAIM QO SJA
BRUNILDA NAIM REÇI
EMINE HYSEN QO SJA
FAT IME FERID QO SJA
FIRDES EST REF QO SJA
GEZIM NAIM QO SJA
IBRAHIM ADEM QO SJA
KIMET E ADEM QO SJA
KUJT IM ADEM QO SJA
MYZEJEN HAJDAR M ICCOLIS
PULLUM B ADEM QO SJA
ROLAND FERID QO SJA
SHKELQIM ADEM QO SJA
VJOLLCA HAJDAR ALLA
ENG JELLUSHE ALI SEITLLARI
MAJLINA ALI QO SJA
LULZIM ALI QO SJA
ANILA ALI BARDHI
KUJT IM RAM AZAN T ARJA 453.10 4,242 1,922,050.20     
BEDRI ADEM HOXHA 4.60 4,242 19,513.20          
AGIM ALI BODURI 276.60 4,242 1,173,337.20     
IDRIZ M AHMUT BULKU 51.30 23,703 1,215,963.90     
AGRON FORT UZI
DJANA KADIU
DORINA FORT UZI
GENC SHEM LLIU
HASHIM SHEM LLIU
HAT IXHE KALLESHI
HIQM ET KADIU
KUJT IM SHEM LLIU
LIRI ARAPI
MIRVJENA KADIU
MYNYR KADIU
NEZIHAT M NERI
RAM AZAN KADIU
SANIJE KADIU
FAIK SADA 7.40 31,270 231,398.00        
JEMINE Q AZIM M AÇI(T ugu)
ISLAM Q AZIM T UGU
NJAZI Q AZIM T UGU
EQEREM Q AZIM T UGU
ANAST ASI GO RENG A
AGIM T UGU

31,270407.10

4,242

303.00

9.80

32,878

41,571.60          

9,962,034.00     

12,730,017.00   

42.21 66,969 2,826,761.49     
70.74 34,068 2,409,970.32     

MYSLYM NUREDIN GO XHAJ 215.60 324 69,854.40          
FAIK ALLUSHAJ 195.40 324 63,309.60          
PULLUM B VELI M EHM ETI 298.40 324 96,681.60          
BESIM M USTAFA KOCI 284.90 528 150,427.20        
SELIM IMER M LINI 487.60 324 157,982.40        
VEHBI HAM IT M ET A 458.70 490 224,763.00        

93.00 10,348 962,364.00        
SHAZIE HASAN SARACI
XHEVDET HASAN DURMISHI
SIRI T AHIR BESHIRI
ESAT T AHIR BESHIRI
LUT FIJE T AHIR DIZDARI
HILM IJE T AHIR HAMZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KOKA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF GALANXHI
MIRANDA ESHREF FERRA
LINDIT A EJUP HASHO RVA
SEM IRAMIZ EJUP KRAJKA
HAM ET ISUF RUSTEM AJ
ART EMO NA HAM ET RUSTEM AJ
EDUARD HAM ET RUSTEM AJ
ANITA HAM ET ROKO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUST INA
SIRI T AHIR BESHIRI
ESAT T AHIR BESHIRI
LUT FIJE T AHIR DIZDARI
HILM IJE T AHIR HAMZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KOKA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF GALANXHI
MIRANDA ESHREF FERRA
LINDIT A EJUP HASHO RVA
SEM IRAMIZ EJUP KRAJKA
HAM ET ISUF RUSTEM AJ
ART EMO NA HAM ET RUSTEM AJ
EDUARD HAM ET RUSTEM AJ
ANITA HAM ET ROKO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUST INA

4.60

29,106

29,106

29,106

133,887.60        

1,242,826.20     

7,480,242.00     

KOM UNITET I M YSLYM AN 
SHO QERIA MAX COM PANY SHPK

ALUFLOR - Shpk

257

42.70
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ENKELEJDA M ECE 142.40 30,158 4,294,499.20     
M AKBULE SELIM HUT A 23.40 34,068 797,191.20        
BEQ IR HUSHA
FERIDE HUSHA
HAT LIJE ILJAZI
M IRUSHE RECI
RUKIJE PLUM BI(Husha)
SHEFQ ET HUSHA
BEQ IR HUSHA
FERIDE HUSHA
HAT LIJE ILJAZI
M IRUSHE RECI
RUKIJE PLUM BI (Husha)
SHEFQ ET HUSHA
ISM ET E SKERA 283 29,106 8,236,998.00     
SIRI T AHIR BESHIRI
ESAT T AHIR BESHIRI
LUT FIJE T AHIR DIZDARI
NILM IJE T AHIR HAM ZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KO KA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF G ALANXHI
M IRANDA ESHREF FERRA
LINDIT A EJUP HASHO RVA
SEM IRAM IZ EJUP KRAJKA
HAM ET ISUF RUST EM AJ
ART EM O NA HAM ET RUST EM AJ
EDUARD HAM ET RUST EM AJ
ANIT A HAM ET RO KO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUST INA
SIRI T AHIR BESHIRI
ESAT T AHIR BESHIRI
LUT FIJE T AHIR DIZDARI
NILM IJE T AHIR HAM ZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KO KA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF G ALANXHI
M IRANDA ESHREF FERRA
LINDIT A EJUP HASHO RVA
SEM IRAM IZ EJUP KRAJKA
HAM ET ISUF RUST EM AJ
ART EM O NA HAM ET RUST EM AJ
EDUARD HAM ET RUST EM AJ
ANIT A HAM ET RO KO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUST INA

29,106.00

29,106

29,106

29,106

213

286.20

307

345.20

8,330,137.20     

6,199,578.00     

8,935,542.00     

10,047,391.20   

ANILA W IT O NSKI
ARBEN RAM AJ
ART A T AFARUCI
DHURAT A HO XHA
DYLFIQ ARE T UFINA
IG LI EM IN HO XHA
O RNELA EM IN HO XHA
LAT IF HO XHA
LULJET A T AFARUCI
LUM T URI T UFINA
M ERIT A BAJRAM I
RAJM O NDA PELLUM BI
SEBAHET Q YLAFKU
SULEJM AN BO DINAKU
SUZANA UKA
XHEVAT BEKT ESHI
YLLI T AFARUCI
DASHAM IR SKENDER KADENAJ 97.2 33,755 3,280,986.00     
FAT IM E SHYQ YRI BRO CA
HAT LIJE SHYQ YRI BRO CA
HYSEN SHYQ YRI BRO CA
M YHRIJE SHYQ YRI BRO CA
RAZIJE SHYQ YRI BRO CA
DIT URI REIZ HAT ILLARI 8.48 66,969 567,897.12        
G ANI HAM IT BLET A 369.00 878 323,982.00        
ENVER YM ER ZUNA 319.20 324 103,420.80        
Q EM AL DAN M ARKU 232.50 3,560 827,700.00        
HYSNI DAN M ARKU 267.70 3,560 953,012.00        
FERIT ISUF LAKASI 292.74 324 94,847.76          
REFIK M ILAZIM M UCA 160.00 324 51,840.00          
RAM AZAN BEQ IR PASHACIU 282.00 4,242 1,196,244.00     
ART UR SKENDER HYM ELI 353.30 12,764 4,509,521.20     
LUFT IJE IBRAHIM HAXHIHYSENI 209.80 12,764 2,677,887.20     
DEM IR ABDIHO XHA
SHPRESA DEM IR ÇEKREZI
RIG ERS IDRIS BAKRI
FJO RENT INA M USA G EG A
NDRIÇIM DEM IR LO KA
FAT M IRA DEM IR LO KA
FERDINAND DEM IR BAKRI
ENVER DEM IR BAKRI
AST RIT DEM IR BAKRI
ZYRA DEM IR KEPI
Q AZIM M USA G JERM AKU
INDRIT M USA G JERM AKU
DRIT A EQ EREM M ULLAJO NUZI
SHKENDIJE EQ EREM SHEHU
FREDERIK EQ EREM ABDIHO XHA
LEO NARD EQ EREM ABDIHO XHA
LUM T URI EQ EREM LULJA
KADRIJE ALI BAKRI
ERG YS IDRIS BAKRI
AFERDIT A RAHM AN BAKRI
O LT IO N M EHM ET BAKRI
HAM IDUSH M EHM ET BAKRI

12,764

32,878

31,219

280.70

15.20

687.50

3,582,854.80     

474,528.80        

22,603,625.00   

ARBI AGALLIU 500.00 8,300 4,150,000.00     
AQIF KOCI 559.00 10,348 5,784,532.00     
MARK  GJONI 365.00 293 106,945.00        
MRI GJETO MARKU 340.00 1,929 655,860.00        
HAMDI DEMIR BAJRAMI 556.2 12,764 7,099,336.80     
NEXHMIJE MUHARREM LAMÇE 220.7 12,764 2,817,014.80     
RAMAZAN SULEJMAN MURATI
XHEMILE ISMAIL MURATI
MAHMUT DORACI 1486.0 12,764 18,967,304.00   
AGIM MALIQ MOJSJA
HAVA MALIQ MOJSJA
ZYRA MALIQ MOJSJA
BUKURIJE MALIQ MOJSJA
XHEMILE MALIQ MOJSJA
ZEGJINE MAKSUT MOJSJA
SUZANA SEIT MOJSJA
LINDITA SEIT MOJSJA
MAJLINDA SEIT MOJSJA
GEZIM SEIT MOJSJA
QAMILE MEHMET MOJSJA
LATIF XHEMAL KOJKU
FATMIR SEIT MOJSJA
HENRIETA SEFEDIN BALLIU(AGOLLI)
ELIDA SEFEDIN AGOLLI(SINANI)
DRITA XHEVDET KAMA(HADO)
AGIM HASAN ALUSHI
ARBEN HASAN ALUSHI
BASHKIM VELI SINA
EDUART VELI SINA
EMINE QEMAL SPAHIU
ANILA QEMAL LEVENISHTI
ARJAN ASTRIT KADILLI

ENGJELLUSHE SEFEDIN AGOLLI(AHMETLAR
I)

ISUF QEMAL SINA
KUJTIM XHEVDET HADO 
LAVDIE ASTRIT KUTELI(KADILLI)
LILJANA ASTRIT KADILLI(BIXHEKU)
MARJETA VELI LEKA(SINA)
MEHMET ASTRIT KADILLI

MEREME HASAN BUHARAJA(ALUSHI)

MERITA XHEVDET HADO(TRUNGU)
MIMOZA XHEVDET HADO(MATRAXHIU)
SANIJE ISMAIL SINA
SEMIRAMIZ XHEVDET HADO(HOXHA)
VJOLLCA QEMAL ARAPI
ZHANETA VELI DHAMA(SINA)
ZYRA VELI MARKU(SINA)

158.5

193.7

3,721,982.40     291.6 12,764

2,898

12,764

459,333.00        

2,472,386.80     

FATMIR SELMAN DEDJA
DRITA AGIM DEDJA
ALI AGIM DEDJA
PELLUMB AGIM DEDJA
SABIRE QAZIM DEDJA
JOLANDA JORGJI TOLA
PAQESOR ISMAIL DEDJA
KASTRIOT ISMAIL DEDJA
FERIT FEJZULLA TOLA
EDIOLA FERIT TOLA
GERANT FERIT TOLA
FLORENC FERIT TOLA
GLEVIS FERIT TOLA

721.5 12,764 9,209,226.00     
473.4 12,764 6,042,477.60     

YMER SALI MULLAJONUZI 1094.4 12,764 13,968,921.60   
ILIR KALACI 83.0 33,755       2,801,665.00 
ZYBER BELBA 198.0 33,755       6,683,490.00 
SABRI MAHMUT HOXHA 501.0 490 245,490.00        

300.0 457 137,100.00        
350.0 457 159,950.00        

BAKUSHE OSMAN ISUFI 225.0 457 102,825.00        
GJOK DOD DEDA
GJOVALIN DOD DEDA
FRAN DOD DEDA
LENE DOD DEDA
DIELLE DOD DEDA
GJELINE DOD DEDA
MARE DOD DEDA
PRENE DOD DEDA
SARAFIN ZENEL GJELAJ 86.40 32,878 2,840,659.20     
HAXHI KADRI DERHEMI
JASAN KADRI DERHEMI
MASAR KADRI DERHEMI
NAILE KADRI DERHEMI
QAMILE DERHEMI
QAZIM KADRI DERHEMI
RIFAT KADRI DERHEMI
SANIJE KADRI DERHEMI
MAKBULE ABDULLA DERHEMI
ARDIAN ABDULLA MUÇA 285.20 2,560 730,112.00        
ENGJELLUSH EMIN AGOLLI 52.80 32,878 1,735,958.40     
KADRI ISMAIL BUSHATI 62.00 32,878 2,038,436.00     
ARDIAN DERHEMI
BEDRIJE DERHEMI
BESNIKE DERHEMI
HYRIJE DERHEMI
IGLIMONDA DERHEMI
LIRIJE DERHEMI
NAZMI DERHEMI
NURIJE DERHEMI
OSMAN DERHEMI
QANIJE DERHEMI
RIDJAN DERHEMI
SEMIHA DERHEMI

20.80

4.6

374.7

436.00

12,764

VAKUFI XHAMIA DYLGJERHYSEN
VAKUFI SHEH JAKUPIT

BANKA EMPORIKI
BANKA EMPORIKI

30,158

8,511

627,286.40        

39,320.82          

32,878

4,782,670.80     

14,334,808.00   
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Sipërfaqja e 
parcelës që 
do të 
shpërblehet 
(m²)

Vlera 
truallit 

Vlera e 
shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

Sipërfaqja e 
parcelës që 
do të 
shpërblehet 
(m²)

Vlera 
truallit 

Vlera e 
shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

SIRI T AHIR BESHIRI
ESAT T AHIR BESHIRI
LUT FIJE T AHIR DIZDARI
HILM IJE T AHIR HAM ZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KO KA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF G ALANXHI
M IRANDA ESHREF FERRA
LINDIT A EJUP HASHO RVA
SEM IRAM IZ EJUP KRAJKA
HAM ET ISUF RUSTEM AJ
ART EM O NA HAM ET RUSTEM AJ
EDUARD HAM ET RUSTEM AJ
ANITA HAM ET RO KO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUST INA
SIRI T AHIR BESHIRI
ESAT T AHIR BESHIRI
LUT FIJE T AHIR DIZDARI
HILM IJE T AHIR HAM ZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KO KA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF G ALANXHI
M IRANDA ESHREF FERRA
LINDIT A EJUP HASHO RVA
SEM IRAM IZ EJUP KRAJKA
HAM ET ISUF RUSTEM AJ
ART EM O NA HAM ET RUSTEM AJ
EDUARD HAM ET RUSTEM AJ
ANITA HAM ET RO KO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUST INA

646.00

1,312.50 38,201,625.00   29,106

29,106 18,802,476.00   

SIRI T AHIR BESHIRI
ESAT T AHIR BESHIRI
LUT FIJE T AHIR DIZDARI
HILM IJE T AHIR HAM ZARAJ
NJAZI HYSEN BESHIRI
LIRI JUSUF KABA
XHILDA JUSUF KO KA
SAIR JUSUF PREZA
NURI ISUF BESHIRI
LEJLA BESHIRI
AIDA ESHREF G ALANXHI
M IRANDA ESHREF FERRA
LINDIT A EJUP HASHO RVA
SEM IRAM IZ EJUP KRAJKA
HAM ET ISUF RUSTEM AJ
ART EM O NA HAM ET RUSTEM AJ
EDUARD HAM ET RUSTEM AJ
ANITA HAM ET RO KO
SELAUDIN ABDYL SHARRA
ZANA ABDYL PUST INA

    17,900,190.00 615.00 29,106

NIKO LLA KISI
DHIM IT ER KISI
NAT ALIA G UG A
M INELLA KISI
JET A KUM ANI
KLEO PAT RA JANCE
LLAM BRINI KO ST ANDIDHI
YLLKA T O M A
M ANG ALI PRIFT I
VANG JELI T ASI
XHULI VO DO
YLLKA SO PIQ O TI
DIANA PANAJO T I
ZINAIDA KASIM AT I
VILSO N G ERO
ELSA LEKA
VANG JEL BASKO
HAJRIE BASKO
M ARG ARIT A KRISTULI
RO BERTA BELE
HARILLA BASKO
ANAST ASIA PAPA(T RESKA)
JET A BUDA
ALEKSANDER BUDA
KLARA DERVISHI
VASIL T ICO
M ERO PI BUDA
EDM O ND BUDA
VALENT INA BUDA(SERJANI)
G JINO VEFA BUDA(SO LLAKU)
ELVIRA BUDA(BETA)
ILIJA BUDA
SO T IRAQ XHEKA
M ARIANTHI XHEKA(TERO VA)
ASPASIA XHEKA(M ILE)
T HO M A XHEKA
ELENI XHEKA
BLENARD XHEKA
VANG JEL XHEKA
RO M ANA ST AST O LI(PRIFT I)
PINA ST AST O LI(HAXHINAS
M IRANDA ST AST O LI(DUM ANI)
NAIM E ST AST O LI
RO ZET A ST AST O LI(YM ERI)
G JERG JI ST AST O LI
ANDRIS ST AST O LI

1.12 34,476.96          30,783

ISMAIL XHURA 253.00 29,106 7,363,818.00     
ARDIAN SHYQYRI DERHEMI
BEDRIJE ABDULLA DERHEMI
BESNIKE SHYQYRI DERHEMI
HYRIJE ABDULLA DERHEMI
IGLIMONA SHYQYRI DERHEMI
NAZMI SHYQYRI DERHEMI
NURIJE ABDULLA DERHEMI
QAMILE ABDULLA DERHEMI
RIDJAN SHYQYRI DERHEMI
SEMIHA ABDULLA DERHEMI
LIRIJE DERHEMI
OSMAN DERHEMI
LUMTURI MYSLYM IBRAHIMI
NINFA SABRI CELNIKAJ 
ARJAN SABRI CELNIKAJ 
PAQIZE IBRAHIMI
ELVIS LUAN IBRAHIMI

SOFIANA LUAN IBRAHIMI    
(PASHAKO) 

QANIE SELMAN MULLAI 
LORENC GEZIM MULLAI 
REZARTA GASHI 
YLMERITA QAZIM IBRAHIMI
ENTELA SKENDER IBRAHIMI
NEVILA SKENDER IBRAHIMI
LIRIE RAMADAN IBRAHIMI
MIRELA QEMAL GJOSHI 
ETLEVA QEMAL MUÇOLLARI
GERTA QEMAL IBRAHIMI
DEVI QEMAL IBRAHIMI
RAMADAN JACE 42.70 23,703 1,012,118.10     
LILJANA KAJAMA
POLIKSENI NASI SHEHU
THANAS KAJAMA
TITI KAJAMA
FATIME SHYQYRI BROCA
HATLIJE SHYQYRI BROCA
HYSEN SHYQYRI BROCA
MYHRIJE SHYQYRI BROCA
RAZIJE SHYQYRI BROCA

66.00

4,242

903.00

328.00

195.00 32,878 6,411,210.00     

33,755

32,878 29,688,834.00   

2,227,830.00     

1,391,376.00     

BAKUSHE ABDULLA BODINAKU      
BEDRIJE ABDULLA  LIÇI            
HYRIJE ABDULLA DUKA                  
NURIJE ABDULLA MEZINI                
QAMILE ABDULLA LAÇI                 
SEMIHA ABDULLA HUQI                   
SHYQYRI ABDULLA DERHEMI            
BAKUSHE ABDULLA BODINAKU      
BEDRIJE ABDULLA LIÇI                 
HYRIJE ABDULLA DUKA                  
NURIJE ABDULLA MEZINI                
QAMILE ABDULLA LAÇI                 
SEMIHA ABDULLA HUQI                   
SHYQYRI ABDULLA DERHEMI            
BAKUSHE ABDULLA BODINAKU      
BEDRIE BODINAKU                
HYRIJE ABDULLA DUKA                  
NURIJE ABDULLA MEZINI                
QAMILE ABDULLA LAÇI                 
SEMIHA ABDULLA HUQI                   
SHYQYRI ABDULLA DERHEMI            
AFERDITA LUNIKU
IHSAN BANKA
LUMNIJE PAJA
MINAVERE ZAMBAKU
RIZVAN BANKA
SARA TARTARI
VILDAN BANKA
VJOLLCA LLAGAMI
RIZVAN BANKA
VILDON BANKA
ISLAM BANKA
MYNEVERE ZAMBAKU
AFERDITA LUNIKU
MAHMUDE LUNIKU
LUMNIJE PAJA
VJOLLCA LLAGAMI
RAMAZAN DELIU
ZYDI DELIU
BUKURIJE DELIU
MUHARREM DELIU
FIQIRI DELIU
SHABAN DELIU
FATBARDHA DELIU
MEHMET SPAHIU
ZEJNEL SPAHIU
SHEMSI SPAHIU
JEMINE SPAHIU
ILIR DEDJA
RAJMONDA  MEZINI
HATLIJE SPAHIU(Zeka)
LIRIJE SPAHIU
ALI SPAHIU
ISA SPAHIU
DILAVER REXHEPAJ

215.60

29,106

224,116.20        

320.00

347.60 10,117,245.60   29,106

30,783

7.70

13,118,074.20   

197.20 29,106 5,739,703.20     

450.70

2,080

29,106

448,448.00        

9,850,560.00     

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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PROPOZIMI

SSSSShoqata e Arkitektëve të Shhoqata e Arkitektëve të Shhoqata e Arkitektëve të Shhoqata e Arkitektëve të Shhoqata e Arkitektëve të Sh
qipërisë ka dalë në një qënqipërisë ka dalë në një qënqipërisë ka dalë në një qënqipërisë ka dalë në një qënqipërisë ka dalë në një qën
drim publik sa i takon Te-drim publik sa i takon Te-drim publik sa i takon Te-drim publik sa i takon Te-drim publik sa i takon Te-

aaaaatrit Ktrit Ktrit Ktrit Ktrit Kombëtarombëtarombëtarombëtarombëtar, godinës ekzis-, godinës ekzis-, godinës ekzis-, godinës ekzis-, godinës ekzis-
tuese dhe asaj të resë. Ata propo-tuese dhe asaj të resë. Ata propo-tuese dhe asaj të resë. Ata propo-tuese dhe asaj të resë. Ata propo-tuese dhe asaj të resë. Ata propo-
zojnë që godina aktuale të rikon-zojnë që godina aktuale të rikon-zojnë që godina aktuale të rikon-zojnë që godina aktuale të rikon-zojnë që godina aktuale të rikon-
struktohet dhe të ruhet përstruktohet dhe të ruhet përstruktohet dhe të ruhet përstruktohet dhe të ruhet përstruktohet dhe të ruhet për
evente të veçanta dhe një teatër ievente të veçanta dhe një teatër ievente të veçanta dhe një teatër ievente të veçanta dhe një teatër ievente të veçanta dhe një teatër i
ri kombëtar të ndërtohet në ri kombëtar të ndërtohet në ri kombëtar të ndërtohet në ri kombëtar të ndërtohet në ri kombëtar të ndërtohet në krah
tëtëtëtëtë bulevardit të ri. Më poshtë re-bulevardit të ri. Më poshtë re-bulevardit të ri. Më poshtë re-bulevardit të ri. Më poshtë re-bulevardit të ri. Më poshtë re-
agimi i plotë dhe i argumentuaragimi i plotë dhe i argumentuaragimi i plotë dhe i argumentuaragimi i plotë dhe i argumentuaragimi i plotë dhe i argumentuar
i Shoqatës së Arkitektëve(fa.ni)i Shoqatës së Arkitektëve(fa.ni)i Shoqatës së Arkitektëve(fa.ni)i Shoqatës së Arkitektëve(fa.ni)i Shoqatës së Arkitektëve(fa.ni)

A kemi nevojë për një teatër të
ri? Absolutisht PO. Ne, më shumë
se kushdo, duam të shohim një
vepër të bëhet streha e shfaqjeve
artistike. Ne, më shumë se kush-
do, vlerësojmë të renë e spekta-
kolaren në arkitekturë. Ne, më
shumë se kushdo, duam zhvillimin
e artit e të arkitekturës. Por ne,
më shumë se kushdo, nuk mund
të pajtohemi me prishjen e vlerave
historiko-arkitektonike të qytetit
tonë, të atyre veprave që edhe pse
pa shumë vlerë kapitale, mbartin
vlerë shpirtërore e më shumë, vlerë
të memories së brezave të tërë.
Nëse qeveria do të shpallte se teat-
rin e ri do ta ndërtojë diku pranë
bulevardit të ri, apo në tokat e ish
fushës së aviacionit, apo hapësir-
at e ish- Kinostudios, a diku gjet-
kë, pa dyshim që të gjithë do të
ishim pro saj e, së bashku me ne,
do të shihte gjithë aktorët e
artistët ta duartrokisnin e përgë-
zonin duke ju vënë në krah e jo
kundër, për një realizim të shpejtë.
Qyteti ynë, tashmë i kthyer në një
kryeqytet të përfaqësuar veç nga
qendra, apo në një metropol pa
pole, ka nevojë të rivitalizojë e t’i

japë jetë, të gjallërojë polet e tij.
Investimi i duhur e strategjik i
bulevardit të ri drejt veriut mund
të shoqërohet me krijimin e një
poli verior, i cili bukur mund të nisë
me një teatër modern në qendrën
e tij. I vendosur në krah të bule-
vardit të ri, ai mund të bëhet fille-
sa e një “La Defense” Tiranase për
kryeqytetin tonë. Le të ndërtohet
aty një teatër i ri, i cili si një qendër
e jetës kulturore mund të bëhet
thirrës i jetës e i gjallërisë në per-
iferi dhe fillesë e një kompleksi ar-
kitektonik modern, pa cenuar
kështu pjesën historike, por duke
krijuar hapësirë për të “shfryrë”

presionin e kapitalit që kërkon të
ndërtojë. Duke u ndërtuar në një
parcelë me sipërfaqe të bollshme
ai mund të projektohet duke përm-
bushur të gjithë parametrat e një
strukture moderne të pa kushtë-
zuar nga njolla e kufizuar e
ndërtimit, e cila u tha se do të res-
pektohet nëse teatri i vjetër do të
prishet. Të ketë sheshin e
parkimin e tij, hapësirat e gjelbra
dhe rekreative e pse jo edhe të për-
fitojë nga një sipërmarrje e tipit
PPP me pronarët e truallit, për t’u
rritur në madhësi e cilësi. Tashmë
ka ardhur koha t’i largohemi qen-
drës, të mos e dendësojmë më

A kemi nevojë për një teatër të ri? Absolutisht po. Por, le të mos e kthejmë qytetin në një
teatër, ku skenografia ndryshon sipas shfaqjes së radhës

Arkitektët kundër qeverisë:
Mos shembni Teatrin Kombëtar

shumë atë, por ta lemë në historinë
e vet që edhe pse jo shumë e pasur
është plot identitet e dinjitet. Te-
atri si pjesë e kësaj historie duhet
të qëndrojë, të dëshmojë epokë ar-
tistike, por edhe arkitektonike. I
lindur që në fillesë si një objekt me
karakter artistik ai u bë në kohë
djepi e streha e pasurisë artistiko-
teatrore të kryeqytetit, u bë vendi
ku lindi teatri modern shqiptar.
Për të ruajtur memorien e brezave
të artistëve, por edhe të qendrës
historike të qytetit ai duhet të
rikonstruktohet e restaurohet në
formën që ka e ndoshta të mbetet
si një sallë për shfaqje dhe evente
të veçanta. Pse mos të ketë Tirana
dy teatro, një të ri e një të vjetër?
Kujtojmë se raste të tilla njihen nga
eksperienca botërore (opera e
Bastijës e opera Garnier në Paris)

e na mësojnë se për të bërë diçka
më të bukur e më moderne, jo do-
mosdoshmërisht duhet shembur e
vjetra, jo domosdoshmërisht duhet
cenuar memorja urbane. Sigur-
isht, teatri ekzistues mund të kthe-
het në një skenë prestigji të
mbushur me histori, por edhe në
një muze të hapur, ku brezat të
mësojnë dhe të frymëzohen nga
puna e talenti i brezave të tërë, të
cilët kanë bërë teatër aty në kush-
te të vështira, por siç thotë shpre-
hja, “e kane mbajtur zjarrin nde-
zur!” Nga ana arkitektonike e ur-
bane teatri ka luajtur gjithmonë
rolin e një objekti të rëndësishëm
pranë aksit monumental të Ti-
ranës, e si balancues human i hapë-
sirës ku ndodhet, ai duhet të vazh-
dojë ta luajë këtë rol edhe në të
ardhmen, duke ruajtur e theksuar
përmasën njerëzore në një pjesë të
qytetit, e cila lindi që në gjenezë e
tillë e që me sa duket do ti duhet të
balancojë qytetin e ardhshëm të
kullave e objekteve të lartë. A kemi
nevojë për një teatër të ri? Absolut-
isht PO. Por, le të mos e kthejmë qy-
tetin në një teatër, ku skenografia
ndryshon sipas shfaqjes së radhës.
Le të ruajmë identitetin e memo-
rien historike të tij. Ndërtimet e
reja janë gjithmonë të mirëpritu-
ra, por ato nuk mund të bëhen pa
transparencë. Arkitektët dhe ko-
muniteti i tyre kërkojnë të bëhen
pjesë e kësaj vendimmarrje e së
bashku me artistët, të vendosin si
do të jetë struktura që në të ardh-
men do të ketë një ndikim jo të vogël
në historinë arkitektonike të qytetit.

Shoqata e ArkitektëveShoqata e ArkitektëveShoqata e ArkitektëveShoqata e ArkitektëveShoqata e Arkitektëve
të Shqipërisë.të Shqipërisë.të Shqipërisë.të Shqipërisë.të Shqipërisë.

Shoqata: Ai duhet të rikonstruktohet e
restaurohet në formën që ka e ndoshta të
mbetet si një sallë për shfaqje dhe evente

“Ndërtoni larg qendrës, mos e shkatërroni qytetin”

Skicë e “Teatrit Kombëtar”

Kumbaro, debat në Kuvend për Butrintin e kullat, miratohet
 në parim projektligji për Trashëgiminë KulturoreDeputetët e mazhorancës

dhe opozitës kanë mirat-
uar me shumicë të cilësuar
projektligjin për trashëgim-
inë kulturore dhe muzetë. Ky
projektligj i hartuar nga Min-
istria e Kulturës ka nisur
fazën e diskutimit në parim.
E pranishme në seancë dëgji-
more ishte edhe ministrja e
Kulturës, Mirela Kumbaro, e
cila iu përgjigj pyetjeve të de-
putetëve të PS dhe PD. Në jav-
ët në vijim do të diskutohet
projektligji nen për nen. Ky
projektligj ka 6 pika, katër
shtylla kryesore ruajtje,
mbrojtje, vlerësim dhe admin-
istrim. Ligji i ri përbëhet nga
280 nene.

Por para miratimit, nuk
kanë munguar debatet mes

ministres Mirela Kumbaro dhe
deputetëve në Komisionin e Me-
dias.

Anëtarët e opozitës vlerësuan
se projektligji për trashëgiminë

kulturore dhe muzetë të kthe-
hej në kod ashtu si në Itali duke
qenë se bazohet në përvojën e
mirë të këtij vendi. Por ministrja
Kumbaro ka dhënë argumenta
duke hedhur poshtë propozimin
e opozitës.

“Nëqoftëse ne do të flasim për
një kod do të kemi të bëjmë me
një ansambël shumë më komple-
ks që prek disa ligje të tjera. Nëse
do të kishim shkuar për kod në
rastin e trashëgimisë kulturore,

ne do duhej të kishim hyrë në
ndryshime të shumë ligjeve të
tjera. Kriteri sasior i numrit të
neneve apo faqeve nuk është ai
që përcakton në duhet të jetë ligj
apo kod”, tha Kumbaro.

Më tej, kryetarja e komisionit

Albana Vokshi ka kritikuar ash-
për ministren sa i takon monu-
menteve të kulturës në Shqipëri.
Mes saj dhe Kumbaros pati për të
disatën herë debat. Pyetjes çfarë
ke bërë ti në pesë vjet, ministrja
iu përgjigj me fjalët: Unë në 5 vjet?

Në 5 vjet kam bërë 4 muze, por
nuk mungoi replika e Vokshit,
e cila tha se ka mundësuar
“qoftet në Butrint”

Teksa Kumbaro numëroi se
ka “restauruar mbi 17 kisha. Në
5 vjet kemi restauruar qendrat
historike Dhërmi, Vuno, kemi
futur Thethin, po punohet për
Teatri i Operës dhe Baletit dhe
është rikonstruktuar Teatri i
Korçës”, deputetët e opozitës
ndërhynë, me këto fraza: “Po
Teatrin Kombëtar? Janë re-
agimet e të gjithë artistëve, pik-
torëve regjisorëve e të gjithëve.
Këto janë arritjet tuaja. Vokshi:
Ua tregova kullat”

Ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro
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Opinioni i   Ditës Marrëveshje të imponuara, që
prekin tërësinë territoriale shqiptare

Nga Fitim Çaushi

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

... e Kufirit Shtetëror, në pjesën me
Malin e Zi. Duke qenë se mar-
rëveshja e firmosur nga të dy ko-
misionet në Vjenë, 26 gusht 2015,
ka mangësi që dëmtojnë territorin
shtetëror të Kosovës, qeveria e Re-
publikës së Kosovës, me Vendimin
e saj nr. 01/06 të datës 3. 10. 2017,
autorizoi një tjetër Komision Sh-
tetëror për të bërë vlerësimin e
punës së ish-komisionit të më-
parshëm.

Në raportin e këtij Komisioni
theksohet se puna e ish - Komision-
it për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen
e Kufirit Shtetëror në mes të Kos-
ovës dhe Malit të Zi, është karak-
terizuar nga mosnjohja e plotë dhe
mosrespektimi i rregullave elemen-
tare të së drejtës ndërkombëtare
publike, sidomos të së drejtës së
traktateve dhe të së drejtës diplo-
matike. Ky proces është karakteri-
zuar nga mungesa e plotë e trans-
parencës, paqartësi dhe keqinter-
pretime, duke shpërfillur autoriz-
imet zyrtare dhe duke tejkaluar
mandatin zyrtar. Si pasojë e këtyre
parregullsive, çështja e demarka-
cionit të kufirit Kosovë - Mali i Zi,
nga një çështje thjesht teknike e
shënimit të kufirit në terren, është
shndërruar në njërën nga temat më
të rëndësishme politike në Kosovë.

ASPEKTI HISTORIK
Parë në aspektin historik, rreg-

ullimi federativ i ish-Jugosllavisë
është vendosur në Mbledhjen II të
AVNOJ-it (KANÇJ), që ishte organ
politik, i cili krijoi organet federa-
tive të kohës. Mandati për përcak-
timin territorial të njësive federa-
tive iu ngarkua Ministrisë së Kon-
stituimit, e cila, krahas përgatitjes
së Kushtetutës, përcaktoi edhe kri-
teret për përcaktimin e kufijve të
brendshëm dhe në raste të veçanta
formoi edhe komisione të posaçme
për delimitim të vijave kufitare të
njësive federative. Sipas Kush-
tetutës së vitit 1946 të Republikës
Federative Popullore të Jugosllav-
isë, është legjitimuar ndërtimi fed-
erativ i shtetit, i përbërë nga njësitë
federale dhe nga krahinat si rajon
autonom.

Nga viti 1946 e deri në vitin 1968,
sidomos më 1974, kompetencat e
Kosovës zgjerohen dhe Kosova nji-
het si Krahina Socialiste Auto-
nome e Kosovës, si element konsti-
tuiv i Federatës Jugosllave. Auto-
nomia dhe kompetencat e Kra-
hinës Autonome të Kosovës u për-
caktuan me ligjin për Krijimin dhe
Rregullimin e Rajonit Autonom të
Kosovës dhe Metohisë, botuar në
“Gazetën Zyrtare” të Serbisë, nr. 28/
45 (1945). Këtu fillon administrimi
efektiv i territorit të Kosovës, ter-
ritor ky i përkufizuar në bazë të
procesit të përkufizimeve territori-
ale të njësive federative të ish –
Jugosllavisë. Përveç të drejtës së
administrimit të territorit, sipas
kësaj kushtetute nuk mund të
ndryshoheshin kufijtë e Kosovës
pa pëlqimin e saj. Kushtetuta e ish–
RSFJ - së, nga viti 1974, në nenin 5
përcakton: “Territori i republikës

nuk mund të ndryshohet pa pël-
qimin e republikave, kurse terri-
torin e krahinës autonome - pa
pëlqimin e krahinës autonome.”

Më 15 maj 1946, Sekretariati i
Qeverisë së Republikës Federative
të Jugosllavisë u dërgon të gjitha
republikave një qarkore, me të
cilën është kërkuar nga njësitë
federale: “...sa më shpejt që të para-
qisni propozimet e mundshme për
ndryshimin e vijave kufitare. Pro-
pozimet duhet të shpjegohen në
detaje, duke përfshirë në vetvete
përbërjen etnike të vendit të
kërkuar, lidhjen e tij ekonomike
dhe motivet për të cilat kërkohet
ndryshimi. Propozimit t’i bash-
këngjitet harta e republikës, ku,
përveç kufijve të tashëm, gjithash-
tu, mund të futni propozime për
ndryshime në delimitim.”

Në bazë të kësaj qarkoreje, nga
Kosova u kërkua t’i kthehej pylli
Vaganica (Haxhaj), i cili i ishte
marrë banorëve të Rugovës në
bazë të një vendimi të Gjykatës së
Madhe në Podgoricë, në vitin 1931.
Kjo kërkesë në atë kohë u mirat-
ua. Nga këto dokumente, kriteret
e caktuara për delimitimin e
kufijve të brendshëm ishin: kriteri
etnik, ekonomik, politik dhe ad-
ministrativ.

Pas vitit 1990, Komisioni i Bad-
interit legjitimoi sovranitetet
kushtetuese e territoriale të ish-
njësive federative dhe si të tilla ato
u shndërruan në shtete sovrane
sipas të drejtës ndërkombëtare.
Pakoja e Ahtisarit njeh kufijtë e
Kosovës, siç ishin deri më 31 dhje-
tor 1988, kur Kosova kishte Kush-
tetutën e saj. Në dokumentet ju-
ridike të pas luftës 1999 mbi të
cilat u administrua Kosova, dhe
Korniza Kushtetuese për
Vetëqeverisje të Përkohshme e
vitit 2001, e përkufizon Kosovën si
“territor i pandashëm”. Pra, me të
gjitha dokumentet juridike
ndërkombëtare e vendore, terri-
tori i Kosovës njihej siç ka qenë
deri më 31 dhjetor 1988 dhe rrje-
dhimisht edhe kufiri me Malin e
Zi, siç ka qenë i përcaktuar në vitin
1945.

Kjo vërtetohet, përveç të
tjerash, edhe nga deklarata e Mill-
ovan Gjillasit, i cili ka qenë perso-
ni më përgjegjës në procesin e
ndarjes së territoreve brenda
Jugosllavisë, sipas të cilit kufiri
mes Kosovës dhe Malit të Zi ishte
lënë në Çakorr e që vërtetohet nga
teksti i Enciklopedisë ushtarake
jugosllave, sipas së cilës “Kufiri
mes Malit të Zi dhe Serbisë shtri-
het nga majat Bogiçe, Çakorr,
Hajlë dhe Zhleb”, çka e konfirmon
edhe monografia për Kosovën: “Në
pjesën veriperëndimore Kosova
kufizohet me Republikën e Malit
të Zi, linja kufitare ka gjatësi rreth
78.6 km. Nga trekufiri Kosovë – Sh-
qipëri - Mali i Zi e deri te trekufiri
Kosovë -Mali i Zi - Serbi, linja kufit-
are shtrihet nëpër kuotat e larta
të Bjeshkëve të Nemuna -
Bogiçevicë, Moken, Hajlë dhe
Zhleb. Linja kufitare në mes Kos-
ovës dhe Malit të Zi pritet me dy
arterie rrugore automobilistike në
Qafë Kullë (1795 m) dhe Çakorr
(1849m).”
KEQINTERPRETIMI I SË
DREJTËS NDËRKOMBËTARE

Problemet, që kanë lindur nga
Marrëveshja e nënshkruar për ku-
firin ndërmjet Kosovës dhe Malit
të Zi, sipas komisionit të ri, bu-
rojnë kryesisht nga ngutia, paaftë-
sia dhe papërgjegjshmëria e ish-
Komisionit Shtetëror, i cili nuk ka
marrë parasysh se përcaktimi i
kufijve të brendshëm ishte eksk-
luzivisht në duart e institucioneve
qendrore federative dhe asnjëherë
nuk ishte kompetencë e njësive
federative.

Ish-Komisioni jo vetëm nuk e ka
njohur të drejtën ndërkombëtare,
por as që e ka cituar saktësisht dis-
pozitën e Konventës për të Drejtat
dhe Detyrat e Shteteve (Montevid-
eo, 1933). Sipas Konventës, shteti
si subjekt i së drejtës ndërko-
mbëtare duhet të ketë: popullsinë
e përhershme; territorin e përcak-
tuar; qeverinë; dhe aftësinë për të
hyrë në marrëdhënie me shtete të
tjera.

Sipas rregullave të së drejtës
ndërkombëtare, që iu referohen

kufijve, demarkacioni është një
çështje thjesht teknike, që nënkup-
ton shënimin e kufirit në terren me
vënien e shenjave në tokë ose në ujë
(gurëve, shtyllave, piramidave, fen-
erëve ndriçues në liqene etj.), pra
që ka kuptimin e fjalës “për të
shënuar” ose “për të ndarë hapë-
sirat e dy shteteve fqinje me vënien
e shenjave kufitare. Sipas “Encik-
lopedisë të së drejtës ndërko-
mbëtare”, delimitacioni e ka kup-
timin e përshkrimit të kufirit në
dokument të shkruar, kurse de-
markacioni nënkupton shënimin e
tij në tokë. Pra, detyra e ish - komi-
sionit ishte jo për përcaktimin e
kufirit in abstracto, por për shën-
imin e kufirit në terren. Ka dallime
qenësore në mes të delimitacionit
dhe demarkacionit, mosnjohja e
këtyre dallimeve ka bërë që të ekz-
istojnë dallime dhe qasje të ndry-
shme në vetë tekstin e mar-
rëveshjes, çka dëmton interesat ter-
ritoriale të shtetit të Kosovës.
ANALIZA HARTOGRAFIKE
NË RAPORTIN E ISH-KOMI-
SIONIT

Gjatë analizës së punës së ish –
komisionit, janë konstatuar disa
lëshime profesionale dhe materiale,
që kanë dëmtuar rëndë tërësinë ter-
ritoriale të Republikës së Kosovës.
Këto lëshime manifestohen me sh-
trembërim të fakteve hartografike,
mosshqyrtim në detaj të të gjitha
fakteve hartografike, mos hu-
lumtim të fakteve përmbajtjesore
mbi efektivitetin, si një nga elemen-
tet kryesore të së drejtës ndërko-
mbëtare për sovranitetin territori-
al.

Është konstatuar se në doku-
mentacion janë futur shumë mate-
riale, të cilat nuk prezantojnë kufi-
rin shtetëror mes Kosovës dhe
Malit të Zi. Nga kjo fitohet përsh-
typja se është bërë vetëm sa për të
fituar në volum. Gjithashtu, në
këto dokumente janë prezantuar
edhe disa materiale hartografike,
që nuk korrespondojnë me realite-
tin, apo nuk paraqesin origjinali-
tetin e vërtetë të materialit har-
tografik. Janë hequr nga tavolina
e bisedimeve, pas kërkesës së Ko-

misionit të Malit të Zi, harta to-
pografike që përmbajnë saktë-
sisht kufirin shtetëror midis Re-
publikës së Kosovës dhe Malit të
Zi. Nga dokumentacioni mund të
konstatohet se ish-Komisioni ka
anashkaluar disa dokumente me
vlerë relevante:

Hartat topografike 1925-1985,
në pikën 2.1. (faqe 3-5): Nuk trego-
het realiteti objektiv i këtyre har-
tave, sepse disa nga hartat to-
pografike të Institutit Gjeografik
Ushtarak e kanë vijën kufitare
ndërmjet Republikës së Kosovës
dhe Malit të Zi nga viti 1949 deri
1958. Ish - Komisioni nuk jep
shpjegime pse nuk i ka marrë në
shqyrtim. Nga ky dokumenta-
cion, i dorëzuar në qeverinë e Ko-
sovës, u konstatua se ka shumë
harta, që nuk i shërbejnë fare
shqyrtimit dhe diskutimeve për
shënjimin e vijës kufitare me
palën malazeze.

Ish - Komisioni nuk e ka pasur
parasysh faktin se vija kufitare
në hartat topografike nuk është e
rastësishme, por e ka një bazë poli-
tike dhe juridike. Hartat to-
pografike, të punuara nga Insti-
tuti Gjeografik Ushtarak, nuk
janë harta të thjeshta dhe të punu-
ara nga kushdo, por janë harta të
sakta dhe të punuara me një cilë-
si të lartë teknike dhe profesion-
ale.

Në faqen 2, paragrafi i parë, ish
- Komisioni thekson: “Janë hu-
lumtuar dhe analizuar, gjithash-
tu, edhe harta dhe materiale nga
enciklopeditë jugosllave dhe ush-
tarake, të botuara nga viti 1959
deri në vitin 1990. Hartat, në këto
enciklopedi, si për Kosovën, Ma-
lin e Zi apo Serbinë janë të sh-
kallëve të zvogëlimit 1:50 000. Për
shkak të pasaktësisë dhe paqartë-
sisë së informacionit në këto har-
ta, Komisioni nuk i ka konsideru-
ar ato si informacion me vlerë të
mjaftueshme teknike dhe profe-
sionale për përcaktimin e kufir-
it”.

Ky pohim përbën shtrembërim
dhe keqinterpretim të informa-
cionit, sepse në Enciklopedinë e
Jugosllavisë, kufiri mes Kosovës
me Malin e Zi, e po ashtu edhe me
Shqipërinë dhe me Maqedoninë,
paraqitet në planshete, në harta
me shkallë 1:300 000 dhe se shumë
qartë e lehtë mund të identifiko-
het dhe të vërtetohet kufiri, i cili
përputhet krejtësisht me vijën
kufitare të paraqitur në hartat to-
pografike me shkallë 1:50 000. Nëse
analizohet nga aspekti i orgjinali-
tetit të dokumentit hartografik
dhe rëndësia politike, kjo vijë
mund të konsiderohet si falsifikim
i hartës së vërtetë nga kushdo që
e ka bërë.

Nga e gjithë kjo, mund të kon-
statohet se gjatë bisedimeve nuk
u është kushtuar vëmendje e mjaf-
tueshme hartave zyrtare dhe
kredibile për të identifikuar vijën
kufitare administrative mes Kos-
ovës dhe Malit të Zi. Meqë Krahi-
na e Kosovës dhe Metohisë për-
bëhej nga rrethet, është lehtë të
identifikohet kufiri midis
rrethit të Andrijevicës,
nga ana e Malit të Zi, dhe 
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Pas ditësh të mbushura me angazhime,
po vi jnë momente më të qeta. Do të
ndiheni në formë, të qetë dhe në dis-
pozicion të personit që ju qëndron në
krah. Do të keni mundësinë të kaloni në
veprim, duke realizuar edhe gjëra që i
konsideronit shumë të vështira.

DEMI

Me Hënën që bashkëvepron me Venusin,
ngjarje entuziazmuese dhe sensuale do
t’ju stimulojnë jetën sentimentale. Do të
dini të përçoni gëzim kudo. Një Uran i
shkëlqyer do të vërë në plan të parë
mendjemprehtësinë tuaj. Mësoni t’i be-
soni intuitës suaj.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

N j ë  d i t ë  p a  s h u m ë  b u j ë .  N ë s e
m e n d o n i  s e  m e r i t o n i  m ë  s h u m ë ,
n u k  k e n i  b ë r ë  l l o g a r i t ë  m e  a t a  m e
t ë  c i l ë t  d u h e t  t ë  n d a n i  m e r i t a t .  N ë
f u n d  d o  t ë  d i n i  s i  t a  m e n a x h o n i
s i t u a t ë n ,  p a s i  n u k  d o n i  q ë  t ë  d i l n i
k e q .

Hëna që nuk është  favor izuese bën
që të  jen i  më mater ia l is t  sesa zakon-
i sh t .  Po r  f a tm i rës i sh t  poz i c i on im i  i
Saturn i t  do t ’ ju  nd ihmojë që të  ç l i ron i
fantaz inë.  Ndoshta zg jedh ja  që do të
bëni  nuk është a jo  që do të  pr i te j  nga
ju :  po përdorn i  imagj inatën.

Jupiteri që bashkëvepron me Mërkurin,
do t ’ ju cytë të shfrytëzoni  sugjer imet
që merrni  dhe do t ’ ju  shty jë të shpre-
hni  kr i j imtar inë tuaj .  Në dashur i  do të
për jetoni  atë ndjesi  int imi tet i  dhe për-
katësie që ju emocionon e që ju dhu-
ron qetësi .

Shfrytëzoni  bashkëvepr imin e Hënës
për të zmadhuar dhunti të tuaja dhe të
përdorni  çdo mënyrë për të vënë në
vi jë punët tuaja. Nganjëherë nuk duhet
të lodheni  shumë për të rënë në sy,
mjafton të zgj idhni me kujdes mundës-
inë më të mirë.

J u p i t e r i ,  q ë  j u  f a v o r i z o n  b ë h e t
zëdhënës i  la jmeve shumë të  mi ra ,
f tesa dhe r is i  të këndshme. Do të nd-
jeni  emocione të këndshme të papër-
shk rueshme.  Do  të  bën i  d i sa  nd ry -
shime në shtëpi dhe gj i thçka do të jetë
edhe më e bukur!

Me Diell in dhe Saturnin armiqësor që ju
nervozojnë, nuk do të jeni në humor të
mirë. Do të kundërshtoni çdo që thoni.
Mos e ekzagjeroni, ndërkaq! Do të jeni i
tendosur dhe personi i  zemrës do të
vendosë t’ ju shpërfi l lë, duke ju lënë të
vetëm të tejkaloni shqetësimin që keni.

Me Venusin mike, jeni të dashur dhe të sho-
qërueshëm dhe keni raporte më të mira me
familjarët dhe miqtë. Me Marsin që ju favori-
zon, do të tejkaloni vështirësitë që do t’ju dalin.
Për ata që janë beqarë, pritet të ketë një takim
që do t’ju ngjallë emocione të mëdha.

Marsi parashikon vështirësi. Do të ndihe-
ni nën trysni nga një sërë angazhimesh
që do të keni. Do të shfaqen rivalitete
dhe konkurrenca. Në familje pritet shumë
nga ju dhe kjo ju vendos në vështirësi,
duke bërë që të mos jeni tolerant.

Të kënaqur me surprizat e dhuruara nga
Urani që përqafon Mërkurin, do të jeni shumë
aktiv. Sot me të vërtetë do t’ia kaloni bukur!
Do të keni dëshirë t’i përkushtoheni stu-
dimit të lëndëve të reja: mbi të gjitha pref-
eroni shkencën dhe matematikën.

Gjeni  pak kohë për t ’u menduar mbi
mundësitë e reja profesionale, që ju janë
ofruar. Më mirë të mos merrni vendime
bazuar mbi entuziazmin momental. Nëse
vazhdoni të mos ndiheni në lartësinë e
duhur në disa situata, ashtu do të dalë
me të vërtetë.

Opinioni i   Ditës Në ditët e sotme!
Nga Fisnik Ziçishti

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

... së të vrarëve në rrugë.
Masat administrative të mara

nga Policia Rrugore janë në rënie,
gjë që tregon që drejtuesit e
mjeteve janë ndërgjegjësuar dhe
po zbatojnë kërkesat e “Kodit
Rrugor”, por përsëri duhet punu-
ar, pasi kemi akoma shoferë të cilët
nuk duan t’ia dinë për sinjalis-
tikën rrugore.

Para disa ditësh në aksin
rrugor Shkodër–Velipojë ndodhi
një aksident i rëndë, një familje u
shua, katër pjesëtarë të një famil-
jeje humbën jetën. Vdiqën shpre-
sat, u preh jeta, ajo që Zoti na fal
dhe ne duet ta mbrojmë, një nënë
ndodhet e shtruar në spital dhe
nuk di që bashkëshorti i saj ka
vdekur, fëmijët që ajo solli në jetë
nuk jetojnë më. Teksa shkruaj
këto fjalë, më vjen të shkul flokët
dhe sytë më mbushen me lot, men-
doj dhe them vallë kur do mbaroj
kjo betejë.

Për të fituar këtë betejë është e
lehtë, por disi e vështirë, pasi du-
hen zbatuar me përpikmëri rreg-
ullat e qarkullimit, gjë që ne sh-
qiptarët brenda kufijve të repub-
likës e kemi të vështirë t’i zba-
tojmë, po kështu duhet pune edhe
nga organet ligjzbatuese në rrugë.

Për të ulur aksidentet në ven-
det e Bashkimit Europian sot ekz-
iston koncepti bashkëkohor i sig-
urisë, e quajtur “Siguria e gjerë”, e
cila fokusohet jo vetëm në sigur-
inë që ofrojnë Forcat e Armatosu-
ra, por edhe në kërcënimet jousht-
arake ndaj sigurisë, duke ju refer-
uar sigurisë së brendshme të një
vendi apo kombi. Për këtë është
dhe duhet që të funksionojnë in-
stitucionet sigurisë, të cilat balan-
cojnë njëra-tjetrën dhe është e
nevojshme krijimi i tyre në funk-
sion të sigurisë së brendshme të
forcës se xhandarmërisë, e cila do
të balanconte institucionin që
përgjigjet për sigurinë e
brendshme, siç është Policia e Sh-
tetit.

Po të shikosh edhe programet e
partive politike, por edhe qeveria
në 4-vjeçarin e parë e kishte pro-
jekt për strategjinë e sigurisë së
brendshme krijimin e forcës së
xhandarmërisë, por nuk u punua
për konsensus politik dhe t’i para-
qitesh opinionit publik si një in-
strument i shtetit që ndihmon për
të garantuar sigurinë dhe lirinë e
qytetarëve, zhvillimin e politikave

dhe mjeteve të përbashkëta duke
përdorur një e më shumë qasje të
integruara, të cilat adresohen në
shkaqet dhe efektet e pasigurisë
dhe për të forcuar zbatimin e ligjit,
institucionet e drejtësisë,
mbrojtjen civile dhe menaxhimin
e fatkeqësive. Xhandarmeria
zgjeron institucionet e sigurisë së
brendshme, duke pasur parasysh
ndërtimin e një force, e cila do të
jetë përgjegjëse për mbrojtjen e
institucioneve të brendshme si dhe
qytetarët e saj.

Disa vende të Europës Lindore
e bënë, si Polonia, Ukraina etj. Një
grup i shteteve të Evropës Perën-

dimore si Franca, Italia, Spanja,
Portugalia dhe Holanda kanë
struktura, të cilat karakterizohen
nga një natyrë të dyfishtë - Forcat
e policisë, por me status ushtarak,
Xhandarmeri/Karabinieri. Pavar-
ësisht nga emri, Xhandarmeri apo
Karabinieri ato janë të ngjashme
në organizim, strukturë kompe-
tenca dhe detyrat që ato kryejnë.
Statusi ushtarak i forcave të xhan-
darmërisë me detyra policore u le-
jon atyre për të siguruar rendin
publik, ku bën pjesë edhe kontrol-
li i trafikut, pasi si forca me struk-
turë të rregullt janë më efikase se
forcat policisë civile. Një aspekt i

rëndësishëm i efikasitetit të këty-
re forcave është menaxhimi i pub-
likut, rendit dhe të sigurisë, duke i
përdorur forcat policore me status
ushtarak, forcat e xhandarmer-
isë/karabinierisë së tipit që ve-
projnë në Francë, Itali, Portugali,
Spanjë dhe Holandë, ndajnë vlera
të përbashkëta në lidhje me aftës-
inë e tyre për të menaxhuar pub-
likun, rendin e sigurinë e
brendshme.

Përshtypjet e para mund të tre-
gojnë se roli dhe strukturat Xhan-
darmerisë/Karabinierisë kanë
ardhur duke u zbehur. Por e
kundërta ndodh në studimet që
janë kryer dhe vendet të cilat kanë
struktura, kanë rritur në mënyrë
të ndjeshme numrin dhe kapacitet
e shifrat tregojnë të kundërtën,
shifrat tregojnë rritje të forcave të
xhandarmërisë/karabinierisë në
gjashtë vende europiane psh., Aus-
tri nga 11000 janë bërë 15 750;
Francë nga 78 000 janë bërë 94 950;
Spanjë nga 64 000 janë bërë 75 000;
Holandë nga 3900 janë bërë 52000;
Portugali nga 13000 janë bërë 25
300; Itali nga 84 000 janë bërë 110
000.

Këto shifra e bëjnë shumë të
qartë se Xhandarmeria/Kara-
binieria janë me të vërtetë në rritje
në të gjitha vendet evropiane dhe
ata janë me të vërtetë duke fituar
rëndësi në të gjitha vendet dhe ne
jemi dëshmitarë të një procesi
“ndryshimi” të tyre, kjo shikohet
dhe me krijimin e strukturave të
xhandarmërisë europiane.

Shoqata FIEP-së për të rritur
bashkëpunimin operacional midis
anëtarëve evropianë në fushën e
operacioneve të administrimit të
krizave çoi në krijimin e Forcës së
Xhandarmërisë Evropiane (EGF).
EGF mund të vendoset gjatë fazave
të stabilizimit dhe rindërtimit të
operacioneve për sigurinë.

Shtetet që kanë forca xhan-
darmerie që operojnë për Sigurinë
në Rrugë janë Argjentina, Italia,
Spanja, San Marino, Kreta, Vati-
kani, France, Meksike, Austria,
Belgjika, Serbia, Turqi, Rumani,
Holanda, Portugalia, Polonia etj.

Kjo gjë mund të realizohet edhe
në Shqipëri, pasi forcat dhe mjetet
janë, mjafton një mbledhje e komi-
sionit ndërministror për sigurinë
rrugore dhe çdo gjë në rregull.

Nga i gjithë ky material i lart-
përmendur, diçka është e sigurt: që
do të kemi më pak viktima të aksi-
denteve në rrugë.

*Ing. Fisnik Ziçishti,*Ing. Fisnik Ziçishti,*Ing. Fisnik Ziçishti,*Ing. Fisnik Ziçishti,*Ing. Fisnik Ziçishti,
specialist për sigurinë rrugorespecialist për sigurinë rrugorespecialist për sigurinë rrugorespecialist për sigurinë rrugorespecialist për sigurinë rrugore

rrethit të Pejës, nga ana e
Kosovës, që ishin rrethe
kufitare. Ky identifikim i

asaj kohe mund të bëhet përmes
hartave zyrtare shtetërore,
sikundër është ajo e vitit 1948,
miratuar nga Ministria e Arsimit
e RP të Malit të Zi dhe është shty-
pur në Zagreb. Kjo mund të konsi-
derohet si material hartografik
shumë i besueshëm dhe origjinal
mbi vërtetësinë e vijës së parë të
kufirit administrativ mes Kosovës
e Malit të Zi.

Të njëjtën vijë kufitare e identi-
fikojmë edhe në hartat to-
pografike, dhe harta të tjera, sipas
të cilave vija kufitare mes Kosovës
dhe Malit të Zi nuk përputhet me
atë të Marrëveshjes për Kufirin

Shtetëror Ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Malit të Zi (Vjenë, 26
gusht 2015). Nga të dhënat e sigu-
ruara vihet në përfundim se kon-
trolli efektiv i institucioneve tona
mbi ato territore ka ekzistuar pan-
dërprerë gjatë gjithë periudhave
kohore, që nga vënia e kufirit ad-
ministrativ (1945-46) në mes të Ko-
sovës dhe Malit të Zi.
MARRËVESHJA NUK MUND
TË PRODHOJË EFEKTE
JURIDIKE

Si përfundim komisioni konsta-
ton se: vija kufitare në Mar-
rëveshjen për kufirin shtetëror
ndërmjet Republikës së Kosovës
dhe Malit të Zi (Vjenë, 26 gusht
2015), nuk është në përputhje me
vijën administrative kufitare të

ish – Krahinës Socialiste Auto-
nome të Kosovës.

Marrëveshja në Kosovë është
pritur me kundërshtime të mëdha.
Për këtë arsye, Marrëveshja jo
vetëm që nuk është ratifikuar, por
as nuk prodhon efekte juridike
derisa të ratifikohet. Në Kon-
ventën e Havanës për Traktatet
(1928) parashikohet se: “Mar-
rëveshjet bëhen të detyrueshme
vetëm pas ratifikimit nga palët
kontraktuese, madje edhe po qe se
ky kusht nuk është i paraparë në
plotfuqi të biseduesve ose nuk para-
qitet në këtë Marrëveshje”.

Në aspektin kushtetues, sipas
kushtetutave të të gjitha vendeve
sovrane dhe të pavarura, fitimi dhe
humbja e territorit, si dhe caktimi

i kufijve shtetërorë, bie në kompe-
tencë të organit përfaqësues – Ku-
vendit. Sipas Kushtetutës së Re-
publikës së Kosovës, neni 18.1, çdo
marrëveshje ndërkombëtare, që
ka të bëjë me “territorin, paqen,
aleancat, çështjet politike dhe ush-
tarake”, miratohet nga Kuvendi i
Kosovës me votat e dy të tretave
(2/3) e të gjithë deputetëve. Kjo do
të thotë se pa këtë votim nuk mund
të ketë asnjë detyrim të vlefshëm
për Kosovën në aspektin ndërko-
mbëtar.

 Shikuar nga këndi i së drejtës
ndërkombëtare, shtetet e treta nuk
kanë asnjë arsyetim ndërkombëtar
juridik të kërkojnë nga shteti rat-
ifikimin e marrëveshjes ndërko-
mbëtare.
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QETËSOHET NAPOLI

Elseid Hysaj rikthehet
kundër Romës

Dëmtimi që pësoi Elseid Hysaj në ndeshjen përballë
Kaljarit ka bërë që drejtuesit e Napolit të shqetë-

sohen pasi në fundjavë luajnë përballë Romës, por si-
pas mediave italiane, Hysaj mund të rikthehet për-
ballë Romës. Edhe vetë drejtuesit e Napolit kanë fil-
luar të jenë optimistë për riku-
perimin e mbrojtësit shqiptar,
pasi rikuperimi pritet të jetë më
i shpejtë nga sa mendohej,
megjithëse ai ende ndjen dhim-
bje muskulore. Hysaj luajti si tit-
ullar përballë Kaljarit, duke
dhënë asist në golin e dytë në
fitoren e thellë 0-5, por u detyrua
të linte fushën e blertë në
minutën e 75 të ndeshjes.

KALENDARI

Përcaktohet java e 23-të,
do luhet në dy ditë

Zhvillimi i ndeshjeve të javës së 22-të të Superiores në
mesjavë ka bërë që të shtyhen me një ditë takimet e

fundjavës. Kështu, java e 23-të do të luhet e ndarë në dy
ditë, të dielën dhe të hënën, edhe pse zhvillimi i ndeshjeve
në ditë pune ka treguar se ul ndjeshëm praninë e spekta-
torëve në tribuna. Java fillon të dielën me një ndeshje mjaft
delikate në Korçë, ku Skënderbeu pret Laçin, i cili ka am-
bicie të mëdha për të arritur Europën dhe mund të përfi-
tojë nga fakti që tashmë korçarët nuk ndjejnë detyrimisht
nevojën e pikëve, pasi janë të shkëputur nga ndjekësit. Por

në orën 14:00 të së dielës luan edhe Lushnja përballë
Kukësit, ndërsa në orën 17:00 në Durrës do të zhvillohet
një tjetër sfidë që parashikon "shkëndija", mes Teutës, që
luan për mbijetesë dhe Partizanit, që nuk ka më luksin të
bëjë hapa falsë. Të hënën në orën 14:00 do të shohë në fushë
Luftëtarin dhe Kamzën, në sfidën që zhvillohet në
Gjirokastër. Kurse në orën 17:00, "Loro Boriçi" pret duelin
mes Vllaznisë dhe Flamurtarit, një "klasike" e futbollit sh-
qiptar që sheh përballë dy skuadra, të cilat në këtë edicion
garojnë për objektiva krejtësisht të ndryshëm. /vipsport.al/

SPORT

Lika qëndron me këmbë në tokë dhe kritikon të tijtë për rastet e shpërdoruara

Luftëtari zhbën mallkimin,
Shpëtim Duro e kap me… erën!
Shkurtaj vulosi ndeshjen në minutën e 54-t

BOTËRORI NË RREZIK

Nejmar do
të operohet,

2-3 muaj
larg fushave
Dëmtimi që pësoi Ne

jmar në ndeshjen
që PSG luajti përballë
Olimpik Marsejës i ka
mbyllur rrugën aktiviz-
imit të Nejmar në
ndeshjen më të rëndë-
sishme të sezonit për
parisienët, atë ndaj Real
Madrid. Vetëm disa orë
më parë, Nejmar i ulur
në një karrige me rrota,
ka mbërritur në Brazil
për t'iu nënshtruar ndë-
rhyrjes kirurgjikale.
Mjekët janë shprehur
se periudha e riaftësim-
it për Nejmar do të jetë
2 deri në 3 muaj. Nej-
mar kishte shpresë për
një riaftësim deri në
datën 6 mars, kur do të
luhet ndeshja përballë
Realit, por pas kon-
sultës me mjekët e Ko-
mbëtares së Brazilit, ai
vendosi t'i nënshtrohet
operacionit. Në fakt,
mungesa e Nejmarit në
këtë periudhë të vitit
nuk përbën më një lajm
të ri, pasi ky është viti i
katërt radhazi që Nej-
mar nuk mundet të lu-
ajë. Në sezonin 2014-
2015 dhe në sezonin
2015-2016, sulmuesi bra-
zilian ka qenë i pezullu-
ar, duke përfituar nga
kjo situatë që të udhë-
tojë drejt Brazilit.
Ndërkohë që në dy se-
zonet e fundit, Nejmar
ka rezultuar i dëmtuar
pikërisht në këtë peri-
udhë, duke shkuar sër-
ish në Brazil. Arsyeja
është e thjeshtë: më 11
mars, motra e tij feston
ditëlindjen.

SUPERLIGA

JAVA 23

TË DIELËN

Skënderbeu-Laçi 14:00

Lushnja-Kukësi 14:00

Teuta-Partizani 17:00

TË HËNËN

Luftëtari-Kamza 14:00

Vllaznia-Flamurtari 17:00

Jeton Selimi

Luftëtari thyen një
mallkimin 40-vjeçar
teksa më në fund ka

arritur të dalë kryelartë nga
stadiumi "Flamurtari".
Gjirokastritët kanë mposh-
tur vlonjatët me golin e
vetëm të shënuar nga Vasil
Shkurtaj në minutën e 54-ët,
ndërsa mund ta kishin fitu-
ar ndeshjen edhe në shifra
më të thella. Flamurtari e nis
më mirë ndeshjen, madje në
pjesën e parë janë kuqezin-
jtë e Duros, ata që i shkojnë
më pranë golit (37), por nuk
do të arrijnë të konkreti-
zojnë. Me fillimin e pjesës së
dytë miqtë nisin të shohin
më shumë nga kuadrati i
Nurkoviçit dhe 9 minuta nga
fillimi i këtij fraksioni Kri-
stal Abzaj do të asistojë në
qendër për Shkurtaj, i cili
me të djathtën nuk gabon
duke çelur shifrat. Pas golit
të pësuar, Flamurtari pëson
një krizë dëmtimesh me port-
ierin Nurkoviç që largohet
në minutën e 61-të dhe mes-
fushorin Useini në të 68'-ën.
Në minutën e 90-të Ruçi bën
një pritje vendimtare, duke
ruajtur të paprekur portën
gjirokastrite, që del kështu
nga Vlora me pikët maksi-
male. Flamurtari do ta ndajë
me Kukësin vendin e dytë
në kuotën e 36 pikëve, ndër-
sa Luftëtari ngjitet në
kuotën e 31 pikëve, po aq sa
Partizani.

JUSTIFIKIMI I
DUROS

Tekniku u Flamurtarit,
Shpëtim Duro është shprehur
se humbja në ndeshjen e
djeshme ka ardhur edhe për
shkak të kushteve atmosfer-

ike. "Kisha parashikuar
ndeshje të vështirë, sepse
kishim përballë skuadrën më
të vështirë në transfertë. Në
pjesën e parë luajtëm mirë dhe
kishim mundësi të mira që
nëse do të shënonim, atëherë
do të ndryshonte loja. Në
pjesën e 2 pësuam dhe Luftë-
tari diti ta menaxhojë situ-
atën. Ne kishim vështirësi për
shumë faktorë, pasi kishim

PËRULËSIA E LIKËS
Tashmë Luftëtari është

akoma më afër zonës europi-
ane, ndërsa Hasan Lika është
shprehur se ekipi i tij ka për-
fituar nga mungesat që kishte
ekipi kundërshtar. "Jemi për-
gatitur në mënyrën e duhur,
por kemi ditur të shfrytëzojmë
edhe mungesat e kundërsh-
tarit. Dje kemi përfituar nga
këto mungesa të shumta që
kishte Flamurtari, megjithëse
nëse mund të tregoheshim me
të qetë, atëherë gjërat mund
të kishin shkuar edhe më
mirë. Jam i kënaqur për rezu-
ltatin, por kërkoja një perfor-
mancë më të mirë nga disa fu-
tbollistë. Problemi që kemi në
Gjirokastër është humbja e
rasteve. Ndikohemi nga
dëshira për të fituar takimin
dhe humbin shumë raste. Ne
mundohemi në çdo ndeshje
që të ngjitemi sa më lartë dhe
duhet të vazhdojmë në këtë
mënyrë, sepse situatat në fut-
boll ndryshojnë gjithmonë",
është shprehur Hasan Lika.

JAVA E 22-të
TË MËRKURËN
Laçi - Vllaznia 1-0
Kamza - Teuta 1-2
Kukësi - Skënderbeu 2-2
Partizani - Lushnja 6-0

TË ENJTEN
Flamurtari - Luftëtari 17:00

RENDITJA
Skuadra P
Skënderbeu 50
Kukësi 36
Flamurtari 36
Laçi 33
Kamza 32
Luftëtari 31
Partizani 31
Vllaznia 22
Teuta 21
Lushnja 10

mungesa të detyrueshme.
Kushtet atmosferike në
pjesën e dytë e vështirësuan
lojën më shumë. Objektivi ynë
është si në fillim, pasi çdo
ndeshje është e vështirë. Kemi
shumë vështirësi në këto mo-
mente, pasi kemi shumë kar-
tonë dhe shumë dëmtime në
ekip. Nuk dua të justifikohem,
por era ka ndikuar shumë në
takim", është shprehur Duro.

Flet menaxheri i Bufonit
Martina: Strakosha është

një portier i madh
Xhanluixhi Bufon

shpesh shprehet se
një meritë të madhe për
karrierën e tij e ka pady-
shim edhe Silvano Marti-
na,. Ish-portieri i njohur i
viteve '70-'80 në Itali, më
pas u kthye në një menax-
her dhe zbulimi më i
madh i tij është pikërisht
Xhixhi Bufon, të cilin e ka
shoqëruar gjatë të gjithë
karrierës. Ndaj për Tho-
mas Strakoshën do të jetë
një arsye më shumë për të
qenë krenar sot, kur Mar-

tina i dhuroi disa elozhe
mjaft të veçanta portierit
shqiptar pas asaj paraqitje-
je që bëri mbrëmë ndaj Mi-
lanit. "Strakosha është një
portier i madh. Duhet t'i bëj
komplimente Tares për
këtë zgjedhje. Ai është ven-
dimtar, nuk gabon asnjë
ndeshje", tha Martina duke
folur për 'RMC', ku pranoi
se Xhixhi Bufon mund të
vazhdonte edhe për dy vite
të tjera karrierën e tij, por
nuk kishte marrë ende një
vendim përfundimtar.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Atkinson, alias Mister Bean.
5. Ishte dyqanxhi i dikurshëm.
10. Ferrara regjisor.
12. Kalohet në gjumë.
14. Të parat në sondazh.
15. Eshtë nofka.
16. Një treshe në skenë.
19. Nuk i tregohen babait.
21. Gjysmë tatimi.
23. Berenger aktor.
24. Në mes të një forme.
25. Bëjnë stil të lirë
28. Fillojnë nazet
29. Kalimi në kufij.
30. Një tragjedi... e Dreiser.
33. Grier aktore.
34. Dashi kur mungon ai
36. Eshtë zanore në filma
38. Kufizohet në kufij
39. Ente Civile Europiane.
40. Janë galeri në hekurudhë.

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

- S'është e vërtetë se jeta është vetëm një gjë e mallkuar
pas një tjetre. Eshtë një gjë e mallkuar mbi një tjetër dhe
kështu me rradhë.

Edna St. Vincent Millay (1892 - 1950)
- Jeta është diçka që ndodh kur s'të zë gjumi.

Fran Lebowitz (1950 - )

- Çfarë është paraja? Një njeri është i suksesshëm
nëse zgjohet në mëngjes dhe bie të flejë në darkë,
dhe në mes këtyre të dyjave bën atë që dëshiron
të bëjë.

- Mik i mirë nuk është ai që të fshin lotët, por ai
që nuk të le të qash!

- Asgjë nuk zvogëlohet aq sa
suksesi.

 (Uollter Uincell)

- Sekreti i suksesit është
këmbëngulja për arritjen e qëllimit.

(Benxhamin Dizraeli)

- Bota u përket njerëzve entuziastë,
që janë edhe gjakftohtë.

(Uilliam McFi)

- Dikush, duke mos qenë në gjëndje
të arrijë sukses në këtë botë,
hakmerret duke folur keq për të.

(Volter)

HORIZONTAL

1. Miller e Verdi-t.
5. Më e mira është rekord.
9. Inicialet e Derain.
11. Kishte 100 Teba.
12. Eshtë vija e portës
13. Në fund te rritjes.
14. Drejtori Lokale Përmet.
15. Inicialet e Seagal.
16. King Cole i muzikes.
17. Ishte shpendi simbol i Jezu Krishtit.
21. Artikull spanjol.
23. Janë fjalëpakë.
25. Fillojnë titrat.
26. Eshtë i mërzitshmi.
27. Ashtu si jeton heremiti.
29. U kompozua nga Ravel.

30. Janë spanjolët dhe portugezët.
32. Një kitarë indiane.
33. Janë edhe ato të sigurimit.
35. Eshtë e harlisur në xhungël.
37. Mbyllin fushatat.
38. Kështu thirrej Eisenhower.
40. Ai dhe ajo.
41. Fillojnë vallen.
42. Inicialet e Delon.
44. Kalohet në  gjumë.
45. Martini që qe këngëtare
46. Një thirrje me emra.

VERTIKAL
1. U quajt qyteti atomik.
2. Qyteti i Abrahamit.
3. Italia në tabela.
4. Sapo fillojnë.
5. Nemo ai i Nautilus.
6. Janë në botë
7. Një tabu islamike
8. I famshmi Pacino.

10. Janë si falimentime
11. Ngjyhet një në tavolocë.
12. Timo i Mato Grudës.
14. Janë borxhlinj.
17. E përditshmja që ke në dorë.
18. Carson i fumetti-t.
19. U shkrua nga Sartre.
20. Në fund të vitit.
22. Eshtë lloj poezie.
24. Janë shtëpi... qeni.
25. Janë kapriçiot.
27. Verifikuar pjesërisht.
28. Kërcimi i Fred Astaire.
31. Eshtë sekrete në derë.
34. Kodi i celularit.
36. Daja i Amerikës.
39. Kaluar në krye.
43. Fillojnë detyrën.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

41. Ramazzotti këngëtar
42. Mbyllin një tender.
43. Agjenci Formacioni Tiranë.
44. Eshtë pjesë e borxhit që paguhet.
46. Gjysmë tatimi
48. Jessica Parker aktore.
49. Inicialet e Presley.
50. Nuk shuhej dot ngas Tantali.
51. Janë brinjët në skuadër.
52. Qendër fitimi

VERTIKAL
1. Eshtë edhe ajo emërore.
2. Eshtë edhe ai mbretëror.
3. Të parat në Wellington
4. Një vegël
6. Eshtë vendi aderues
7. Eshtë emirat.
8. Mbyllin portat.
9. Pak latinisht.
11. Janë zjarrvënës.
13. Qyteti i perjestshëm.

17. Kufizojnë rastet.
18. Shkroi Këngetarja tullce.
20. Inicialet e Moravia-s.
22. Janë trille.
25. Qytet italian.
26. Jepen për hartim.
27. Fillojë takimet.
29. Kufizojnë kënde.
31. Janë vendet e para.
32. Një greminë.
35. Eshtë llogarin që qërohet.
36. Ndiqen me ilaçe.
37. Massari aktore italiane.
38. Janë kapot.
40. Numri i oktetit.
41. Kush ka... fërgëllon.
44. Një i fundit mbi të gjithë.
45. Një pjesë e satelitëve.
47. Fillojnë tjetrën.
48. Derisa janë në fund.
49. Inicialet e Taylor aktore.

M A T A H E L M E T

A R R V E D D E P P P

P A R A L E L E T L E R

P O L I F E M I O L E

E M I L E Z O L A E T I K

L A I R A E R R E Z E

E R A I B E M R I I S

H I M A E S T R O D E

T A L E N T E T T A R E

E K R A H O R A R I A

S I P R I T A T R

K A P A N O N E T L A L A

D I S K O T E K A T A P

R O M A N E A R G O S A

E N T G N I R H R

W M O N O G R A F I A A

P E L E G R I N A Z H E T

P O L I G L O T E T I D E

A L K R A H E T K S H

K E N I T T K A T E T

E M I L E E N J O M E R

T I M E R S T A N E T I

A K S E R I O Z R A M

T E O E T R A Z J A R R I

S T R I P B B V O T A

H E R O I N A O V E R

S A S S N R V I R T

U T S H T E T E R O R E

B L I T E R A T U R A T

M I N E R A L E T C

K A L O R E S I T H A V

C A R I S T I N T L

V H I M I Z M I K E

R A M E T N A A R R

A D R E S E I T A L I A

P O L E M I K A S E A T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22

23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33

34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41

42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52

5 H 2 I 16J 1A 12 7 7 8 6 11

1 4 3 8 10 1 14 5 1 8

18 1 8 5 3 9 3 8 2 12 2

2 8 5 6 4 6 9 1 9 2 8

8 12 1 15 2 8 1 11 2 7 8 3

6 1 11 1 12 9 1 8 9 11

9 3 1 2 6 7 16 2 1 3

3 7 4 1 8 6 8 2 14

13 2 7 7 15 6 3 11 4 6

4 2 12 2 8 11 1 13 3 17

1 4 3 7 8 3 20 2 7 6 8 1

8 1 18 1 9 1 12 1 2 8



REKLAME E premte 2 Mars 201824 -


	1
	2-18
	19-21
	22-23
	24

