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EKSTRAKT 

NGA PROCESVERBALI I MBLEDHJES SE KALUAR TË KOMITETIT PËR POLITIKË E 

FINANCA I MBAJTUR ME DATËN 20.04.2018. 

 

 

Në këtë mbledhje morën  pjesë: Anëtarët e KPF-së, Kryetari i Komunës, Drejtorët e drejtorive komunale, 

përfaqësuesi i OSBE-së:  

 

Me respekt,  

R E N D  D I T E 

1. Fjala hyrëse;  

2. Miratimi i rendit të ditës; 

3. Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

4. Raporti financiar i realizimit të buxhetit Komunal, janar – Mars 2018, nr. 02-052/02-0022057/18, i datës 

12.04.2018, ( raporton Drejtor, Mehmet Berisha); 

5.Propozim – Vendim nr.400/04-0021942/18, i datës 12.04.2018, mbi lejimin e mjeteve financiare nga 

kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve, nga zyra e Kryetarit, për Familjen e Shaban, Hamëz dhe 

Adem Jashari,( raporton Drejtori, Mehmet Berisha); 

6. Propozim – Vendim  nr. 02-464/02-0021864, i datës 12.04.2018, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1 vit, 

personave fizik/ juridik, lokalet pronë Komunale nën tribunat e Stadiumit të Futbollit “ Bajram Aliu” në  

Skenderaj ( raporton Drejtoresha, Sandra Fazliu); 

7. Propozim – Vendim nr. 02-021/01-0022008, i datës 14.04.2018, për formimin e komisionit për emërimin dhe 

riemërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve tjera publike brenda territorit administrativ të Komunës së 

Skenderajt ( raporton, Kryesuesja e Kuvendit Fatbardha Haliti) 

8. Informatë për gjendjen sociale në Komunën e Skenderajt, nr. 08-550/01-0022048/18 i datës 12.04.2018,( 

raporton Drejtori, Osman Veliu); 

9. Plani i punës për vitin 2018, i komitetit konsultativë për Arsim, Kulturë, Fe, Rini e Sport; 

10. Propozim – Vendim nr. 06-350/01-0022615/18, i datës 16.04.2018, për inicimin e hartimit të planit 

rregullues të hollësishëm, për hapësirën e planifikuar të parkut të biznesit,( pikë shtesë, raporton Drejtoresha 

Sanije Ahmeti); 

11. Të ndryshme. 

 

Kryesuesja – Po fillojmë me mbledhjen e komitetit për politik dhe financa, përshëndetje për Kryetarin, ju 

anëtar të komitetit, drejtor, përfaqësues të OSBE-së, dhe ju tjerë të pranishëm, para se te fillojmë me miratimin 

e rëndit të ditës, e kemi një propozim që na ka ardhur nga Drejtoria e Urbanizmit, Propozim – Vendim nr. 06-

350/01-0022615/18, i datës 16.04.2018, për inicimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm, për hapësirën 

e planifikuar të parkut të biznesit, lusë Drejtoreshën Sanije Ahmeti të na prezanton këtë propozim. 

Sanije Ahmeti – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, para vetës e keni propozim – 

vendimin për inicimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm, për zonën e planifikuar për parke të biznesit 

në Marinë që i keni ne propozim, ngastrat që do ti përfshin ky planë, propozimi në fjalë është i bazuar në ligjin 

për planifikimin hapësinor dhe udhëzimin administrativ, nëse keni ndonjë pyetje do ju jap sqarime. 

Kryesuesja – E hap diskutimin lidhur më këtë pikë shtesë. 



Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, desha të pyesë se a do duhet atë ditë kur 

është propozuar për parke të biznesit të jetë edhe ky propozim. 

Sanije Ahmeti – Kërkohet njëherë vendim prej Kuvendi, e më pastaj përzgjidhet kompania e licencuar që do ta 

bëjë hartimin e planit. 

Sekretari i Kuvendit – Lidhur me propozimin në fjalë, është procedurë që rrjedh pas caktimit të zonës për 

parke biznesi, e që është fazë e dytë bëhet plan i hollësishëm për atë zonë të parkut, përzgjidhet kompani e 

licencuar e harton këtë plan.  

Kryesuesja- Pasi që nuk kemi tjerë për diskutim, shkojmë ne votim të kësaj pike shtesë, konstatojmë se me 5 

vota për, 1 kundër, dhe asnjë abstenim, miratohet që kjo pikë të hynë në këtë rënd dite, vazhdojmë me pikën e 

radhës,  

Miratimi i rëndit të ditës; Konstatojmë se unanimisht u miratuar rëndi i ditës për këtë mbledhje, kalojmë të 

pika tjetër e rëndit të ditës, 

Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

Hysni Mehani – Me duket se diskutimet janë të shkurtuara shumë. 

Sekretari i Kuvendit – Në ekstrakt të procesverbalit përfshihet vetëm thelbi i diskutimit, si dhe diskutimit që 

bëhen pa ua dhëne fjalën, nuk hyjnë në procesverbal. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë ne votim të procesverbalit nga mbledhja e kaluar, konstatojmë se unanimisht 

miratohet procesverbali nga mbledhja e kaluar, vazhdojmë me pikën e radhës, 

Raporti financiar i realizimit të buxhetit Komunal, janar – Mars 2018, nr. 02-052/02-0022057/18, i datës 

12.04.2018, ( raporton Drejtor, Mehmet Berisha); 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarit, Drejtoret, anëtar të komitetit për politik 

dhe financa, përfaqësues të OSBE-së, shoqërisë civile, po ja u dha disa sqarime në mënyrë që të i kuptoni sa ma 

lehtë këtë raport, ky raport tre mujor është raport i rregullte tre mujor i bazuar në ligjin për financa, ky raport 

bazohet në bazë të keshit, pagesave që janë ekzekutuar, në faqe 3 shihni të hyrat dhe shpenzimet nëpër kategori, 

shihet buxheti fillestar 12,889,238€ ,paga dhe shtesa 7,672,685€, mallra dhe shërbime 1,297,785€, komunali 

200,440€, subvencione 180,642€, shpenzime kapitale 3,555,716€, pastaj në faqe 4 shihni raportin e ekzekutimit 

të buxhetit, burimet, që është i përcaktuar në kolona, grandi i përgjithshëm, të hyrat vetanake aktuale, të hyrat e 

bartura, huamarrja e jashtme, tani buxheti është 12,962,567.00€,  në faqe 5 i shihni shumën 170,034,57€, që 

është aprovuar në seancën e kaluar, faqe 6  janë burimet e financimit ka rrjedhin këto para, pastaj faqe 7 të hyrat 

vetanake, që është një sinjal i mirë që është tejkaluar planifikimi për këtë 3 mujor, faqe 8 të hyrat vetanake 

nëpër drejtori që janë të cekura secila drejtori të hyrat vetanake për secilën, faqe 9 shpenzimet e buxhetit, faqe 

11 lista e projekteve që do realizohen, faqe 13 shpenzimet sipas programeve, kjo ishte ne pika të shkurtra, nëse 

keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – Faleminderit drejtor, e hapi diskutimin sa i përket kësaj pike të rëndit të ditës. 

Ilir Ejupi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, desha të pyesë tek tabela nr 8, të 

hyrat nga pasuria komunale, çka u shit, për çfarë ka të bëjë. 

Mehmet Berisha – Po e shoh edhe unë, por nuk kemi informatë njëherë, do ju japim përgjigjeje për seancë të 

Kuvendit. 

Hysni Mehani – Raportin kur e pash me shqetësoj shumë tek mallra dhe shërbime, shihet ngritje 41% , me sy të 

parë shihet se është një qeverisje jo e mirë, ndërsa tek subvencionet kemi rënie 28%, te drekat zyrtare shihet ne 

vitin 2017 janë shpenzuar 2,144.55€, ndërsa ne vitin 2018 janë shpenzuar 4,630.20€, në të njëjtën periudhe, të 

mirëmbajtja e automjeteve në të njëjtën kohë, në vitin 2017 janë shpenzuar 2,365€, ndërsa në vitin 2018 janë 

shpenzuar 14,118€,  pastaj që qymyri shihet shpenzimi 39,685€,  nëse kishë pas mundësi për seancën e 

Kuvendit më  na ardhure me e sqarune,  pastaj për dru në vitin 2017 janë shpenzuar 414.00€, ndërsa ne vitin 

201826,046.00€,  pastaj furnizim për zyre një shumë mjaftë e lartë 35,127.71€, pastaj nuk po e kuptoj furnizim 

me rrymë gjenerim, në vitin 2017 nuk ka shpenzim ndërsa në këtë vite janë shpenzuar 200,000.00€,  me na e 

sqaruar si ka rrjedh kjo, pastaj tek tabela nr 5 i mungon kolona që tregon totalin e shpenzimeve. 

Mehmet Berisha – Se pari duhet ta dini se dallojmë prej shumë  komunave, sepse kemi një raport shumë të 

sqaruar, se di a i keni parë shumë komuna sjellin raport me dy a tri faqe, këtu i kemi të gjitha shifrat të 

barazuara me centa, po përgjigjem në pyetjet e juaja, pasi që parashtruat një numër të madh të pyetjesh,  të 

furnizimi për zyre janë paguar 35,000.00€ nga këto kanë qenë borxh i vitit të kaluar 27,000.00€, të drekat 

zyrtare janë paguar 4,280€ , e që këtë vite janë shpenzuar 350€, desha të ju a jap si sugjerim, ne këtu në komitet 



po i diskutojmë të gjitha, se di sa është e nevojshme të njëjtat qështje nga ju anëtarë prapë të përseriten në 

seancë të kuvendit, sepse komiteti për politik dhe financa është një filtër që diskutohet e sqarohen në mënyrë të 

detaizuar të gjitha. 

Hysni Mehani – Unë se mendoj se komiteti për politik dhe financa vendoset mbi asamble, nuk do e pranoj se 

një anëtar i komitetit nuk do duhet të diskutonte më në komitet për politik dhe financa, e vërtet se ka komuna 

me raport dy e tri faqe, po ne duhet të marrim shembull ato komuna që punojmë mirë, sepse edhe unë e kamë 

parë raportin financiar të komunës së Drenasit, e vërtetë se raporti i Komunës sonë është me i detaizuar, mirëpo 

ende duhet të kjartësohet më mirë. 

Kryesuesja – Pasi që tjerë për diskutim nuk ka, shkojmë me votim, konstatojmë se me 5 vota për, 1 kundër, 

asnjë  abstenim rekomandohet për Kuvend ky raport financiar, vazhdojmë me pikën e radhës, 

Propozim – Vendim nr.400/04-0021942/18, i datës 12.04.2018, mbi lejimin e mjeteve financiare nga 

kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve, nga zyra e Kryetarit, për Familjen e Shaban, 

Hamëz dhe Adem Jashari,( raporton Drejtori, Mehmet Berisha); 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Nënkryetarin, lidhur me propozimin në fjalë, 

qyshe ne vitin 2003, e që në atë kohë qenë unë, kemi ndarë një shumë simbolike për familjen e Shaban Hamëz 

dhe Adem Jashari, e që do duhej Qeveria e Kosovës të ndaj mjete, një shumë e tillë është e ulet që nuk do duhet 

të diskutohej fare, më herët e kamë parë se Kryetari i mëhershëm më vendim pa procedura të Kuvendit ka ndarë 

mjete, e që rregullorja për subvencione përcakton që shuma mbi 2500€  të kalon në Kuvend, faleminderit kërkoj 

që ta rekomandoni në kuvend për miratim. 

Kryesuesja – Pasi që nuk ka për të diskutuar, shkojmë me votim, konstatojmë se me 6 vota për, asnjë kundër, 

asnjë abstenim, Propozim – Vendim nr.400/04-0021942/18, i datës 12.04.2018, mbi lejimin e mjeteve 

financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve, nga zyra e Kryetarit, për Familjen e 

Shaban, Hamëz dhe Adem Jashari, rekomandohet për në kuvend për miratim, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim  nr. 02-464/02-0021864, i datës 12.04.2018, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1 

vit, personave fizik/ juridik, lokalet pronë Komunale nën tribunat e Stadiumit të Futbollit “ Bajram 

Aliu” në  Skenderaj ( raporton Drejtoresha, Sandra Fazliu); 

Sandra Fazliu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Nënkryetarin, drejtoret, ju anëtar të komitetit, dhe ju 

ti gjithë të pranishmit, përkitazi me nenin 7 paragrafi 1  i ligjit për dhënien ne shfrytëzim dhe këmbim të pronës 

së paluajtshme të komunës, Kryetari i Komunës propozon dhënien në shfrytëzim 5 lokalet që gjenden nën 

tribunat e Stadiumit Bajram Aliu në Skenderaj, pronë e Komunës, në shfrytëzim një vjeçare,  që evidentohen 

me nr të ngastrës 551/0, të gjitha lokalet kanë sipërfaqe të njëjtë 40 m2, qëllimi i dhënien në shfrytëzim i këtyre 

lokaleve është krijimi i të hyrave për Komunën, nga qiraja e tyre, nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës. 

Hysni Mehani – Kamë pyetje për këto lokale, kamë pyetur për do me kanë thenë se i kanë në shfrytëzim pa 

afate, si dhe pse vetëm këto lokale janë paraparë për dhënie në shfrytëzim. 

Sandra Fazliu – Këto 5 lokale janë të lira, e vërtetë  se janë dhënë në shfrytëzim pa afate, dhe për këtë arsye 

kjo qështje është në Gjykatë. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim për rekomandim për Kuvend të këtij propozimi, konstatojmë, se me  6 

vota  për, asnjë kundër, asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend propozimi për dhënie në shfrytëzim te 5 

lokaleve tek tribunat e stadiumit Bajram Aliu, vazhdojmë me pikën e radhës,  

Propozim – Vendim nr. 02-021/01-0022008, i datës 14.04.2018, për formimin e komisionit për emërimin 

dhe riemërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve tjera publike brenda territorit administrativ të 

Komunës së Skenderajt ( raporton, Kryesuesja e Kuvendit Fatbardha Haliti); 

Propozimi në fjalë ka të bëjë me formimin e komisionit për emërimin dhe riemërimin e rrugëve, rrugicave 

brenda territorit administrativ të Skenderajt,  komisioni përbehet prej 5 anëtarëve,  2 nga ekzekutivi, 2 nga 

kuvendit, dhe 1 shoqëria civile, e hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës, 

Hysni Mehani – Desha ta di se si do propozohet 1 anëtarë nga shoqëria civile, pasi që ne komisioni vlerësues 

për dhënien ne shfrytëzim të pronës së paluajtshme,  anëtari nga shoqëria është emëruar nga ekzekutivi, e në 

këtë raste është vendos ekzekutivi mbi legjislativi, e me sa e di kjo Rema Hylenaj nuk ishe e shoqërisë civile. 

Sekretari i Kuvendit – Lidhur me anëtarin që propozohet nga shoqëria civile, është praktik juridike nga të 

gjitha komunat që e propozon kryetari, e Kuvendi e voton, për shkake se po ta propozonte vetë legjislativi e ta 



votonte vetë do ishte konflikt interesi, e në këtë raste ekzekutivi  e propozon  e  legjislativi e voton, e vërtet se 

kemi zbrastira juridike, e që për të gjitha çështjet nuk janë të përcaktuara saktë. 

Ilir Ejupi – Faleminderit Kryesuese, nuk do ishte shumë e rëndësishme kush ta propozoj Kryetari apo 

Kryesuesja. 

Kryesuesja – Pasi që nuk ka tjerë për diskutim, shkojmë ne votim, konstatojmë se me 6 vota për, asnjë kundër, 

asnjë abstenim, rekomandohet për kuvend, propozimi për formim të komisionit për emërim dhe riemërim të 

rrugëve, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Informatë për gjendjen sociale në Komunën e Skenderajt, nr. 08-550/01-0022048/18 i datës 12.04.2018,( 

raporton Drejtori, Osman Veliu); 

Osman Veliu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Nënkryetarin, ju koleg drejtor, anëtarë të komitetit 

për politik dhe financa, përfaqësues të OSBE-së, shoqërisë civile, para vetës keni informatën për gjendjen 

sociale të Komunës së Skenderajt, është një informatë e rregullte që e parasheh plani i punës së Kuvendit, për 

fate të keqe ende mbetet gjendja e rënd ekonomiko – sociale, kemi ngecje ende, po bëjmë përpjekje që ta 

përmisojmë, momentalisht kemi 2225 persona të papunë që janë të lajmëruar në entin për punësim, gjë që një 

pjesë e madhe e të pa punëve pak i besojnë e nuk paraqiten fare, prej tyre 829 femre, dhe 1396 meshkuj, ndërsa 

përfitues të ndihmës sociale janë 856 familje, të ndara në dy kategori,  sa i përket drejtorisë se shëndetësisë deri 

më tani kemi pasur 43 kërkesa për barna dhe mjekim, mbi 40 kërkesa për strehim, 50 familje janë përkrahur nga 

donatorët e ndryshëm, pastaj kemi organizata humanitare që vazhdimisht na përkrahin si organizata Islamic 

Reliev, në përgjithësi po mundohemi që sadopak të ju dalim në ndihmë këtyre familjeve. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin lidhur më këtë pikë të rëndit të ditës. 

Azem Gashi – Po e shoh një pasqyrë të shfrytëzuesve janar – qershor 2017, paska rritje, çka do të ndërmerrni 

që të zvogëlohen këto kërkesa, dhe a janë të arsyeshme të gjitha kërkesat që i bëjnë qytetarët. 

Osman Veliu – Është një komision që i bënë verifikimin si për aplikim gjithashtu edhe për riaplikues, 

gjithashtu është edhe komisioni nga Ministria e Mirëqenies sociale të cilët i bëjnë verifikimin mbi bazën e 

kritereve. 

Hysni Mehani – faqe 5 familjen që realizojnë asistent sociale sipas nacionalitetit që është e cekur Musliman, 

nacionalitet Musliman nuk ka,  përkatësi fetare Musliman po, mos është ndonjë gabim teknik. 

Osman Veliu – Nuk është gabim teknik, por sistemi i Ministrisë kështu i përcakton. 

Hysni Mehani – Të struktura gjinore pse ky dallim kaq i madh, 691 meshkuj, e vetëm 165 femra, i përfituesve 

të asistencës sociale, edhe pse gjatë diskutimit time Nënkryetari po me ironizon. 

Osman Veliu – Zakonisht tek ne aplikues janë kryefamiljarë, e që tek ne kryefamiljar shumica janë Meshkuj. 

Hysni Mehani – Shihet se janë 40 kërkesa për strehim, desha të pyesë se sa prej tyre ju ke përgjigjur. 

Osman Veliu – Realisht ende për këtë tre mujor ende nuk kemi mundur të ju përgjigjemi asnjërës, për shkake të 

buxhetit, e që ende jemi borxhe, mirëpo do përpjekim të ju përgjigjem ne vazhdimësi. 

Nënkryetari i Komunës, z. Nuredin Lushtaku – Ma përmende emrin nëse bënë ta di çka ke muhabeti. 

Hysni Mehani – Debati për mua përfundon këtu. 

Nënkryetari i Komunës, z. Nuredin Lushtaku – Nuk po te ironizoj, mirëpo bashe po kam dëshirë me të 

ndëgju, bash mirë po flet, deri ne mëngjes kështu të kisha ndëgju. 

Kryesuesja  - Atëherë shkojmë ne votim, konstatojmë se me 6 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, 

informata për gjendjen sociale në Komunën e Skenderajt, rekomandohet për Kuvend, vazhdojmë me pikën e 

radhës, Plani i punës për vitin 2018, i komitetit konsultativë për Arsim, Kulturë, Fe, Rini e Sport, po ju njoftoj 

se kryesuesi i komitetit konsultativë do jetë i pranishëm në seancë të Kuvendit. 

Hysni Mehani – Po besoj së që këtij komiteti i ka përfunduar mandati me përfundim të mandatit të legjislativit 

të kaluar. 

Sekretari i Kuvendit – Po ju njoftoj se Kuvendit i ynë i ka tri komitete konsultative, komitetin konsultativë për 

arsim, për zhvillim ekonomik, dhe për barazi gjinore, mandati i këtyre komiteteve është 4 vite, me një udhëzim 

administrativë i është bërë 4 vite, sepse më herët ka pasur mandat 4 vjeçare, këto komitete janë zgjedhur me 

konkurse ne shtator të vitit 2014 e që kanë mandat deri në shtator të vitit 2018. 

Hysni Mehani – A mundeni të na e sjellni në Kuvend atë udhëzim administrativë. 

Sekretari i Kuvendit – Po do ua sjellim në Kuvend edhe udhëzimin administrativë. 

Haxhi Deliu -  Përshëndetje për të gjithë, po ndërlidhem tek komitetet konsultative, të cilat janë zgjedhur ne 

vitin 2014, e që me një udhëzim administrativë i është zgjatur mandati 4 vite. 



Kryesuesja  - Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 6 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, plani i 

punës së komitetit konsultativë për arsim, rekomandohet për kuvend, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr. 06-350/01-0022615/18, i datës 16.04.2018, për inicimin e hartimit të planit 

rregullues të hollësishëm, për hapësirën e planifikuar të parkut të biznesit,( pikë shtesë, raporton 

Drejtoresha Sanije Ahmeti); 

Sanije Ahmeti – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për  Nënkryetarin, propozim – vendimi për inicimin e 

hartimit të planit rregullues të hollësishëm bëhet për ngastrat që janë planifikuar për parkun e biznesit në 

Morinë, që do ta bëjë një kompani e licencuar. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës. 

Hysni Mehani – Se di pse gjithëherë kur kate bëjë me park të biznesit, na vijnë për ngut kështu propozimet, të 

respektohet afati ligjor 7 ditor,  të shqyrtohet më herët, për ata unë jam kundër këtij propozimi. 

Kryesuesja – Pasi që nuk ka tjerë për diskutim, shkojmë me votim, konstatojmë, se me 4 vota për, 1 kundër, 1 

abstenim, rekomandohet për kuvend, Propozim – Vendim nr. 06-350/01-0022615/18, i datës 16.04.2018, për 

inicimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm, për hapësirën e planifikuar të parkut të biznesit, 

vazhdojmë me pikën e fundit. 

Të ndryshme; 

Azem Gashi – Desha ta pyesë drejtorin për shërbime publike, a jeni në dijeni që rrugës për tek shkolla 

profesionale, mungojnë shumica e kapakve të pusetave, a keni marrë ndonjë masë për këtë. 

Ibush Hetemi – Është shqetësim i kemi qit inspektoret ne teren, jemi duke munduar me polici me i verifikuar 

kryersit e atyre vjedhjeve, do bëjmë zgjidhje së shpejti për atë problematik. 

Kryesuesja – Pasi që i shqyrtuam të gjitha pikat e rëndit të ditës,  e konsideroj të mbyllur këtë takim. 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

Procesmbajtësi:                                                                                               Kryesuesja e  KK-së; 

Jeton Osmani                                                                                                      Fatbardha Haliti                                                                                               

_____________                                                                                                    ______________ 


