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RAPORTI  VJETOR – 2013 

 

 

Ministria e Administratës Publike,gjatë vitit 2013, me qëllim të përmbushjes të kritereve për 

integrim evropian si prioritet kryesore kishte vazhdimin e Reformave në Administratën Publike. 

Ministria në vazhdimësi është angazhuar për të siguruar një administratë efikase në pajtim me 

parimet demokratike, duke punuar në interesin e qytetarëve dhe duke u ofruar shërbime sa më të 

mira për qytetarët. Ministria ka pasur një rol kyq në procesin e riorganizimit duke siguruar 

zbatimin e legjislacionit përkatës në të gjitha institucionet qeveritare dhe ato në varësi të tyre. Po 

ashtu, është arritur progres në aspektin e klasifikimit të vendëve të punës së nëpunësve civilë. Në 

vitin 2013, MAP ka këto të arritura: 

 

 

  

 

 

 

 

 



2 

 

Reforma e Administratës Publike një ndër prioritetet jo vetëm të Qeverisë së Kosovës por edhe 

të agjendës për integrim evropian 

 

Nevoja për një administratë publike të reformuar, e cila në qendër të vëmendjes ka qytetarët, 

bizneset dhe vet institucionet, ka bërë që Ministria të përqendrohet në riorganizimin e  brendshëm 

të administratës shtetërore. Ministria si institucion përgjegjës për procesin e organizimit të 

brendshëm të administratës shtetërore dhe sigurimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi, gjatë vitit 

2013 ka dhënë pëlqimin për të gjitha projekt-Rregulloret për organizimin e brendshëm dhe 

sistematizimin e vendeve te punës të të gjitha organve të larta dhe qendrore të administratës 

shtetërore të cilat më pas janë miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.  

 

Aktivitet tjetër kryesore ka qënë  monitorimi  dhe raportimi e zbatimit të Planit të Veprimit për 

Reformën e Administratës Publike 2012-2014 në baza periodike. 

 

Për të mundësuar zbatimin efikas dhe efektiv të PVRAP, Qeveria e Republikës së Kosovës ka 

miratuar vendimin për organizimin dhe funksionimin e strukturave për zbatimin e Planit të 

Veprimit të Strategjisë së Reformës në Administratën Publike. Në baze te këtij vendimi  gjate viti 

2013 janë organizuar dhe mbajtur nga tri takime të  Nëngrupeve  Punuese  dhe Grupit Punues për 

zbatimin e PVRAP. Ministria ka hartuar raporte periodike dhe raportin përmbledhës vjetor mbi 

zbatimin e PVRAP bazuar në raportet e ofruara nga Koordinatorët e Nëngrupeve Punuese, ku  

realizueshmëria e  zbatimit të PVRAP në tërësi për periudhën  maj 2012-dhjetor 2013  vlerësohet të 

jetë 71%.    

 

Për shkak të rëndësisë së Reformës në Administratën Publike në procesin e Integrimit Evropian, 

është themeluar Grupi i  Veçantë për Reformën e Administratës Publike (GVRAP), si trupë  e 

përbashkët e Institucioneve të Republikës se Kosovës dhe Komisionit Evropian, e që  është pjese e  

agjendës evropiane në proces të përmbushjes së obligimeve të dala nga MSA. Gjate vitit 2013 janë 

mbajtur dy takime të këtij Grupi ku  është bërë vlerësimi i përbashkët mbi progresin  dhe të 

arriturat në administratën publike.  

 

Reformimi i Shërbimit Civil  
 
Në kuadër të objektivit për mbikëqyrjen e zbatimit të politikave për një shërbim civil profesional, të 

paanshëm, të përgjegjshëm dhe multietnik janë përgatitur raportet: për Gjendjen në Shërbimin Civil 

për vitin 2012, ndërsa në baza periodike tremujore, më të dhënat për   numrin e përgjithshëm të 

nëpunësve civil, strukturën kualifikuese, gjinore dhe etnike në SHCK, si dhe raporte periodike 

(tremujore), bazuar në Planin e Veprimit, raporteve për Reformën e Administratës Publike , raporte 

për Planin e Veprimit të Partneritetit Evropian (PVPE), për MSA- në,  dhe raporte tjera sipas 

kërkesave. 
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Rëndësi e veçantë i është kushtuar zhvillimit të sistemit të menaxhimit të informatave të burimeve 

njerëzore në Shërbimin Civil të Kosovës (SMIBNJ). Deri me tani, kompania përzgjedhëse për 

krijimin e SMIBNJ ka bërë prezantimin dhe  ka ofruar raportin  mbi  Analizën e proceseve të punës, 

Arkitekturën e bazës së të dhënave dhe arkitekturën softuerike të sistemit.   Kjo është realizuar 

sipas kërkesës së MAP-it që të ketë një përshkrim të saktë mbi ndërlidhjen e moduleve  dhe 

shtresave të sistemit. SIMBNJ është  zhvilluar pothuajse me të gjitha modulet përkatëse, ashtu siç 

kanë qenë kërkesat e projektit lidhur me aktivitetin e zhvillimit të SIMBNJ, përfshirë edhe fillimin e 

fazës testuese të aplikacionit.  

 

Për zbatimin e Rregullore Nr. 05/2012 për Klasifikimin  e vendeve të punës në shërbimin civil, 

është themeluar Komisioni i përbashkët MAP/MF për shqyrtimin e propozimeve nga Institucionet 

përkatëse për klasifikimin e vendeve te punës në shërbimin civil, ku deri me tani nga ky Komision 

janë shqyrtuar propozimet e 70 % të institucioneve, të cilat do të miratohen nga Qeveria e 

Republikës së Kosovës. Pikësynim kryesor i këtij Komisioni është klasifikimi i vendeve te punës në 

shërbimin civil përmes ngritjes në karrierë të nëpunësve civilë në bazë të meritave dhe 

profesionalizmit. 

 

Janë realizuar shërbime në llogaritjen dhe pagesën e pagave dhe të gjitha formave të tjera të 

kompensimeve për vitin 2013 për 1662 linja buxhetore ose 1.83% më shume linja buxhetore se në 

vitin 2012, për 80816 nëpunës për vitin 2013 ose 2.15%  nëpunës me tepër se në vitin 2012. 

Prej 01.01.2013 deri me 31.12.2013 në emër të bruto  pagave  përmes listës së pagave janë paguar 

mjete në shumë prej 415,824,442.00 €, shih tabelën në vijim: 

 

Për realizimin e pagesave të këtyre pagave në bazën e shënimeve  janë procedua gjithsejtë 226,471 

shënime, nga ana e operatorëve 58,077, ndërsa në mënyrë elektronike 168,394 shënime. 

 

Pagat e paguara nga Buxheti i Republikës së Kosovës Janar- Dhjetor 2013 

 

 Viti 2012 2013 

Bruto 406,553,481.6 415,824,442,00 

Pensioni  19,331,398,7 19,772,129.1 

Tatimi 18,333,763,4 19,022,042.55 

Sindikata 1,209,924,2 1,219,709 

Neto 348,346,998.5 356,036,956.9 

 

Avancimi i softuerit të pagave - Sistemi i pagave për  pagën e  muajt shtator është  përshtatë sipas  

ndryshimeve  bazuar në rishikimin  dhe plotësimin e  Ligjit Nr.04/L-465 (2013/04-L-201) të 

Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2013. Është realizuar Projekti për procedimin e pagave 
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dhe pensioneve përmes WEB ICS –projekt ky i ME-së, MAP-it dhe BQK-së. Pagesa e pagës përmes 

këtij sistemi ka filluar në majin mars 2013 dhe deri në muajin qershor shënimet janë dërguar nëpër 

bankat komerciale edhe me e-maila për shkaqe sigurie. Pra nga muaji korrik  2013 pagat 

ekzekutohen drejtpërdrejt përmes ICS sistemit. 

 
 
Rritja e transparencës dhe e qasjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe ofrimi 

i shërbimeve të shpejta dhe efikase për qytetarët përmes e–Qeverisjes në administratën 

publike ka qenë një drejtim tjetër, ku është dhënë një kontribut i veçantë gjatë vitit 

2013. 

Pas aprovimit në Kuvendin e Kosovës të Ligji Nr.04/L-145 për Organet Qeveritare për Shoqërinë e 

Informacionit në vitit 2013 është themeluar Agjencia për Shoqërinë e Informacionit dhe është 

funksionalizuar përmes Rregullores nr. 041/2013 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin 

e vendeve të punës në Ministrinë e Administratës Publike. 

 

Në kuadër të PSMPK-së, përkatësisht komponenta 3A, është realizuar projekti për asistencë 

teknike, me të cilën është bërë rishikimi i Strategjisë për Qeverisje Elektronike 2009-2015, është bërë 

rishikimi i legjislacionit dhe rregulloreve tjera në fushën e TI-së, gjithashtu është bërë një vlerësim 

sa i përket gjendjes së sigurisë së sistemit të Teknologjisë Informatike në Qeverinë e Kosovës dhe si 

përfundim janë dhënë rekomandimet përkatëse. 

 

Me qëllim të lehtësimit të shërbimeve ndaj qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve, në kuadër të 

ofrimit të shërbimeve të shpejta dhe efikase për qytetarët përmes e-Qeverisjes, MAP gjatë këtij viti 

ka zhvilluar disa projekte kapitale në fushën e qeverisjes elektronike, si:  

 Implementimi i projektit Qendra Shtetërore e të dhënave, ku përfshihet rregullimi komplet i 

infrastrukturës  së saj me kapacitete të mjaftueshme për ruajtjen e të dhënave elektronike 

për te gjitha institucionet e Kosovës. 

 Është punuar në implementimin e projektit  “Zhvillimi i CMS për web-faqen e MAP-it në 

kuadër të e-Qeverisjes” 

 Përgatitja e specifikave teknike për “Sistemin për Inspektim Online të Tregut” për 

Ministrinë e Tregtisë. 

 Avancimi i Portalit shtetëror, në kuadër të cilit projekt janë avancuar moduli i  qendrës 

kontaktuese dhe moduli për kërkim të avancuar, si dhe është bërë kalimi i portalit shtetëror 

nga Microsoft Share Point 2007 në 2010. 

 Zhvillimi dhe implementimi  i  Projektit “ Unifikimi i Bazave të të Dhënave për MD”. 

Projekt i realizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë.  

 Implementimi i projektit “Qendra Operative e Aplikacioneve të e-Qeverisjes” 

Gjatë vitit 2013 është bere monitorimi i implementimit të planit të veprimit të Strategjisë për 

Qeverisje Elektronike 2009-2015 në të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, më poshtë gjeni 

të gjeturat e këtij monitorimi. 
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Në kuadër të Trajnimeve të stafit gjatë vitit 2013 është punuar në ngritjen e kapaciteteve të 

burimeve njerëzore në TIK duke u mbajtur trajnime për gjithsejtë 33 zyrtarë, prej të cilëve 9 

zyrtarë në sektorin e sigurisë së TI-së,  4 zyrtarë për sistemet virtuale, 4 zyrtarë për një sistem 

harduerik dhe 16 zyrtarë në fushën e qeverisjes elektronike. 

 

Në Qendrën Kontaktuese për Mbështetje dhe Ndihmë online që funksionon në kuadër te 

MAP-it nga muaji janar-dhjetor 2013 janë evidentuar gjithsej 902 thirrje nga shfrytëzuesit e 

Portalit shtetëror (qytetarë, biznese, zyrtarë, ndërkombëtarë). 
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Gjatë vitit 2013 MAP ka vazhduar në kryerjen e punëve rutinore për mirëmbajtjen dhe 

administrimin e sistemeve ekzistuese të TIK-ut si dhe asistencë teknike të vazhdueshme të 

institucioneve tjera në fushën e TI-së. 

 

Forcimi i kapaciteteve në administratë në proces të plotësimit të kritereve për integrim 

evropian si dhe për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve  

 

Gjatë vitit 2013 janë trajnuar 2688 nëpunës civil,  në gjithsej 93 module të trajnimit. Janë realizuar 

372 ditë trajnim dhe janë evidentuar 10817 pjesëmarrje në trajnime. Në trajnime kanë marrë pjesë 

nëpunës nga niveli drejtues i lartë, drejtues, profesional dhe administrative me një përfaqësim të 

gjerë përfshi të gjitha ministritë, agjencionet dhe komunat. Struktura gjinore e pjesëmarrësve në 

trajnim përbehet nga 34.22% gjinia femërorë, 63.73% gjinia mashkullore, ndërsa 4.57% ishin nga 

minoritetet që flasin gjuhen serbe. 

Instituti i Kosovës për Administrate Publike ka zhvilluar trajnime në këto fusha kryesore: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bashkëpunimi vendor dhe ndërkombëtar ka sjellë një sfidë në Qeverinë e Kosovës drejt integrimit 

evropian. Kosova  ka vazhduar bashkëpunimin me Shkollën Regjionale për Administrate Publike 
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(ReSPA), ku gjithsejtë gjatë vitit 2013  kanë marr pjesë 72 nëpunës civil nga 23 institucione të 

Republikës së Kosovës, në trajnime, punëtori, konferenca, rrjetëzime, etj. 
 
 
Gjithashtu, në bashkëpunim me OSBE, GIZ, SIDA, UNDP, ENA, ECMI, EIPA, etj., janë organizuar 

trajnime për Drejtësinë Administrative, Hartimin e legjislacionit, të drejtat e komuniteteve për 

nëpunësit civil, prokurimi publik, Lidershipi dhe menaxhimi në administrate publike, Organizimi, 

dizajnimi dhe planifikimi i projekteve, Microsoft Excel 2007, Microsoft Access 2007, SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) trajnimve për Çështjet e qeverisjes lokale dhe Çështjet e  

integrimit evropian. Në këto trajnime janë përfshirë pjesëmarrës nga niveli qendror dhe lokal i 

administratës publike. 

 

Bashkëpunimi dhe transparenca me shoqërinë civile ka qenë një nga prioritetet e Ministrisë.  

Ministria e Administratës Publike evidentuar 17 kërkesa për qasje në dokumente publike. Në afat 
ligjor janë dhënë 16 përgjigje, kurse për një rast pala është sugjeruar të kërkonte përgjigje në 
institucionet relevante.   

Në bashkëpunim me Shoqërinë Civile janë organizuar debate të hapura publike, si dhe kemi marr 
pjesë në aktivitet që organizon Shoqëria Civile, si punëtori dhe seminare të  ndryshme. Vlen të 
veçohet angazhimi i përfaqësuesve të OJQ në Përpilimin e Projekt Udhëzimit Administrativ për 
Regjistrimin, Regjistrin Publik Shuarjen dhe Çregjistrimin e OJQ në Republikën e Kosovës. Po ashtu 
nga Ministria ka miratuar Rregulloren për  Emërimin dhe Funksionimin e Komisionit për  
Shqyrtimin e ankesave të OJQ  në shkallë të dytë dhe Rregulloren për  Subvencionimin e OJQ-ve 
nga MAP.  

*Gjatë vitit 2013 në Departamentin për OJQ janë regjistruar 536 OJQ, si vijonë; 
 

OJQ Vendore 527 

OJQ Nderkombetare 9 

Multietnike 26 

Minoritete 75 

Kërkesa për regjistrim janë dorëzuar përmes arkivës së MAP 701 

Kërkesa për regjistrim Online  30 

Kërkesa për regjistrim të shqyrtuara janë 740 

Kërkesa për regjistrim të refuzuara janë 8 

OJQ të shuara 5 

Ndërrim te certifikatave prej logos se vjetër (UNMIK) ne të re me logo të 

Republikës së Kosovës 

160 

 

Vazhdim te certifikatave me Status te përfitimit publik  

74 

 
Gjatë vitit 2013 janë pranuar  gjithsej 271 raporte vjetore të OJQ-ve. Prej tyre 266 raporte janë për 
vitin 2012, ndërsa 5  raporte janë të viteve tjera (Një për vitin 2009, një për 2010, tre për vitin 
2011,dhe një për vitin 2013). 
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Janë marr 19 vendime për revokimin e SPP ndaj atyre OJQ-ve të cilat nuk i kanë kryer obligimet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në OJQ. Prej tyre 17 OJQ  janë 
vendore dhe 2 Ndërkombëtare. 
 
OJQ-të të cilave MAP  ju ka ndarë subvencione për projektet e tyre gjatë vitit 2012 
 

OJQ-të të cilat kanë qenë të obliguara të 

dorëzojnë  raport  

20 

OJQ-të tëcilat kanë sjellë raport 10 

OJQ-të me raporte të kompletuara 8 

OJQ-të me raporte  jo- komplet 2 

OJQ-të të cilat nuk kanë sjell raport 10 

Gjithsej: 20 

 
 

Në përputhje me Planin Strategjik për vendosjen e institucioneve në objekte shtetërore për vitin 2013, 

në kuadër të fazës afatmesme të Planit Strategjik 

 
Progresin e projekteve kapitale të cilat disa janë përfunduar gjatë vitit 2013 dhe disa kanë filluar në 
2013 dhe vazhdojnë ende edhe në vitin 2014:  

1. Ndërtimi i Kompleksit të Pallatit të Drejtësisë - progresi 64% 

2. Ndërtimi i  Burgut të Sigurisë së Lartë – progresi 100% 

3. Ndërtimi i Shtëpisë së Sigurt të Viktimave të Trafikimit – lot 2 - progresi 100% 

4. Ndërtimi i Ndërtesës së Institutit të Forenzikës Psikiatrike - progresi 65% 

5. Ndërtimi i Ndërtesës së Ministrisë së Forcës dhe Sigurisë së Kosovës - 100% 

6. Ndërtimi i Ndërtesës së Universitetit të Mitrovicës –progresi 25%  

7. Ndërtimi i ndërtesës së Prokurorisë së Qarkut në Pejë – progresi 78% 

8. Ndërtimi i Ndërtesës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj – në fillim të punimeve  

9. Ndërtimi i ndërtesës së Prokurorisë Themelore në Gjilan – në fillim të punimeve  

10. Ndërtimi i Qendrës së Paraburgimit në Gjilan - progresi 25% 

11. Ndërtimi i Qendrës së Paraburgimit në Prishtinë - në fillim të punimeve 

12. Ndërtimi i Ndërtesës së AKI-së në Prishtinë- ka përfunduar 100% 

13. Ndërtimi i ndërtesave përcjellëse të AKI-së në vazhdim të punimeve 

14. Ndërtimi i ndërtesës për qendrën e AKI-së në Prizren – në vazhdim të punimeve 

15. Ndërtimi i ndërtesës për qendrën e AKI-së në Pejë- në vazhdim të punimeve 

16. Ndërtimi i ndërtesës për qendrën e AKI-së në Gjilan – i përfunduar 100% 

17. Ndërtimi i ndërtesës së AKI-së – Mitrovicë - i përfunduar 100% 

18. Ndërtimi i ndërtesës së AKI-së – Ferizaj – në vazhdim të punimeve 
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Ndërtimi i Ndërtesës së Prokurorisë  Themelore në Pejë, Gjilan, Ferizaj 

 
 

Pasqyra e shpenzimeve buxhetore sipas kategorive ekonomike për vitin 2013 – MAP  

Ministria për vitin 2013 ka pasur një buxhet në vlerë prej 30,337,489.00€ prej tyre 10,000,000.00€ në 

kategorinë e pagave dhe mëditjeve janë te ndara për Reformën e Administratës Publike kurse për 

MAP-in vlera prej 1,685,727.22€ janë të alokuara në paga dhe mëditje, 4,985,401.00€ në mallra dhe 

shërbime, 1,400,706.00€ në shpenzime komunale, 50,000.00€ në subvencione dhe transfere dhe 

12,276,102.00€ në shpenzime kapitale. Prej tyre janë shpenzuar 17,962,162.91€. Bazuar në këto shifra 

buxheti i MAP-it  për vitin 2013 është realizuar në shkallen prej 88.31 %, kurse me buxhetin e RAP 

realizimi është prej 59.21 %. Po ashtu në fondin e  buxhetit për financim nga huamarrja kemi pasur  

buxhetin në vlerë prej  794,441.00€ nga kjo janë realizuar 424,668.05€ 

Kategoria Ekonomike 
Buxheti i 
aprovuar  

Shpenzimet 
buxhetore  

Buxheti i pa 
shpenzuar 

Përqindje 
(%) 

Pagat dhe mëditjet 1,685,727.22 1,685,434.43 9,939,845.57 99.98% 

Mallra & shërbime 4,985,401.00 4,849,830.70 68,023.81 97.28% 

Shpenz. komunale 1,400,706.00 1,391,029.24 9,665.44 99.31% 

Subvencionet 50,000.00 29,500.00 20,500.00 59.00% 

Shpenzime kapitale 12,276,102.00 10,006,368.54 34,377.96 81.51% 

Gjithsej 20,397,936.22 17,962,162.91 10,072,412.78 88.06% 
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ANEKS 1 

REALIZIMI I PLANIT LEGJISLATIV 2013 

Nr. Ligjet e  miratuara 

1 
Ligji Nr. 04/L-145 Për Organet Qeveritare Për Shoqërinë E Informacionit  është miratuar nga 
Kuvendi dhe ka hyrë në fuqi me 01.06.2013 

2 
Ligji për Punën në Zyrë/Ligji nr. 04/L-184 për Administrimin e Punës në Zyrë, është miratuar 
nga Kuvendi dhe ka hyrë në fuqi më 12.6.2013. 

Nr. Projekt - ligjet 

1 
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, 
është finalizuar drafti i parë i këtij Projektligji dhe pritet që të përcillet për konsultime 
paraprake dhe publike, dhe pastaj të përcillet për ZKM për procedim të mëtejmë. 

2 
Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-202 për Konfliktet Administrative, 
është finalizuar drafti i parë i tij dhe pritet që të përcillet për konsultime paraprake dhe 
publike, dhe pastaj të përcillet për ZKM për procedim të mëtejmë. 

3 

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-064 për Festat Zyrtare në 
Republikën e Kosovës, është hartuar nga MAP-i, aprovuar nga Qeveria, por nuk është 
miratuar nga Kuvendi 

4 

Projektligji për pagat dhe kompensimet e nëpunësve publik të cilët nuk janë pjesë e Shërbimit 
Civil, është hartuar drafti i parë i tij dhe pritet të shqyrtohet dhe finalizohet nga grupi punues 
dhe të procedohet për më tej. 

5 
Projektligji për inspektimin administrativ, ky Projektligj është përcjell për ZKM, për procedim 
të mëtejmë. 

6 

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të 
Republikës së Kosovës, është finalizuar ky Projektligj dhe i ka kaluar procedurat e 
konsultimeve paraprake, pritet të përcillet për procedim të mëtejmë. 

7 Projektligji për pagat e funksionarëve publikë është finalizua dhe është përcjell për MF për 
marrjen e deklaratës përkatëse. 

8 Projektligji për Institutin e Kosovës për Administratë Publike, gjendet në procedurë të 
miratimit në Kuvend, i cili ka kaluar leximin e parë. 

 9 Projektligji për agjencinë e inxhinieringut dhe menaxhimit të pasurisë shtetërore është përcjell 
për ZKM, për procedim të mëtejmë. 

 10 

Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. nr. 03/L-147 për Pagat e Nëpunësve 
Civilë dhe Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-189 për 
Administratën Shtetërore të Republikës së Kosovës, bashkë me grupet punuese, kemi filluar ti 
draftojm. 

Nr. Rregulloret e miratuara Projekt -rregulloret 

1 

Është miratuar Rregullorja nr. 01/2013 për 
Shpërndarjen e Subvencioneve për 
Organizatat Joqeveritare. 

Projekt rregullorja për trajnimet të obligueshëm 
dhe provim të obligueshëm të nëpunësve civil, 
ka kaluar procedurat e konsultimeve paraprake 
dhe pritet të përcillet për procedim të mëtejmë.   

 

 


