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SHOQATA KOMBËTARE E GRUAS PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE  NË KËTË NUMËR 

Më 24 janar 2018, Scan Media 
Group, në bashkëpunim me 
Bursën Shqiptare të Titujve dhe 
Bashkimin e 
Dhomave të 
Tregtisë dhe 
Industrisë 
organizuan në 
Tiranë 
Konferencën 
Ekonomike 
Rajonale: 
Ballkani i së ardhmes: drejt një 
përfshirjeje globale. Një grup 
sipërmarrësesh, anëtare të 
SHGPAZ morrë pjesë në këtë 
forum. 
Konferenca ekonomike solli në 
Tiranë përfaqësues të 
rëndësishëm të organizatave të 
biznesit, bursave dhe sistemit 
financiar nga i gjithë rajoni, për të 
diskutuar rreth këtyre sfidave. 

Shqipëria dhe Rajoni, më shumë 
se kurrë kanë nevojë për forume 
të tilla, ku në qendër të diskutimit 

të jetë ekonomia 
dhe vullneti për 
përparim e 
prosperitet. 
Krijimi i një zone 
të ekonomike 
rajonale është i 
domosdoshëm 
për të zgjeruar 

perspektivat e zhvillimit 
ekonomik në Ballkanin 
Perëndimor. I kuptuar si një treg i 
madh, ky rajon do të ishte shumë 
më tërheqës për investitorët dhe 
do të thithte më shumë flukse 
kapitali. Kur flasim për investime, 
në radhë të parë kuptojmë 
nevojën për më shumë prani të 
kapitalit perëndimor,  
 (Vijon faqe 2) 
 

Konkursi IDEA per plane biznesi 
15 janar deri 15 mars 2018 

A keni një ide të mirë biznesi apo një 
biznes të ri? Aplikoni!                     Faqe 2 

 
Konferencë për potencialet e gruas 

Më 5 mars 2018, Konferenca Veprimtarë 
ruralë dhe urbanë transformojnë jetën e 
grave.                                 Faqe 4 
 

 

Future Balkans 
Projektojmë ekonominë e së ardhmes 
Editorial 
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edhe si nevojë për të ndërtuar një 
model korrekt dhe modern të 
funksionimit të tregut, por edhe  
kapitalet që vijnë nga lindja dhe 
sidomos nga Azia janë të 
mirëpritura.  
Nga politika pritet më shumë 
vullnet për të çuar përpara 
reformat e nevojshme për të 
ndërtuar një shtet ligjor dhe një 
treg funksional, për të garantuar 
mbrojtje dhe besim te 
investitorët seriozë.  
Shqipëria në vitet e fundit ka 
hedhur hapa në drejtimin e duhur. 
Por, reforma madhore, si ato që 
prekin drejtësinë, formalizimin e  

 

ekonomisë, derregullimin dhe 
përmirësimin e klimës së biznesit, 
ngritjen e një tregu të mirëfilltë 
energjetik, etj., janë prioriete që 
duhet të avancojnë më shumë 
gjatë këtij mandati qeverisës. 
Idetë dhe sugjerimet ishin të 
shumta por refleksionet për 
Shqipërinë nga politikani gjerman, 
me përvoje disa dekadshe, Rezzo   

Schlauch, ishin interesante: përveç 
toneve pozitive të ekonomisë 
shqiptare, me fjale te tjera ai tha 
“mos u hallakatni”, tri shtylla a 
mundësi qe do t’ju ndihmojnë të 
dilni nga honi, duhet t’i ngrini e 
forconi këto fusha: a)Turizmi, 
b)Bujqësia, c)Teknologjia 

informatike!  
 

 
 

 

Konkursi IDEA për plane biznesi 
është i hapur tashmë dhe ata që 
kanë një ide biznesi ose 
drejtojnë një biznes prej më pak se 3 
vjet janë të ftuar të aplikojnë. 
Konkursi IDEA ofron një paketë të 
plotë mbështetjeje nëpërmjet 
seancave tërheqëse të trajnimit, 
coaching/këshillim, mentorim dhe 
fituesve do t’u ofrohet grant.  
Linku i IDEA në facebook:  
 www.facebook.com/ideaalbania 

Afati i aplikimit deri në datën 15 
Mars 2018. 
Aplikoni në linkun: 
https://form.jotformeu.com/CEFE
Internati…/aplikime-idea-2018 

Konkursi IDEA per plane biznesi 

15 janar deri 15 mars 2018 

 
  

Ballkani i së ardhmes  

(vijon nga faqe 1) 

https://www.facebook.com/ideaalbania
https://form.jotformeu.com/CEFEInternational/aplikime-idea-2018
https://form.jotformeu.com/CEFEInternational/aplikime-idea-2018
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Kreditimi i bizneseve gjatë vitit 
2017 është rritur me 3.2% 
krahasuar me një vit më parë dhe 
zë 36.5% të PPB, me një ulje prej 
1 pikë përqindje krahasuar me 
vitin 2016.  
Kreditimi i bankave për SME-të 
është i një rëndësie të veçantë, 
sepse ai i jep mundësi këtyre 
bizneseve të sigurojnë kapitalin 
financiar të nevojshëm për t’u 
rritur dhe për të qenë konkurrent 
në treg. Prandaj gjerësisht është 
pranuar se aksesi në financë është 
një dimension i rëndësishëm i 
zhvillimit të SME-ve. Një nga 
problematikat kryesore të SME-
ve në Shqipëri, të identifikuar 
edhe nga disa institucione 
ndërkombëtare, është aksesi në 
financë dhe krijimi i një 
marrëdhënie më të fortë 
bashkëpunuese me bankat. Për 
pasojë, ky dimension përbën 
edhe një nga fushat/ elementët 
ku përqendrohet edhe një nga 
rekomandimet kryesore, i cili 
thekson rëndësinë e përmirësimit 
të aksesit në financë të SME-ve 
nëpërmjet politikave dhe nismave 
shtetërore. Në fund të vitit që 
lamë pas, kreditë për SME-të 
ishin rreth 42% e portofolit të 
kredive që bankat kanë financuar 
bizneset, me rritje me 2 pikë 
përqindje nga një vit më parë, ose 
rreth 10 pikë përqindje në dy vitet 
e fundit. Në raport me prodhimin 
e brendshëm bruto kjo kredi 
përfaqëson 8.7%, nivel ky shumë 
më i ulët se sa kontributi prej 66% 
(INSTAT 2016), që SME-të japin 
në aktivitetin ekonomik në vend. 

Edhe pse financimi i SME-
ve nga bankat ka ardhur 
në përmirësim në vitet e 
fundit, ai mbetet në nivele 
modeste, duke nënvizuar 
rëndësinë e politikave më pro 
aktive të autoriteteve shtetërore 
në mbështetjen dhe rritjen e 
aksesit në financë të SME-ve.  
Financimi i banka-ve për SME-të 
është rreth 45% në monedhën 
vendase në lekë, kurse pjesa 
tjetër në valutë- kryesisht në 
euro. Rritja vjetore e këtij 
portofoli gjatë vitit 2017 ishte 
mesatarisht 33% duke 
mbështetur zhvendosjen e 
portofolit drejt monedhës 
vendase. Kjo është një 
karakteristikë që ka karakterizuar 
zhvillimet e viteve të fundit, ashtu 
sikurse edhe për kredinë totale të 
bizneseve. Kështu 2 vjet më parë, 
kreditimi në lekë përfaqësonte 
vetëm 30% të totalit të kredisë së 
SME-ve, duke shfaqur një rritje të 
dukshme të kredisë në lekë të 
këtij segmenti. Normat e ulëta të 
interesit të ofruar nga bankat 
gjatë kësaj periudhe, së bashku 
me natyrën e aktivitetit ekonomik 
të SME-ve që veprojnë kryesisht 
në monedhën vendase janë 
arsyet kryesore që kanë 
mbështetur këtë zhvendosje. 
SME-të ndryshe nga bizneset e 
mëdha që veprojnë në treg e kanë 
më të vështirë të mbrohen 
natyralisht nga ndryshimet e 
kursit të këmbimit, dhe si e tillë 
ato mbartin një rrezik më të lartë 
nga lëvizjet e kursit të këmbimit. 
Në këtë drejtim mund të kenë 

ndikuar edhe masat rregullative 
të marra prej kohësh nga banka 
qendrore, ku banka 
“penalizohen” për huamarrësit që 
nuk janë të mbrojtura natyralisht.  
Portofoli i kredisë se SME-ve 
përbehet kryesisht nga kreditë 
me maturitet afatgjatë, të cilat 
zënë 56% të totalit të kredisë për 
SME. Në fund të vitit 2017, kredia 
afatmesme përbën 16% të 
kredisë dhe pjesa tjetër është 
kredi afatshkurtër. Karakteristikë 
e dy viteve të fundit ka qenë 
zhvendosja nga kredia 
afatmesme drejt asaj afatgjatë. 
Ndërkohë që pesha e kredisë 
afatshkurtër ka mbetur pothuajse 
e pandryshuar, rreth nivelit të 
28%. Pavarësisht kësaj 
zhvendosje, duke marrë parasysh 
se e gjithë kredia e dhënë nga 
bankat janë me norma interesi të 
indeksuara/ të luhatshme, ato çdo 
vit përshtaten me normat e 
tregut, duke ekspozuar bizneset 
ndaj ndryshimit të kostos të 
shërbimit të kredisë dhe si të tilla 
kredia afatgjatë nuk ofron 
mbrojtje për biznesin SME.  
 

Financimi i SME-ve nga sektori  

bankar gjatë 2017 
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Më datë 5 mars 2018, do të 
organizohet në hotel Mondial në 
Tiranë, Konferenca “Veprimtarë 
ruralë & urbanë transformojnë 
jetën e GRAVE”, në kuadër të 
veprimtarive për ditën 
ndërkombëtare të gruas, 8 
marsit. Kjo Konferencë 
organizohet me iniciativë të 4 
shoqatave OJF si: Shoqata e 
Gruas Profesioniste & Afariste, 
(SHGPAZ); Në Dobi të Gruas 
Shqitare; Shoqëria Shqiptare për 
të gjitha Moshat (ASAG) dhe 
Shoqata për gratë & fëmijët. 

Konferenca ka për qëllim që të 

 ndërgjegjësojë të gjithë aktorët 
dhe eksperët në fusha të 
ndryshme, për të mbështetur 
gruan si një potencial i lartë për 
zhvillimin ekonomik të vendit dhe 
për prosperitet.   
Ftoheni të marrni pjesë!  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
Më datë 27 janar 2018, u 
organizua takimi i parë për vitin 

2018 me gratë sipërmarrëse të 
Tiranës, Durrësit dhe Fierit, 

anëtare të SHGPAZ, ku u 
diskutua për planin e 

vitit 2018 si dhe 
problematikën e hasur 

në këtë fillim viti. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Darkë pune me 
gratë sipërmarrëse 
të Tiranës, 

Durrësit, Fierit  

                 Ftesë: 

Konferenca për potencialet e gruas 

Nga Flutura Xhabija 
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Biznesi shqiptar po orientohet 
gjithnjë e më tepër drejt sektorit 
të shërbimeve. Lejet e ndikimit në 
mjedis, shërbimet mjekësore 
parësore dhe stomatologjike, 
farmacitë, si dhe agjencitë e 
udhëtimit, janë sektorët kryesorë 
ku sipërmarrësit po tregojnë 
interes të madh. 
 
Sipas statistikave zyrtare të 
Qendrës Kombëtare të Biznesit, 
numri i lejeve aktive dhënë gjatë 
vitit të kaluar është 1,637, nga të 
cilat leje të miratuara janë 1,551 
dhe leje të refuzuara 1,175 për 
arsye të ndryshme, si 
mosplotësim kriteresh, 
mospagesë të tarifave sektoriale, 
shkelje ligjore, por edhe me 
vullnet të vetë subjektit. Sipas 
statistikave të kësaj Qendre, 
numri më i madh i aplikimeve 
është shënuar për leje mjedisore 
të tipit C dhe B me rreth 1,521, 
për shërbime mjekësore 297 leje, 
për agjenci udhëtimesh 156 dhe 
për farmaci 149 leje. 
 
Po sipas statistikave të QKB, 
edhe numri i licencave të 
miratuara vetëm gjatë vitit 2017 
ka arritur në 1,732, nga të cilat 
1,607 janë aktive, ndërsa 1,307 
janë refuzuar.  Ndërkohë që me 
reformën e derregulimit gjatë 
muajve të ardhshëm pritet të 
reduktohen ose do të kalojnë në 
vetëdeklarim afro 20 leje dhe 
licenca në fusha të ndryshme. 
 

 

Numri i bizneseve që kanë janë 
çregjistruar gjatë muajit janar të 
këtij viti llogaritet të jetë 732. 
Sipas statistikave të Qendrës 
Kombëtare të Biznesit, gjatë 
muajit të parë të këtij viti ka një 
rritje me 50 % të numrit të 
bizneseve të çregjistruara në 
krahasim me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë.  Sipas këtyre 
statistikave, numri i 
çregjistrimeve në janar të 2017 
ishte 378 biznese. 
 
Numri më i madh i subjekteve të 
çregjistruara e ka qarku i Tiranës 

me 336, me pas vjen Elbasani me 
80 subjekte, Korça 70, Fieri 48, 
Durrësi 45, Vlora me 42 biznese, 
Berati me 27, Shkodra me 26, 
Lezha 21, Gjirokastra 15, Dibra 
me 14 subjekte dhe në vend të 
fundit llogaritet Kukësi me 8 
subjekte të çregjistruara.   
 

Por referuar dhe ndryshimeve 
ligjore, tashmë është thjeshtuar 
mjaft dhe procedura e 
çregjistrimit, edhe pse prej vitesh 
ishte kthyer në një “makth” për 
shumë biznese që donin të 
mbyllni aktivitetin. 
 
Kështu për personat fizik 
çregjistrimi bëhet për një afat 30 
ditor pas aplikimit në QKB, në 
rastin kur subjekti nuk ka 
detyrime nga shtetit.  
 
Ndërsa për persona juridikë apo 
zyra përfaqësimi të shoqërive të 
huaja, si dhe për ato subjekte që 
janë në proces likuidimi, 
parashikohet që çregjistrimi 
behet për 90 ditë, nga 120 ditë që 
ishte më parë. 
 

 
 
 
 

 
 
 

BIZNESI DHE TENDENCAT E 2018  

nga Violeta Shqalsi 
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ETLEVA NALLBANI, arkeologe 
me famë botërore, personalitet 
shkencor, vajzë nga një familje 
intelektuale qytetare, nga dy 
qytete të dëgjuara në shekuj 
Berat & Shkodër, e 
mrekullueshme në pamje dhe në 
sjellje. Ajo me përkushtim punon 
maleve dhe zonave me të 
vështira, por me histori antike. 
Eshte pak të flasësh për këtë 
Shkencëtare që na nderon të 
gjithëve! (FXH) 
 
Tek dëgjoja referatin e 
arkeologes Etleva Nallbani në 
sallën e Akademisë Franceze 
(Académie des Inscriptons et des 
Belles Lettres), atje midis shumë 
akademikëve të njohur të botës 
shkencore botërore, më ngjau për 
një çast se një dallëndyshe kishte 
fluturuar nga veriu shqiptar, nga 
malet e Komanit dhe të 
Shurdhahut dhe pasi kishte 
kapërcyer tre mijë kilometra, 
përmes borës së Alpeve ishte ulur 
më së fundi aty në kupolën plot 
dritë, ku shekuj me rradhë kishin 
mbajtur fjalimet e tyre 
shkencëtarët e mëdhenj të 
qytetërimeve të vjetra, figurat e 
të cilëve në mermer më 
qëndronin përballë. 

Por ky ishte vetëm një çast sepse 
energjia, profesionalizmi dhe 
eksperienca e madhe e Etleva 
Nallbanit, figurën e dallëndyshes  

 

 

 

e kanë kthyer në një lloj 
shqiponje, edhe pse në vendin e 
shqipeve shqiponjat po zhduken 
realisht dhe figurativisht. Nuk 
është thjesht çështje krenarie, 
pasi ajo bën pjesë në Qëndrën e 
Kërkimeve Shkencore Francese 
(CNRS), por sepse kësaj rradhe 
ishte ajo që përfaqësoi Shkollën 
Franceze të Romës, një 
institucion i jashtëzakonshëm 
shkencor që bashkë me Shkollën 
Franceze të Athinës të krijuara në 
mesin e shekullit XIX, ato i kanë 
sjellë njerëzimit një kontribut të 
jashtëzakonshëm. “Dallëndyshja” 
Nallbani mund të kishte mbetur 
dallëndyshe në mjedisin shkencor 
të trazuar keqas nga politika 
shqiptare, mund të kishte pranuar 
kompromisin, postet, t’i përkulej 
forcës dërmuese të biznesit 
mafioz që s’pyet për trashëgimi, 
vlerat që ata i quajnë të 
«vdekura» dhe nuk do ta njohë 
atë, por sedra profesionale e 
ktheu këtë arkeologe në një 
mbrojtëse shembullore të 
trashëgimisë kulturore në 
Shqipëri dhe në kuadrin e 
trashëgimisë të vendeve të jug-
lindjes europiane. Për këtë foli 
ajo, për sfidat aktuale, për 
mbrojtjen, kërkimet, restaurimet 
dhe transmetimin e këtyre 
kulturave si pjesë përbërëse të 
kulturave moderne, që kjo kulturë 
të dëshmojë identitetet dhe 
lidhjet që kanë patur popujt gjatë 
mesjetës, pikërisht në këtë mjedis 
ku janë pikëtakuar ndër shekuj 

Lindja dhe Perëndimi. Kërkimet e 
saj të vazhdueshme të sukseshme 
në zonën e Komanit, të 
kështjellës së Lezhës e së fundi të 
Sardës (Shurdhahut) e kanë 
kthyer atë në një lloj shqiponje 
për të luftuar kundër interesave 
të ulta në dëm të trashëgimisë, 
çka u bë e dukshme në zonën e 
Komanit me historinë e linjave të 
tensionit të lartë apo të 
kështjellës së Lezhës, ku imazhet 
e projektit me godinat lluksoze 
brenda kështjellës krijuan habi jo 
vetëm në rrethet shkencore 
shqiptare, por dhe në sallën e 
kësaj akademie prestigjioze, siç u 
shpreh dhe vetë Sekretari i 
Përhershëm i Akademisë Jean 
Louis Ferrary.  

Etleva Nallbani ka gjetur si duket 
çelësin e përballimit të sfidave: 
angazhimin e shoqërisë civile dhe 
të rrjeteve sociale, që padyshim 
kërkon energji të mëdha, por kur 
shoqëria civile ngrihet në këmbë 
dhe mbështet shkencën e vërtetë 
kundër veprimeve dhe interesave 
private që cënojnë trashëgiminë 
kulturore dhe kulturën në 
përgjithësi, çdo sfidë 
kapërcehet… 

“Një dallëndyshe” shqiptare në 
kupolën e Akademisë Franceze  

Marre nga shkrimi i Luan Rama ish ambassador i Shqipërisë në Francë 
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26.8% 
Biznese aktive të drejtuara/pronare 
gra, për vitin 2016 në Shqipëri 
rezultojnë 26.8% me një rënie me 
4.5 pikë % në krahasim me vitin 
2015 ku përbënin 31.3%. 

 

 
25 janar 2018 – takim për 
përgatije të Konferencës së dytë 
të frankofonisë; shoqata 
frankofone dhe profesorati i 
katedrës së frëngjishtes. 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

3.2% 
Kredia për vitin 2017 rezulton me 
një rritje modeste me vetëm 3.2% 
krahasuar me një vit më pare dhe zë 
36,5% ndaj PPB, me një ulje prej 1 
pikë përqindje krahasuar me 2016. 

 

Vizitë tek biznesi i 
Servete Agia  
 
18 janar 2018 - vizitë në një biznes 
familjar, disavjeçar dhe me 
zgjerim rajonal. Servete Agia, e 
filloi në shtëpi, me qëndisje dhe 
qepje me porosi në Vaun e Dejës, 
Shkodër, pastaj hapi një dyqan po 
aty dhe tashmë në Tiranë, ka 
minifabrikën e saj që menaxhohet 
nga djali dhe vajza e saj. 
 
Një përvojë pozitive që duhet 
ndjekur edhe nga sipërmarrëse të 
tjera! 
 
  
 

Konferenca e dytë e frankofonisë 
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Hekuri është një mineral që ju 
ndihmon të merrni oksigjen të 
mjaftueshëm në të gjithë trupin. 
Nëse nuk merrni hekur të 
mjaftueshëm, trupi nuk mund të 
marrë oksigjen të mjaftueshëm 
dhe ju do të kaloni në anemi.  

Anemia mund të ndodhë për 
shkak të mungesës së dy 
ushqyesve kyç në trup: vitaminës 
B12 (dhe acidit folik) dhe/ose 
hekurit. Hekuri është gjithashtu 
një pjesë e rëndësishme e shumë 
enzimave në trup dhe është i 
nevojshëm në funksionimin e 
qelizave. 

Mungesa e hekurit është 
mungesa ushqimore më e 
përhapur në botë. Çereku i 
popullatës së botës është 
anemike dhe gjysma prej tyre si 
pasojë e mungesës së hekurit në 
ushqim.  
Te femijët dhe gratë, anemia 
mund të rezultojë si pasojë:   
- Nuk merrni hekur të 
mjaftueshëm nga ushqimi.  
Njerëzit të cilët nuk hanë mish, 
mund të jenë në rrezik për 

mungesë hekuri, nëse nuk marrin 
hekur nga ushqime të tjera. 

-Paaftësia për të thithur hekur 
është edhe pasojë e sëmundjeve 
të tilla, si sëmundja celiake. 

-Gjakderdhje të rënda, si 
gjakderdhje të shumta gjatë 
periodave (ciklit menstrual) ose 
gjakderdhje të brendshme, si në 
ulcerat peptike ose kancerin e 
zorrës së trashë. 

-Shtatzënia: shumë gra shtatzëna 
vuajnë nga mungesa e hekurit 
pasi hekuri është i nevojshëm jo 
vetëm për trupin e tyre, por edhe 
për mirëzhvillimin e fetusit. 

-Shumë njerëz me sëmundje 
kronike të veshkave kanë 
mungesë hekuri. 

- Në shumë raste, fëmijë të 
shëndetshëm të ushqyer 
ekskluzivisht me qumësht gjiri, 
mund të kenë nevojë për plotësim 
me hekur të bio-disponueshëm. 

Për sa hekur kemi nevojë të 
konsumojnë në një ditë? 
Sasia e rekomanduar ditore është 
-18 mg hekur në ditë për një grua 
në moshën e riprodhimit,  
-27 mg për gratë shtatzëna dhe 8 
mg në ditë për burrat.  
-Gratë që ushqejnë me gji fëmijët 
mund të konsumojnë 9mg në 
ditë, meqë gjatë kësaj periudhe 
nuk kanë perioda.  
-Vajzat e moshës 14-18 vjeç kanë 
nevojë për 15 mg hekur në ditë. 
 

Cilat ushqime përmbajnë hekur? 
Burimet ushqimore të hekurit 
janë të ndarë në dy grupe: 

- mishi i kuq, pjesët e brendshme 
(të tilla si zemra dhe mëlçia), 
vezët dhe prodhimet e detit. 

- perimet, shumë të pasura në 
hekur janë edhe frutat e thata, si 
arrat dhe bajamet, jeshillëqet, të 
tilla si majdanozi.  

Si të përmirësojmë thithjen e 
hekurit?  

Hekuri i mishit ka përthith-
shmërinë më të lartë. Për të 
përmirësuar thithjen e hekurit 
duhet ta konsumoni atë me 
ushqime që përmbajnë vitaminë 
C. Hekuri i ushqimeve bimore 
ndikohet shumë nga ushqimet e 
tjera qe konsumohen me to, e 
sidomos ato ushqime që 
përmbajnë vitaminë C, si 
portokalli, domatet, qitro, specat 
e kuq, kivi dhe brokoli.  

Ushqimet qe nuk duhen 
konsumuar bashke me hekurin:  

Çaji jeshil, kafja, drithrat me 
krunde, soja, qumeshti, kakao e 
çokollata. 

Në çdo rast mos harroni të 
konsultoheni me mjekun. 
 

Gruaja dhe shëndeti 
Mungesa e Hekurit dhe Anemia  

Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti 
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 Më datë 6 janar 2018, u 
organizua takimi i parë për vitin 
2018 me gratë sipërmarrëse, 
anëtare të SHGPAZ Shkodër, ku u 
diskutua për planin e vitit 2018 si 
dhe problematikën e hasur në 
këtë fillim viti. 
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Drekë pune me anëtaret e 
SHGPAZ Shkodër 
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Kalendari i Panaireve në Poloni Janar-Prill 2018 

 
 
 


