VENDIM
K.P.P. 545/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 16.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave lidhur me anullimin e shortit të datës 28.05.2018,
ora 11:00, si dhe anullimin e hedhjes së shortit të dytë dhe
shortit të datës 30.05.2018, ora 12:00, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-45230-0208-2018, me objekt: “Shërbim i ruajtjes me roje private –
Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara – me afat 300 ditë”, me fond limit
1,964,874 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 19.02.2018, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik Kavajë.

Ankimues:

“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qëndra Condor, kati II, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shëndetit Publik Kavajë.
Adresa: Lagjia Nr. 3, Kavajë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i
Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
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miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin
e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me
të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 09.02.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-45230-02-08-2018, me objekt: “Shërbim i
ruajtjes me roje private – Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara – me afat 300 ditë”, me fond limit 1,964,874 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
19.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik Kavajë.
II.2 Në datë 19.02.2018 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.3. Në datën 16.05.2018 Komisioni i Prokurimit Publik mori vendimin KPP 321/2018 si vijon:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-45230-02-08-2018, me objekt: “Shërbim i ruajtjes me
roje private – Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të

2

2.
3.

4.
5.
6.
7.

përcaktuara – me afat 300 ditë”, me fond limit 1,964,874 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
19.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik Kavajë.
Të mos pranojë ankesën e operatorëve ekonomik “Bahiti - G” shpk, “Firdeus Security” shpk,
“Myrto Security” shpk dhe “Toni Security” shpk për procedurën e prokurimit të mësipërcituar.
Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Res 03” shpk dhe “Esti Security” shpk dhe të korrigjojë shkeljet, duke i skualifikuar këta
operatorë ekonomikë.
Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryer.
Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorit
ekonomik “Trezhnjeva” shpk.
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

II.4. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor dhe sistemit elektronik të prokurimeve rezulton
se më datën 24.05.2018 autoriteti kontraktor ka bërë rivlerësimin e procedurës së prokurimit në
sistemin elektronik të prokurimeve, (duke zbatuar vendimin e mësipërm të Komisionit të
Prokurimit Publik), nga ku rezultojnë të kualifikuar të parët me të njëjtën ofertë ekonomike 7
(shtatë) operator ekonomik, si më poshtë vijon:
1. “faf fdf dfafdf”
2. “Ballazhi” shpk
3. “G.S.E” shpk
4. “Arbana” sh.a
5. “Leksi
Security” shpk
6. “Toni Security” shpk
7. “Bahiti – G” shpk
8. “Eurogjici Security” shpk
9. “Firdeus Security” shpk
10. “Myrto Security” shpk
11. “Res – 03” shpk
12. “Esti Security” shpk
13. “Aulona Pol 1” shpk
14. “Safe” shpk
15. “Oktapus 1 Security” shpk
16. “Trezhnjeva” shpk
17. “Snajper Security” shpk
18. “Nazeri 2000” shpk
19. “Ales” shpk
20. “Oktapus” shpk

Pa dokumentacion
Pa dokumentacion
Pa ofertë
6429.45 lekë
6451.33 lekë
6481.32 lekë
6481.33 lekë
6481.88 lekë
6481.90 lekë
6482.91 lekë
6483.51 lekë
6483.51 lekë
6483.54 lekë
6483.54 lekë
6483.54 lekë
6483.54 lekë
6483.54 lekë
6483.54 lekë
6483.54 lekë
6483.58 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
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21. “Dea Security” shpk
22. “Firdeus Security Group” shpk
23. “Pelikani Security Group” shpk
24. “S.S.X” shpk
25. “Anakonda Security” shpk

6484.70
6484.70
6484.71
6484.72
6484.72

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.5. Referuar Informacionit të Autoritetit Kontraktor më datë 24.05.2018, operatorët ekonomik të
mësipërcituar me vlerë të njëjtë ekonomike janë njoftuar nga autoriteti kontraktor për zhvillimin e
procedurës së shortit më datë 28.05.2018, ora 11:00, pranë ambjenteve të autoritetit kontraktor.
II.6. Referuar Informacionit të Autoritetit Kontraktor rezulton se për shkak të kontestimeve të
operatorëve ekonomik pjesëmarrës shorti i realizuar më datë 28.05.2018, ora 11:00, është anulluar
nga autoriteti kontraktor. për tu rihedhur sërisht më datë 28.05.2018.
II.7. Në datë 28.05.2018, shorti i mësipërcituar i mbajtur në orën 11, i anulluar nga autoriteti
kontraktor për shkak të kontestimeve të operatorëve ekonomik pjesëmarrës është rihedhur sërisht
po më datë 28.05.2018, dhe sërisht për shkak të kontestimeve autoriteti kontraktor e ka anulluar
këtë short.
II.8. Referuar Informacionit të Autoritetit Kontraktor për shkak të anullimit të shorteve të
mësipërcituar, më datë 28.05.2018, ka njoftuar operatorët ekonomik të mësipërcituar me vlerë të
njëjtë ekonomike për zhvillimin e procedurës së shortit më datë 30.05.2018, ora 12:00, pranë
ambjenteve të autoritetit kontraktor.
II.9. Referuar Informacionit të Autoritetit Kontraktor në shortin e datës 30.05.2018, ora 12:00,
rezultojnë pjesëmarrës në shortë operatorët me vlerë të njëjtë ekonomike si më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Safe” shpk
“Ales” shpk
“Aulona Pol 1” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Oktapus 1 Security” shpk
“Snajper Security” shpk
“Trezhnjeva” shpk

6483.54
6483.54
6483.54
6483.54
6483.54
6483.54
6483.54

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.10. Nga hedhja e shortit të datës 30.05.2018, ora 12:00, në të cilin ishin prezent dhe morën pjesë
në shortë operatorët ekonomik të mësipërcituar, rezultoi fitues i shortit operatori ekonomik “Safe”
shpk.
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II.11. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor dhe sistemit elektronik të prokurimeve më
datën 31.05.2018 autoriteti kontraktor ka bërë rivlerësimin e procedurës së prokurimit në sistemin
elektronik të prokurimeve duke pasqyruar rezultatin e shortit.
II.12. Në datën 31.05.2018, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
nga autoriteti kontraktor për rezultatin e shortit si më poshtë vijon:
“Nga shorti i hedhur rezultoi jo fitues”
II.13. Në datën 31.05.2018 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si më poshtë:
Ne daten 31.05.2018 njoftohemi ne SPE se jemi skualifikuar me arsyetimin “Nga shorti i hedhur
rezultoi jo fitues”
Ky pretendim per skualifikimin e shoqerise sone eshte i padrejte dhe ne kundershtim te hapur me
ligjin dhe procedurat ligjore te LPP pasi sipas shortit te realizuar date 28.05.2018, shoqeria jone
rezulton fituese fakt ky i pranuar edhe ne procesverbalin e mbajtur nga autoritetit ku shprehimisht
thuhet dhe pranohet se sipas shortit te pare date 28.05.2018 ora 11: 00 rezultoi fituese nga hedhja
e shortit “SHPSF Nazeri 2000” . Pra, autoriteti kontraktor nuk mund te veproje ne kundershtim
me ligjin dhe te zhvilloje shorte te tjera nderkohe qe shorti i pare u zhvillua ne perputhje me nenin
66 te vkm 914 i ndryshuar dhe nga ky short doli nje shoqeri fituese. Pretendimet e pabazuara te
shoqerive to caktuara nuk mund te perbejne shkak ligjore per zhvillimin e shorteve te dyte dhe trete
dhe kjo te vazhdoje pafundsisht. Pra, sipas procesverbalit te mbajtur autoriteti pranon se doli
fituese shoqeria jone nga shorti i pare i cili u zhvillua ne perputhje me te gjitha hapat ligjore dhe
ne transparence te plote ne te dy fazat e tij, dhe autoriteti nuk mund te zhvilloje shorte sa here qe
has pretendime te pabazuara nga ndonje shoqeri pjesemarrese pasi kjo eshte ne kundershtim me
Iigjin.
➢ Shoqerite qe rezultonin te kualifikuara me te njejten vlere moren pjese ne shortin e pare date
28.05.2018, ora 11:00, i cili u zhvillua ne perputhje me dispozitat ligjore dhe ne transparence te
plote, ku si fillimi u hodh shorti per percaktimin e radhes se terheqjes. Shoqeria jone rezultoi me
numrin 1 , pra nepermjet ketij parashorti na takon te zgjedhim te paret dhe shoqerite e tjera sipas
numrave te tjere perkates qe iu kishin rene. Nga ana e te gjithe shoqerive nuk pati asnje kontestim
sa i perket rradhitjes se shortit duke vijuar keshtu me fazen e dyte te hedhjes se shortit nga ku do
te perzgjidhej shoqeria fituese.
➢ Nga ana e autoritetit ishin pergatitur letrat me pershkrimin fitues dhe te tjerat humbese. Para
se te fillonte perzgjedhja e letrave nga shoqerite, shoqeria “Snajper Security” kerkoi qe ti perzjente
letrat paraprakisht dhe me pas te zgjidheshin nga ana e shoqerive. Perfaqesuesit e autoritetit
pranuan dhe perfaqesuesi i shoqerise “Snajper Security” beri perzjerjen e letrave. Duke qene se
shoqeria jone ishte me numrin 1 atehere zgjodhem te paret dhe rezultuam me letren e fituesit. Me
pas zgjodhen edhe shoqerite e tjera te cilat rezultuan me letren e humbesit. Pas mbylijes se fazes
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se perzgjedhjes nga ana e autoriteti u kerkua firmosja e procesverbalit te hedhjes se shortit ku
firmosi shoqeria “Snajper Security” shpk por nderkohe perfaqesues i shoqerise “Ales” shpk tha
qe nuk ishte dakort qe te ishte shoqeria “Nazeri 2000” fituese dhe refuzoi te firmoste pa asnje
arsye, duke krijuar nje situate aspak te kendshme ne menyre te padrejte sikur te ishte i bindur se
shortin duhej te fitonte ai.. Duke u krijuar kjo situate aspak normale nuk u firmos procesverbali as
nga shoqerite e tjera te cilave sigurisht qe do tju interesonte nje mundesi shanci e dyte.
➢
Nderkohe u informuam se ne shkelje to hapur me ligjin ishte zhvilluar nje short i dyte rreth
nje ore me pas shortit te pare (sipas kopjes se procesverbalit bashkangjitur kesaj ankese , per te
cilin ne nuk kishim aspak dijeni dhe ku fituese ishte shoqeria qe krijoi dhe kontestoi shortin e pare
te zhvilluar ne perputhje me te gjithe proceduren ligjore. Autoriteti nuk legjitimohej te zhvillonte
short tjeter nderkohe qe e realizoi nje short ne perputhje me dispozitat ligjore, ku ishin te gjithe
shoqerite pjesemarrese dhe ku te gjithe kaluan ne perzgjedhjen e parashortit dhe me pas ne
perzgjedhjen e fitueseit dhe nga ku rezultoi nje fitues qe ishte shoqeria jone.
➢
Nderkohe ne daten ne daten 30.05.2018 ora 12:00 perseri ne menyre jo ligjore autorteti
zhvilloi nje short te 3-te i cili eshte i pavlefshem dhe ne kundershtim me ligjin pasi tashme autoriteti
e ka zhvilluar njehere kete procedure ne shortin e pare prej ku doli edhe nje fitues.
Sa me siper, kerkojme nga ana e autoritetit anullimin e shortit te dyte dhe shortit te trete e cdo Iloj
shorti tjeter ne vazhdim. Si dhe kerkojme nga autoriteti shpalljen fituese te shoqerise sone pasi
shorti i pare i zhvilluar ishte plotesisht i rregullt, u ezauruan te dy fazat e tij dhe u shpall ne
transparence te plote shoqeria fituese. Autoriteti nuk mund te behet pale e kontestimeve te padrejta
dhe nuk mund te beje te pavlefshem nje short te zhvilluar plotesisht brenda te gjitha rregullave.
Kundershtite e shoqerive te caktuara te cilat kane qellimin e vetem qe te shpallen ato shoqeria
fituese nuk mund te merren parasysh dhe duhet te injorohen pasi nje praktike e tille do te sillte si
perfundim realizimin e aq shorteve derisa te dale fituese shoqeria qe konteston por kjo do te ishte
e papranueshme dhe e paligjshme.
Ne perfundim kerkojme shpalljen fituese te shoqerise “Nazeri 2000” sipas shortit te pare te
zhvilluar date 28.05.2018 ora 11:00.
II.14. Me shkresën Nr.81/66 prot, datë 05.06.2018 autoriteti kontraktor e ka vënë në dijeni
operatorin ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk lidhur me refuzimin e ankesës së paraqitur prej
tij.
II.15. Në datën 08.06.2018, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
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II.16. Autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 81/71 prot, datë 18.06.2018, protokolluar në KPP
me nr. 1077/2 prot, datë 19.06.2018 ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k për “anullimin
e shortit të dytë dhe të tretë të datës 30.05.2018 ora 12:00, si të parregullt dhe të pa mbështetur në
ligj, si dhe lënien ne fuqi shortin e datës 28.05.2018, ora 11:00”, Komisioni i Prokurimit Publik,
vëren se:
III.1.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për parregullsi në hedhjen e shortit të dytë dhe të tretë
të datës 30.05.2018 ora 12:00, nga shqyrtimi në tërësi i ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur
saj,
III.1.2. Pretendimi i ankimuesit për anulimin e shorteve të mbajtura nga autoriteti kontraktor pas
atij të datës 28.05.2018, ora 11:00, me argumentat se “anullimi i shortit të parë është i pa bazuar
ligjërisht për sa kohë është shpalluar një operator fitues dhe se nga ana e AK nuk është zbatuar
forma e njoftimit nëpërmjet sistemit të APP për zhvillimin e shortit të dytë dhe shortit të datës
30.05.2018, ora 12:00, nuk është i bazuar dhe nuk qëndron, pasi duke marrë parasysh faktin se
nga informacioni i dorëzuar nga AK vërtetohet qartësisht se operatori ekonomik “Nazeri 2000”
shpk ka marrë pjesë në hedhjen e shortit të organizuar nga autoriteti kontraktor në datën
30.05.2017, ora 12:00, nëpërmjet përfaqësuesit të shoqërisë K.A . Për më tepër nuk ka patur
kontestime as nga operatorët e tjerë pjesëmarrës, të cilët kanë qënë dakort mbi mënyrën e zhvillimit
të procedurës së shortit dhe përzgjedhjes së fituesit nga shorti.
III1.3. Pretendimi i ankimuesit për për anulimin e shortit të datës 30.05.2018 dhe lënien në fuqi të
shortit të datës 28.05.2018, me argumentat se ka konstatuar shkelje pa mundur të mbështesë
argumentin e tij me asnjë provë të dokumentuar nuk mund të merret në shqyrtim nga Komisioni.
Operatori ekonomik ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi shkeljen e
pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij për paregullsi në
procesin e hedhjes së shortit nga autoriteti kontraktor. Theksojmë se paregullsi të tilla gjatë këtij
moment procedurial mund të kenë të bëjnë me mosnjoftimin në formën e duhur të një apo më
shumë operatorëve për të marrë pjesë në short duke përfshirë këtu edhe ankimuesin, akoma më tej
mund të përbëjë paregullsi pjesëmarrja e ndonjë operatori ekonomik që nuk ka ofertuar me të
njëjtën vlerë ekonomike, mungesa e transparencës ne procesin e përgatitjes dhe tërheqjes së zarfave
etj. Asnjë nga këto momente nuk evidentohen në ankesë e në këtë kuptim ankimuesi nuk provon
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në asnjë moment pretendimin e tij për parregullsi në këtë proces. Duke qëne se vetë operatori
ekonomik ka marrë pjesë në këtë proces ka pasur mundësinë të përfaqësohet dhe të bëjë zgjedhjen
e tij, Komisoni gjykon se fakti që nuk është shpallur fitues në këtë procedurë nuk e legjitimon të
ngrejë pretendime të cilat nuk i provon me asnjë mjet.
III.1.4. Komisioni sqaron se organizimi i shortit është në diskrecion të plotë të autoritetit kontraktor
mjafton që të respektohen hapat procedurialë për njoftimin e rregullt të ofertuesve për t’u dhënë
atyre mundësi të marrin pjesë në procedurën e hedhjes së shortit në mënyrë që të garantohet
transparenca dhe barazia në trajtimin e ofertuesve. Pretendimet e ngritura në ankesë nuk dëshmojnë
në asnjë rast për ndonjë paregullsi gjatë hedhjes së shortit as për mos marrje dijeni lidhur me
shortin. Sa më sipër Komisioni nuk evidenton dhe nuk gjen asnjë shkak në ankesë për parregullsi
në hedhjen e shortit nga ana e autoritetit kontraktor që të mund të legjitimojë ankimuesin në
pretendimet e ngritura në ankesë.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndron.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-45230-02-08-2018, me
objekt: “Shërbim i ruajtjes me roje private – Marrëveshje Kuadër – me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 300 ditë”, me fond limit
1,964,874 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 19.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Shëndetit Publik Kavajë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1077 Prot.; Datë 08.06.2018
Nënkryetar
Enkeleda Bega

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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