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PLANI I VEPRIMIT 

Plani i Komunikimit, shoqërohet me një Plan Veprimi i cili zbërthen objektivat e lartpërmendura 
në veprime dhe hapa konkrete duke përcaktuar qartësisht grupet e interesit të synuara, institucionin 
përgjegjës zbatues, burimet e financimit, indikatorët matës për vlerësimin e rezultateve, si dhe 
afatin kohor të përcaktuar për zbatimin e tij. Me përmbushjen e afatit kohor dy vjeçar, institucionet 
përgjegjëse marrin masa për të siguruar vazhdimësinë e zbatimit në mënyrë të qëndrueshme të 
këtyre objektivave.  
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PLAN I VEPRIMIT PËR VITET 2022-2024 

 

Veprimi 

 

Indikatorët e matshëm 

 

Audienca e 
synuar 

 

Institucioni 
përgjegjës 

 

 

Burimi i 
financimit/ 

Kosto e përafërt 
në 000 lekë1 

 

Periudha 

Objektivi nr.1: Informimi i publikut dhe promovimi i rezultateve të arritura deri më sot për sistemin gjyqësor nga zbatimi i Reformës në Drejtësi. 

1.  

Hartimi dhe publikimi i 
materialeve informuese në 
gjuhë të thjeshtë dhe të 
kuptueshme lidhur me 
riorganizimin e 
kompetencave tokësore të 
gjykatave.  
 

 Publikimi online i grafikës informuese  për 
secilën gjykatë, që përmban shpjegimin mbi 
kompetencën tokësore, numrin e gjyqtarëve, 
infrastrukturën, largësinë, etj.; 

 Publikimi i një materiali informues online, në 
gjuhë të thjeshtë mbi riorganizimin gjyqësor në 
tërësi; 

 Publikimi i një video informuese mbi 
riorganizimin e gjyqësorit, duke e shoqëruar 
me audio dhe gjuhën e shenjave; 

 Publikimi në faqen e internetit dhe rrjetet 
sociale të KLGJ, gjykatave dhe grupeve të 
interesit si dhe bashkëpunimi me median; 

 Matja e numrit të shikimeve, pëlqimeve, 
shpërndarjeve, komenteve etj. 

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 

KLGJ/ 
Gjykatat/ 
 

KLGJ/ 
Gjykatat/ 
Partnerët 
Ndërkombëtarë 
 
Kosto për 
gjykatat: 400 
lekë  
 
Kosto KLGJ:  
400 lekë  
 

Dhjetor 
2022 
Janar 2023 
 
Shkurt – 
Mars 2023 
 
Maj – 
Qershor 
2023  

                                                
1 Në kostot e parashikuara në këtë Plan Veprimi nuk është përfshirë kosto e ekspertizës por vetëm e dizajnit, përgatitjes së produkteve apo e printimit pasi është parashikuar që 
materialet të hartohet nga burimet njerëzore ekzistuese. 
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Veprimi 

 

Indikatorët e matshëm 

 

Audienca e 
synuar 

 

Institucioni 
përgjegjës 

 

 

Burimi i 
financimit/ 

Kosto e përafërt 
në 000 lekë1 

 

Periudha 

2.  

Hartimi dhe publikimi i 
materialeve informuese në 
gjuhë të thjeshtë dhe të 
kuptueshme lidhur me 
organizimin dhe 
funksionimin e gjykatave 
dhe rezultatet e arritura. 

 Publikimi i një materiali informues online, në 
gjuhë të thjeshtë mbi organizimin, 
funksionimin dhe kompetencat e gjykatave dhe 
në veçanti mbi gjykatat e posaçme; 

 Publikimi i videove informuese mbi 
organizimin, funksionimin dhe kompetencat e 
gjykatave të posaçme duke e shoqëruar me 
audio dhe gjuhën e shenjave; 

 Publikimi online i grafikës informuese që 
përmban informacion dhe shifra lidhur me 
rezultatet kryesore të punës së gjykatave, çdo 
vit; 

 Publikimi i materialeve online duke përfshirë 
faqet e internetit dhe rrjetet sociale të KLGJ, 
gjykatave, grupeve të interesit si dhe publikimi 
në media; 

 Matja e numrit të shikimeve, pëlqimeve, 
shpërndarjeve, komenteve etj. 

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 
 

KLGJ/ 
Gjykatat 
 

Gjykatat 
 
Kosto për 
gjykatat:  
 
Viti 2023- 1 025 
lekë  
 
Viti 2024- 400 
lekë 

Mars – 
Prill 2023 
 
Mars Prill 
2024 

3.  

Intervista në media me 
qëllim informimin mbi 
ndryshimet/risitë/përfitimet 
që solli Reforma në Drejtësi 
dhe promovimi i rezultateve 
të arritura. 

 Dhënia e intervistave televizive në median 
kombëtare ose lokale për secilën gjykatë të çdo 
niveli; 

 Dhënia e intervistave televizive në median 
kombëtare mbi organizimin, funksionimin, 
kompetencat e posaçme dhe rezultatet e punës 
së gjykatave të juridiksionit të posaçëm; 

 Publikimi i tyre në  faqen e internetit dhe rrjetet 
sociale. 

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 

KLGJ/ 
Gjykatat/ 
Gjyqtari i 
Medias 

Nuk ka kosto 
shtesë 

2022-2024 
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Veprimi 

 

Indikatorët e matshëm 

 

Audienca e 
synuar 

 

Institucioni 
përgjegjës 

 

 

Burimi i 
financimit/ 

Kosto e përafërt 
në 000 lekë1 

 

Periudha 

Objektivi nr. 2: Identifikimi, promovimi, informimi dhe rritja e transparencës së sistemit gjyqësor nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së 
informacionit, si mjet novator i komunikimit në mënyrë efikase dhe të shpejt, mes grupeve të interesit dhe gjykatave. 

1 

Krijimi, plotësimi ose 
përditësimi i llogarive në 
rrjete sociale, Facebook, 
LinkedIN dhe Twitter për 
secilën Gjykatë. 

 Krijimi, plotësimi dhe/ose përditësimi i 
llogarive në FB, LinkedIN dhe Twitter për 
secilën gjykatë; 

 Përditësimi periodik i llogarive. 

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 

Gjykatat 
Nuk ka kosto 
shtesë 

Shkurt 
2023 
 
Prill 2023 
 
Korrik 
2023 

2 
Hartimi i media-planeve për 
publikimet në rrjetet sociale 
të Gjykatave. 

 Hartimi i formatit të media-planit;  
 Hartimi i media-planeve nga secila gjykatë;  
 Zbatimi i media-planeve nga secila gjykatë.  

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 

KLGJ/ 
Gjykatat  

Nuk ka kosto 
shtesë 

Shkurt 
2023 
Prill 2023 
Korrik 
2023 

3 

Krijimi dhe/ose përditësimi i 
rubrikave të veçanta në faqen 
www.gjykata.gov.al dedikuar 
publikimit të informacioneve 
për qytetarët. 

 Krijimi dhe/ose përditësimi i rubrikave të 
dedikuara nga secila gjykatë;  

 Krijimi dhe/ose përditësimi i rubrikës “Pyetje 
të shpeshta” (FAQ) ;  

 Publikimi i materialeve informuese në rubrikë. 

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 

KLGJ/ 
Gjykatat  

Nuk ka kosto 
shtesë 

2023-2024 
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Veprimi 

 

Indikatorët e matshëm 

 

Audienca e 
synuar 

 

Institucioni 
përgjegjës 

 

 

Burimi i 
financimit/ 

Kosto e përafërt 
në 000 lekë1 

 

Periudha 

4 

Video shpjeguese dhe 
udhëzues mbi mënyrën e 
kërkimit dhe marrjes së 
informacionit në faqen 
www.gjykata.gov.al; 

✔ Krijimi i videove shpjeguese (tutorial video) 
sipas specifikave të faqeve të internetit të 
secilës gjykatë;  

✔ Udhëzues i hartuar dhe 1000 kopje të 
printuara për gjykatë;  

✔ Publikimi në faqen e internetit dhe rrjetet 
sociale të KLGJ, gjykatave dhe grupeve të 
interesit. 
 

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 

KLGJ/ 
Gjykatat  

KLGJ/Gjykatat 
 
Kosto KLGJ: 
150  
lekë 
Kosto për 
gjykatat: 3 350 
lekë 

2023-2024 

5 
Promovimi i faqes së 
internetit të Gjykatave dhe 
rrjeteve sociale të Gjykatave. 

 Publikimi i 50 posterave për të promovuar 
faqet e internetit dhe rrjetet sociale të 
Gjykatave;  

 Printimi i posterave me kode QR nga secila 
gjykatë dhe përmbajnë informacion mbi faqen 
e internetit/rrjeteve sociale të Gjykatës;  

 Vendosja e posterave në institucione me 
frekuentim të gjerë nga qytetarët.  
 

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit.  

Gjykatat  

Gjykatat  
 
Kosto për 
gjykatat: 600 
lekë  
 

2023 

6 

Publikimi i gazetës 
elektronike në të cilën do të 
trajtohen çështje që lidhen me 
veprimtarinë e Gjykatës së 
Lartë, ndryshimet në 
legjislacion, vendime 
unifikuese, statistika etj.   
 
 

 Përditësimi dhe publikimi i gazetës online çdo 
tre muaj; 

 Shpërndarja e gazetës në grupet e interesit. 

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e Gjykatës, 
Media, 
Grupet e 
Interesit. 

Gjykata e 
Lartë 

Nuk ka kosto 
shtesë 

2022-2024 
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Veprimi 

 

Indikatorët e matshëm 

 

Audienca e 
synuar 

 

Institucioni 
përgjegjës 

 

 

Burimi i 
financimit/ 

Kosto e përafërt 
në 000 lekë1 

 

Periudha 

Objektivi nr. 3: Informimi i publikut me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme, mbi funksionet, veprimtarinë e gjykatave dhe mënyrën se si mund 
t’i drejtohen gjykatës. 

1 

Hartimi i materialeve 
informuese mbi procedurën 
që ndiqet në çështjet penale, 
civile dhe ato 
administrative; mënyrën e 
paraqitjes së çështjeve, 
kërkesave/ankesave drejtuar 
gjykatës; formatet 
standarde; mjetet alternative 
të zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve 
(ndërmjetësimi); shërbimet 
që mund të merren nga 
Gjykata; e drejta e 
ankimit/rekursit dhe afatet. 

 Hartimi i tre broshurave online (penale, civile 
dhe procedura administrative) të përshtatura 
për secilën gjykatë; 

 Përgatitja dhe publikimi online i fletëpalosjeve 
mbi kërkesat/ankesat drejtuar gjykatës; 

 Publikimi në faqen e internetit të formateve 
standarde të akteve dhe kërkesave që i 
drejtohen gjykatës; 

 Përgatitja dhe publikimi online i një 
fletëpalosje dhe një video online për 
ndërmjetësimin; si dhe fletëpalosje të printuara 
në total për gjykatat e rretheve gjyqësore 2000 
kopje në vit;  

 Përgatitja dhe publikimi online i një 
fletëpalosje dhe një video për shërbimet e 
ofruara si dhe printimi i fletëpalosjen në të 
paktën 2000 kopje;  

 Përgatitja dhe publikimi online i dy fletëpalosje 
mbi të drejtën e ankimit dhe rekursit; 

 Publikimi në faqen e internetit dhe rrjetet 
sociale të materialeve të përgatitura nga secila 
gjykatë. 

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 

KLGJ/ 
Gjykatat/ 
 
Partnerët 
Ndërkombëta
-rë 
 

Gjykatat/ 
Partnerët 
 
 
 
Kosto e 
Partnerëve: 
Viti 2022- 230 
lekë   
 
Kosto e 
gjykatave;   
670 lekë 

2022 - 
2024 
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Veprimi 

 

Indikatorët e matshëm 

 

Audienca e 
synuar 

 

Institucioni 
përgjegjës 

 

 

Burimi i 
financimit/ 

Kosto e përafërt 
në 000 lekë1 

 

Periudha 

2 

Realizimi i një video “Turi 
virtual i gjykatës” duke 
paraqitur gjykatën dhe 
ambientet e saj (sportelet, 
sallat e gjyqit, siguria, kodin 
e sjelljes, infrastrukturën për 
PAK, etj.) 
 
 
 

 Përgatitja e një videoje për secilën gjykatë duke 
e shoqëruar me audio dhe gjuhën e shenjave;  

 Publikimi  në  faqen e internetit dhe rrjetet 
sociale. 

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 

Gjykatat 

Gjykatat 
 
 
Kosto për 
gjykatat:  
2000 lekë  
 

2023-2024 

Objektivi nr. 4: Informimi i publikut, veçanërisht i grupeve në nevojë dhe të miturve, lidhur me ndihmën juridike të garantuar nga shteti dhe tarifat 
gjyqësore. 

1 
 

Hartimi dhe publikimi i 
materialeve informuese mbi 
ndihmën juridike të 
garantuar nga shteti. 

 Hartimi dhe publikimi i materialit informues 
mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti, 
online dhe i printuar në të paktën 1000 kopje 
për gjykatë; 

 Përgatitja dhe publikimi i videos së animuar 
dhe me zë “Ndihma juridike falas -  kush dhe si 
e përfiton?”. 

Përdoruesit 
e gjykatës, 
veçanërisht 
grupet në 
nevojë, PAK 
dhe të 
miturit; 
Qytetarët. 

KLGJ/ 
Gjykatat/ 
Partnerët 
Ndërkombë-
tarë 

Gjykatat/Partner
ët  
Kosto për 
partnerët:  
Viti 2022-  140 
lekë 
  
Kosto për 
gjykatat:  
Viti 2023- 800 
lekë  
Viti 2024- 800 
lekë  
 

2022-2024 
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Veprimi 

 

Indikatorët e matshëm 

 

Audienca e 
synuar 

 

Institucioni 
përgjegjës 

 

 

Burimi i 
financimit/ 

Kosto e përafërt 
në 000 lekë1 

 

Periudha 

2 

Hartimi dhe publikimi i 
materialeve informuese mbi 
tarifat gjyqësore. 
 
 

 Hartimi dhe publikimi i materialit informues, 
online mbi tarifat gjyqësore dhe i printuar në të 
paktën 1000 kopje për gjykatë;  

 Përgatitja dhe publikimi i videos së animuar 
dhe me zë “Kush përjashtohet nga pagesa e 
tarifës dhe shpenzimeve gjyqësore?”. 

Përdoruesit 
e gjykatës, 
veçanërisht 
grupet në 
nevojë, PAK 
dhe të 
miturit; 
Qytetarët. 
 

KLGJ/Gjykat
at/ 
 
Partnerët 
Ndërkombë-
tarë 

Gjykatat/Partner
ët 
 
Kosto për 
partnerët:  
Viti 2022-  140 
lekë 
 
Kosto për 
gjykatat:  
Viti 2023- 800 
lekë  
Viti 2024- 800 
lekë 

2022-2024 

3 

Përgatitja e materialeve 
informuese mbi të drejtat e 
të miturve në konflikt me 
ligjin gjatë procesit penal 
dhe të drejtat e të miturve 
viktima ose dëshmitarë të 
veprës penale. 

 Hartimi dhe publikimi i fletëpalosjes dhe 
videos online për të drejtat e të miturit në 
konflikt me ligjin;   

 Hartimi dhe publikimi i fletëpalosjes dhe 
videos online për të drejtat e të miturit viktimë 
ose dëshmitar i veprës penale”. 

Përdoruesit 
e gjykatës, 
veçanërisht 
të miturit, 
prindërit/kuj
destarët e 
tyre; 
Qytetarët; 
Media. 

KLGJ/ 
Gjykatat/ 
 
Partnerët 
Ndërkombë-
tarë 

Gjykatat/ 
Partnerët 
 
Kosto për 
partnerët:  
Viti 2022-  40 
lekë 
 

2022 
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Veprimi 

 

Indikatorët e matshëm 

 

Audienca e 
synuar 

 

Institucioni 
përgjegjës 

 

 

Burimi i 
financimit/ 

Kosto e përafërt 
në 000 lekë1 

 

Periudha 

 
4 

Pjesëmarrja në median 
kombëtare ose lokale  të 
përfaqësuesve të Gjykatave 
me qëllim informimin mbi 
ndihmën juridike të 
garantuar nga shteti dhe 
tarifat gjyqësore 

 Dhënia e intervistave në media kombëtare ose 
lokale. 

Përdoruesit 
e gjykatës, 
veçanërisht 
grupet në 
nevojë, PAK 
dhe të 
miturit; 
Qytetarët; 
Media.  

Gjykatat/ 
Partnerët 
Ndërkombë-
tarë 
 

Nuk ka kosto 
shtesë 
 

2023-2024 

Objektivi nr. 5: Forcimi i komunikimit dhe bashkëpunimit ndërmjet gjykatave dhe medias, OSHC-ve, palëve të tjera të interesit. 

1 

Tryezë diskutimi me 
OSHC-të dhe grupet e 
interesit me qëllim forcimin 
e bashkëpunimit. 

 Mbajtja e një tryeze diskutimi me OSHC-të dhe 
grupet e interesit; 

 Bashkëpunimi ndërmjet KLGJ/Gjykata me 
OSHC dhe grupet e tjera të interesit për 
përgatitjen e materialeve të tjera informuese. 

OSHC-të/ 
Grupet e 
interesit. 

KLGJ/ 
Gjykatat/ 
 
Partnerët 

Kosto e 
partnerëve  
 
Kosto për 
partnerët:  
Viti 2022-  50 
lekë 
 
 
 
 

Tetor – 
Dhjetor 
2022 
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Veprimi 

 

Indikatorët e matshëm 

 

Audienca e 
synuar 

 

Institucioni 
përgjegjës 

 

 

Burimi i 
financimit/ 

Kosto e përafërt 
në 000 lekë1 

 

Periudha 

2 

Aktivitete informuese dhe 
ndërgjegjësuese në 
bashkëpunim me OSHC-të. 
 

 Zhvillimi i aktiviteteve informuese me 
qytetarë, grupe në nevojë, nxënës/të rinj, 
gra/vajza, etj. të organizuara në bashkëpunim 
me OSHC-të mbi tematika me interes për 
publikun (psh: ndihma juridike e garantuar nga 
shteti, tarifat gjyqësore, dhuna në familje, 
urdhrat e mbrojtjes, çështje të pronësisë, 
drejtësia penale për të mitur, etj.) 

Përdoruesit 
e gjykatës, 
veçanërisht 
grupet në 
nevojë, PAK 
dhe të 
miturit; 
Qytetarët; 
Grupet e 
interesit. 

Gjykatat/ 
OSHC-të 

Gjykatat/ 
OSHC-të  
 
Kosto vjetore e 
gjykatave :  
2023-2 000 lekë 
2024-2 000 lekë  

2022-2024 

3 

Aktivitete informuese dhe 
ndërgjegjësuese në 
bashkëpunim me Fakultetet 
e Drejtësisë. 

 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe 
ndërgjegjësuese me studentë të Fakulteteve të 
Drejtësisë (gjyqe imituese) që trajtojnë 
tematika me interes për qytetarët. 

Grupet e 
interesit; 
Qytetarët. 

Gjykatat/ 
Fakultetet e 
Drejtësisë 

Nuk ka kosto 
shtesë 

2023-2024 

4 

Aktivitete informuese me 
median dhe studentët e 
gazetarisë (Reforma në 
Drejtësi dhe ecuria e saj, 
riorganizimi gjyqësor, 
ndryshimet ligjore që prekin 
drejtpërdrejt qytetarët, roli i 
medias ne edukimin ligjor të 
qytetarëve, etj). 
 
 

 Zhvillimi i takimeve me gazetarët që mbulojnë 
fushën e drejtësisë;   

 Zhvillimi i leksioneve të hapura në Fakultetet e 
Gazetarisë.  

Media;  
Grupet e 
interesit. 

Gjykatat 
/ 
Fakultetet e 
Gazetarisë 
 

Nuk ka kosto 
shtesë 

2023-2024 
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Veprimi 

 

Indikatorët e matshëm 

 

Audienca e 
synuar 

 

Institucioni 
përgjegjës 

 

 

Burimi i 
financimit/ 

Kosto e përafërt 
në 000 lekë1 

 

Periudha 

Objektivi nr. 6: Afrimi i komunitetit me Gjykatat përmes organizimit të aktiviteteve publike dhe fushatave ndërgjegjësuese që kulmojnë në Javën e 
Drejtësisë. 

1 
 

Organizimi i Javës së 
Drejtësisë dhe vendosja e 
bashkëpunimit me grupet e 
interesit.  

 

 Përgatitja e kalendarit të aktiviteteve sipas 
Gjykatave të paktën 3 muaj përpara Javës së 
Drejtësisë; 

 Bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtarë  
dhe grupet e interesit (OSHC-të, universitetet, 
media etj) për zbatimin e kalendarit të 
aktiviteteve.   

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 

KLGJ/ 
Gjykatat 
 

Nuk ka kosto 
shtesë 

Janar – 
Prill 
 
2023-2024 

2 
 

Përgatitja e materialeve 
promovuese për “Javën e 
Drejtësisë”. 

 

 Krijimi i Logos identifikuese të Javës së 
Drejtësisë;  

 Përcaktimi i Sloganit; 
 Printimi dhe vendosja e materialeve 

promovuese si postera, baner, Tshirts, stema 
etj, në ambientet e secilës Gjykatë;  

 Krijimi dhe përdorimi i Hashtag-ut (#) të 
"Javës së Drejtësisë" për të gjithë postimet në 
rrjete sociale nga KLGJ dhe gjykatat; 

 Krijimi dhe publikimi i videos promovuese të 
aktiviteteve të "Javës së Drejtësisë";   

 Publikimi i kalendarit të aktiviteteve në faqet e 
internetit dhe rrjetet sociale të gjykatave dhe 
afishimi në ambientet e gjykatave dhe të 
institucione me frekuentim të gjerë të 
qytetarëve. 

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 

KLGJ/ 
Gjykatat 
 

KLGJ/Gjykatat 
 
Kosto KLGJ:  
2023: 200 lekë 
2024: 150 lekë 
 
Kosto për 
gjykatat:  
2023: 6 000 lekë 
2024: 6 000 lekë 
 

Janar – 
Prill 
 
2023-2024 
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Veprimi 

 

Indikatorët e matshëm 

 

Audienca e 
synuar 

 

Institucioni 
përgjegjës 

 

 

Burimi i 
financimit/ 

Kosto e përafërt 
në 000 lekë1 

 

Periudha 

3 

Aktivitete informuese dhe 
ndërgjegjësuese me 
komunitetin (aktivitetet 
sipas Objektivit nr.5 mund 
të zhvillohen edhe gjatë 
Javës së Drejtësisë). 

 Organizimi i Ditës së Hapur në çdo Gjykatë; 
 Organizimi i konferencës/tryezës së diskutimi 

nga KLGJ me gjykatat dhe grupet e interesit 
mbi çështje aktuale  apo problematika të 
sistemit gjyqësor.  

Qytetarët; 
Përdoruesit 
e gjykatës; 
Media;  
Grupet e 
interesit. 

KLGJ/ 
Gjykatat/ 
 

KLGJ/Gjykatat/ 
 
Kosto KLGJ:  
2023: 200 lekë 
2024: 200 lekë 
 
Kosto për 
gjykatat:  
2023: 2 000 lekë 
2024: 2 000 lekë 
 

Maj 
 
2023-2024 

 


	PLANI I VEPRIMIT

