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Lidhur me këtë raport 
 
Ky raport paraqet aktivitetin e BISHZ-së në periudhën prej 20.11.2004 deri më 18.11.2005 dhe vlenë 
për Kuvendin e BISHZ-së. Dokumentet përcjellëse të tij janë: Statuti, Programi i punës, Rregullorja e 
Kryesisë, Paraqitja e Shoqatës, Vendimet e marrura nga mbledhjet e Kryesisë, Sekretariatit, 
Seksioneve, Grupeve punuese dhe Komisioneve të caktuara të BISHZ-së; Qëllimet e Shoqatës për vitin 
2005; Protokolet e Kryesisë, Sekretariatit dhe Seksioneve. Raporti mund të zgjërohet me kërkesën e 
Kuvendit të BISHZ-së.  
 
Raporti është i strukturar në 9 kapituj. Në kapitullim e parë është dhënë një përshkrim i shkurtër i 
Kuvendit të shtatë të rregullt. Në kapitullin e dytë është dhënë definimi i aktiviteteve për vitin 2005. Në 
kapitujt 3 dhe 4 në formë tabelare është dhënë lista e detalizuar e aktivitetit të Kryesisë dhe 
Sekretariatit.  
Në kapitullin e pestë është dhënë veprimtaria e seksioneve. Shkurtimisht është përshkruar i organizimi i 
promovimit të librit “Dritë që vjen nga humnera” i autorës së ndjerë Drita Çomo, organizimi i tryezës së 
parë të rrumbullakët me zonjën Liri Belishova;organizimi i turnirit në futboll të vogël, organizimi i takimit 
familjar, dhe organizimi i tryezës së dytë të rrumbullakët me rastin e 6-vjetorit të çlirimit të Kosovës. 
Kapitulli i gjashtë jep të dhënat e aktivitetit të veprimtarisë botuese të BISHZ-së për këtë vit, kurse 
kapitulli i shtatë në formë tabelare përshkruan paraqitjën e BISHZ-së në media. Kapitulli i tetë përfshinë 
të dhënat e bilancit të BISHZ-së për vitin 2005, kurse kapitulli i nëntë jep listën aktuale e udhëheqësisë 
së BISHZ-së. 
 
 
 Dr. Sc. Ahmet Xhigoli 
  

 Kryetar i BISHZ-së 
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1. Kuvendi i shtatë i rregullt   
 
Më datën 20.11.2004, në lokalet e Restoranit “Piazza Pizzeria” në Schönbühl, është mbajtur Kuvendi i shtatë i 
rregullt i BISHZ-së dhe promovimi i librit “Loti Alpin” i autorit Agim Shehu. Në Kuvend merrnin pjesë reth 45 veta. 
Në mesin e tyre ishin edhe mysafirët dr.sc. Sefedin Xhemajlçe nga ambasada e Republikës së Shqipërisë në 
Bernë, shkrimtari Agim Shehu, kryetari i komunës së Bujanocit nga Kosova Lindore zotëri Nagip Arifi, kryetari i 
bashkësisë lokale të Tërnocit zotëri Galip Demiri dhe ish traineri dhe referi profesional i Federatës së Futbollit të 
Kosovës zotëri Bejtush Plakçori nga Prishtina. Punimet e kuvendit dhe promovimin e përcollën edhe dy gazetarët 
e shquar, zotëri Rexhep Rifati nga Bota Sot dhe zotëri Blerim Shabani nga Zëri. Në pjesën e parë të këtij takimi, 
nga ana e kryetarit është dhënë një vështrimi i shkurtër i punës shtatëvjeçare të BISHZ-së, është paraqitur raporti 
i punës për periudhën 16.11.03–19.11.04, dhe janë ndarë 14 mirënjohje, kurse në pjesën e dytë është bërë 
promovimi i librit të përmendur, ku vetë autori i lexoi disa nga poezit e dhëna në libër, të cilat u priten mjaft mirë 
nga të pranishëmit. Pas përfundimit të këtij aktiviteti, kryesia shtroi një darkë të përbashkët me anëtarët e BISHZ-
së, familjarët e tyre dhe mysafirët e ftuar. Darka ishte modeste dhe kaloi me një atmosferë të këndëshme për të 
gjithë dhe pati falënderime dhe përgëzime nga të pranishëmit për punën e Shoqatës dhe organizimin në veçanti. 
 
 

 
Atmosferë e këndshme gjatë punimeve të kuvendit të shtatë të rregullt dhe promovimit të të librit “Loti Alpin” i autorit Agim Shehu. 
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2.  Definimi i aktiviteteve për periudhën 20.11.2004 - 19.11.2005 
 
Në mbledhjen e kryesisë të datës 19.01.05 është definuar dhe aprovuar programi i aktivieteteve të ardhshme të 
BISHZ-së për këtë vit, si dhe plani i organizimit të mbledhjeve të kryesisë dhe sekretariatit. Në këtë drejtim janë 
definuar katër aktivitete themelore siq janë: aktualizimi i Web-faqës së BISHZ-së me të dhënat e reja dhe 
korigjimi i gabimeve ekzistuese; organizimi i një turniri në futboll të vogël; organizimi i një takimi familjar me 
anëtarët e i BISHZ-së dhe familjarët e tyre; organizimi i një tryeze të rrumbullakët me rastin e gjashtë-vjetorit të 
çlirimit të Kosovës; promovimi i dy librave të autorëve shqiptarë që jetojnë në Zvicër dhe Kosovë; organizimi i 
Kuvendit të tetë të rregullt; shënimi i ditës së Flamurit; si dhe është theksuar që BISHZ-ja me vëmendje të përcjell 
zhvillimet në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, në trevat tjera shqiptare, Zvicër dhe që qëndrimet e saja lidhur me 
çfarëdo zhvillmi t’ia paraqesë opinionit shqiptarë, zvicëran dhe më gjërë. Sa i përket anëtarësisë, kemi bërë thirrje 
për bashkëpunim dhe anëtarësim dhe angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm.  
 
 
3.     Kryesisa 
 
Në këtë kapitull është dhënë lista e detalizuar e aktivitetit të Kryesisë në periudhën 20.11.2004 – 18.11.2005.  
 
AKTIVITETI I GJERËTANISHËM I KRYESISË  

Nr. Data  Lloji i aktivitetit  Përshkrimi Dokumenti I lëshuar Përgjegjës 
01 20.11.04 Kuvendi i shtatë i 

rregullt i BISHZ-së 
Vendi i mbajtjës së Kuvendit: Ristoranti ”Piazza Pizzeria“  
në Schönbühl-Bern  

 

Data: E shtunë, 20 nëntor 2005 / 17.00-19.30 
 

Kryesues: Ahmet  Xhigoli  (kryetar) 
 

Protokoli: Abas Fejzullahi (sekretar) 
 

Pjesëmarrës: 42 

Ftesë, Protokoli i 
Kuvendit të gjashtë 
të rregullt 

AXH 

     

   Pikat e rendit të mbledhjës  
 

Pjesa e parë - Kuvendi i shtatë 
• Hapja e Kuvendit, përshëndetjet,  leximi i  rendit të 

mbledhjës. 

 SSH 

   • Fjala hyrëse dhe vështrimi i shkurtër  i punës 
shtatëvjeçare të BISHZ-së. 

Dokument AXH 

   • Paraqitja e raportit të punës së BISHZ-së për  
periudhën 15.11.2004–19.11.2004. 

Raporti nr.7, f.1–25 
(15.11.03-19.11.04) 

AXH 

   • Diskutim  i  hapur.  Të gjithë 
   • Ndarja e mirënjohjeve. 14 Mirënjohje  AXH 
   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 

Kuvendit të gjashtë të rregullt dhe aprovimi i tij. 
Protokoli i Kuvendit  Të gjithë 

   • Të ndryshme.  Të gjithë 
   • Mbyllja e Kuvendit.  AXH 
      

   Pjesa e dytë - Promovimi i  librit  “Loti Alpin“ i 
autorit Agim Shehu 

 AXH 

   • Fjala Hyrëse  AF 
   • Paraqitja e  shkurtër e jetëshkrimit të shkrimtarit Agim 

Shehu 
Dokument AXH 

   • Leximi i disa pjesëve të librit “Loti Alpin” nga vet autori   Agim Shehu 
   • Diskutim  i  hapur  Të gjithë 
   • Mbyllja e promovimit  AF 
      

   Pjesa e tretë - Darka e përbashkët me anëtarët e 
BISHZ-së, familjarët e tyre dhe mysafirët e ftuar. 

  

      

02 29.01.05 Mbledhja e shtatë 
Kryesisë së 
BISHZ-së 

Vendi i mbajtjës: Restauranti Pizzeria Piazza (kati i dytë), 
Zentrumsplatz 8, 3322 Urtenen-Schönbühl / BE  
 

Data: E shtunë, 29 janar 2005 / 17.00-20.00 
 

Kryesues: Ahmet  Xhigoli 
Protokoli: Abas Fejzullahi (sekretar) 
 

Pjesëmarrës: 9 anëtarë 

Ftesë AXH 

     

   Pikat e rendit të mbledhjës   



 

     

Id. i dokumentit: Versioni: Data: Shkalla e konfidencës: Faqe 7 prej 24 
Raporti vjetor nr. 8.doc V1.0 19.11.2005 Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm  
© BISHZ – VAIS - UIAS 

 

   • Vërejtjet dhe plotësimet e raportit vjetor nr. 7 dhe 
aprovimi i tij. 

Raporti nr.7, f.1–25 
(15.11.03-19.11.04) 

Të gjithë 

   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 
Kuvendit të shtatë të rregullt dhe aprovimi i tij. 

Protokoli i Kuvendit Të gjithë 

   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 
gjashtë të Kryesisë të datës 30.10.2004, dhe aprovimi 
i tij. 

Protokoli i mbledjhës Të gjithë 

   • Aktualizimi i Web-faqës së BISHZ-së me të dhënat e 
reja dhe korigjimi i gabimeve ekzistuese 

 AXH, AM 

   • Organizimi dhe anëtarësia.  Të gjithë 
   • Caktimi i planit të aktiviteteve të BISHZ-së për vitin 

2005. 
 Të gjithë 

    -  Projektet;  Të gjithë 
    -  Tribunat, tryezat, ekspozitat, aktivitetet tjera;  Të gjithë 
    -  Promovimet.  Të gjithë 
    -  Caktimi i grupeve punuese për udhëhqjën e 

aktivitetve 
 AXH, SSH, 

AF, IR 
   • Plani i organizimit të mbledhjeve të Kryesisë, 

Sekretariatit dhe Kuvendit të tetë të rregullt. 
 AXH 

   • Të ndryshme  Të gjithë 
      

03 10.03.05 Reagim i BISHZ-së 
lidhur me 
aktakuzën e 
Gjykatës së Hagës 
kundër Ramush 
Haradinaj 

Reagim i BISHZ-së aktakuzën e Gjykatës së Hagës 
kundër Ramush Haradinaj. Përmes këtij reagimi, BISHZ-
ja e dënon fortë si të turpshme dhe të padrejtë aktakuzën 
e Gjykatës së Hagës kundër kryeministrit të Kosovës.  
Reagimi i është dorëzuar mjeteve të informimit në Zvicër, 
Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. 

Letër-Reagim AXH 

      

04 16.03.05 Deklaratë e BISHZ-
së lidhur me 
atentatin ndaj 
Presidentit të 
Kosovës 

Deklaratë e BISHZ-së lidhur me atentatin ndaj Presidentit 
të Kosovës. Përmes kësaj deklarate, BISHZ-ja, e dënon 
ashpër sulmin e dates 15.03.05 ndaj Presidentit të 
Kosovës, z. Ibrahim Rugova. Deklarata i është dorëzuar 
mjeteve të informimit në Zvicër, Kosovë, Shqipëri dhe 
Maqedoni. 

Deklaratë AXH 

      

05 09.04.05 Mbledhja e tetë  e 
Kryesisë së 
BISHZ-së 

Vendi i mbajtjës: Caritas Schweiz (Zentrum für Bildung),  
Aarestrasse 3, 4528 Zuchwil (SO) 
 

Data: E shtunë, 09 prill 2005, 17.00-19.00 
 

Kryesues: Ahmet  Xhigoli 
Protokoli: Abas Fejzullahi (sekretar) 
 

Pjesëmarrës: 11 anëtarë 
Mysafirë pjesëmarrës  në mbledhje: Enver Berisha nga 
Prizreni (KS) dhe Rexhep Buçaj me punë në Wuppertal 
në Gjermani po ashtu nga Prizreni (KS). 

Ftesë AXH 

     

   Pikat e rendit të mbledhjës   
   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 

shtatë të Kryesisë të datës 19.01.2005, dhe aprovimi i 
tij. 

Protokoli i mbledjhës Të gjithë 

   • Gjendja e aktualizimit të Web-faqës së BISHZ-së me 
të dhënat e reja. 

 AXH, AM 

   • Pagesa e anëtarësisë për vitin 2005  IR 
   • Kooptimi i dy anëtarëve të rinjë në Kryesi: znj. Resmije 

Berisha, zot. Besim Gërxhaliu 
 AXH 

   • Organizim i promovimit të librit të znj. Lirije Belishova 
dhe dy tryezave të rrumbullakëta 

 AXH 

    -  Data dhe vendi i promovimit të librit dhe mbajtjës 
së tryezës së parë të rrumbullakët; 

 Të gjithë 

    -  Data dhe vendi i mbajtjës së tryezës së dytë të 
rrumbullakët; 

 Të gjithë 

   • Organizimi i turnirit në futboll të vogël në muajin maj 
2005 (data dhe vendi i mbajtjës) 

 AXH, AG, 
AF 

   • Organizimi i takimit familjar në muajin maj (data dhe 
vendi i mbajtjës) 

 Të gjithë 

   • Të ndryshme  Të gjithë 
      

06 06.06.05 Reagim i BISHZ-së 
për rastin e tentim-

Reagim i BISHZ-së kundër tentim-vrasjës së gazetarit të 
"Bota Sot" Bardhyl Ajeti. Aktin e shëmtuar dhe qyqar për 

Letër-Reagim AXH 
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vrasjës së  zot. 
Bardhyl Ajetit 

tentim-vrasje kundër gazetarit të "Bota Sot", BISHZ-ja e 
ka dënuar ashpër, dhe e konsideron si një një akt 
kriminal.  
Reagimi i është dorëzuar mjeteve të informimit në Zvicër, 
Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. 

      

07 25.06.05 Mbledhja e nëntë   
e Kryesisë së 
BISHZ-së 

Vendi i mbajtjës: Waffenplatzstr. 11, 4500 Solothurn / SO 
(Banesa e Abas Fejzullahit në Solothurn) 
 

Data: E shtunë, 25 qershor 2005, 18.30 - 20.30 
 

Kryesues: Ahmet  Xhigoli 
 

Protokoli: Abas Fejzullahi (sekretar) 
 

Pjesëmarrës: 5 anëtarë 

Ftesë AXH 

     

   Pikat e rendit të mbledhjës   
   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 

tetë të Kryesisë të datës 09.04.2005, dhe aprovimi i tij. 
Protokoli i mbledjhës Të gjithë 

   • Gjendja e pagesës së anëtarësisë për vitin 2005.  AXH, IR 
   • Përfundimi i promovimit të librit "Dritë që vjen nga 

humnera" të mbajtur në Gjenevë më 30.04.2005  
 AXH 

    -  Paraqitja e shpenzimeve (bilanci);   IR 
    -  Falenderimet, vërejtjet, lëshimet në organizim;  Të gjithë 
    -  Raporti dhe fotot e promovimit.  AXH, AF,IR 
     

   • Përfundimi i tryezës së rrumbullakët me z. Liri 
Belishova në Bernë më 07.05.2005 

 AXH 

    -  Paraqitja e shpenzimeve (bilanci);   IR, AXH 
    -  Falenderimet, vërejtjet, lëshimet në organizim, 

sygjerimet;  
 Të gjithë 

    -  Raporti dhe fotot e tryezës.  AXH, AF,IR 
     

   • Përfundimi i turnirit në futboll të Vogël në Gerlafingen 
më 08.05.2005  

 AXH 

    -  Paraqitja e shpenzimeve (bilanci);  IR, AXH 
    -  Falenderimet, vërejtjet, lëshimet në organizim, 

sygjerimet; 
 Të gjithë 

    -  Raporti dhe fotot e turnirit.  AXH, AF,IR 
     

   • Përfundimi i takimit familjar më 22.05.2005   AXH 
    -  Paraqitja e shpenzimeve (bilanci;  IR, AXH 
    -  Pagesa e shpenzimeve të Beqir Beqirit;  Të gjithë 
    -  Pagesa e shpenzimeve të Skender Jusufit;  AXH, AF,IR 
    -  Pagesa e shpenzimeve të Florim Thaqit;   AXH, AF,IR 
    -  Falenderimet, vërejtjet, lëshimet në organizim, 

sygjerimet; 
 AXH, AF,IR 

    -  Raporti dhe fotot e takimit familjar.  AXH, AF,IR 
     

   • Përfundimi i tryezës së rrumbullakët në Bernë më 
11.06.2005  

 AXH 

    -  Paraqitja e shpenzimeve (bilanci  IR, AXH 
    -  Falenderimet, vërejtjet, lëshimet në organizim, 

sygjerimet  
 AXH, AF,IR 

    -  Raporti dhe fotot e tryezës  AXH, AF,IR 
     

   • Të ndryshme  Të gjithë 
    -  Aktivitetet e ardhshme pas pushimeve verore  AXH 
      

08 15.09.05 Promovim-
Pjesëmarrje 

Pjesëmarrja e BISHZ-së në promovimin e librit me titull 
“Gestehen Sie endlich! - Polizei und Justiz in der Kritik” 
të autorëve Fritz & Antonia Aerni, të mbajtur në Aarau 
(Zvicër). 
Pjesëmarrës në këtë promovim: A. Xhigoli, A. Fejzullahi, 
Resmije Berisha-Balaj, Gani Balaj. 

Ftesë AF, RB 

      

09 17.09.05 Mbledhja e dhjetë   
e Kryesisë së 
BISHZ-së 

Vendi i mbajtjës: FORMAZIONE (ish CISAP-i), 
Freiburgstrasse 139c, 3008 Bern. 
 

Data: E shtunë, 17 shtator 2005, 17.30 - 20.30 
 

Kryesues: Ahmet  Xhigoli 
 

Protokoli: Abas Fejzullahi (sekretar) 
 

Pjesëmarrës: 8 anëtarë 

Ftesë AXH 

     

   Pikat e rendit të mbledhjës   
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   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 
nëntë të kryesisë të datës 25.06.2005, dhe aprovimi i 
tij. 

Protokoli i mbledjhës Të gjithë 

     

   • Organizimi i promovimit të librit "Makinat Elektrike 
Complementare-Komplekse" i autorit Prof. Dr. Rifat 
Gjota dhe një tryeze të rrumbullakët.  

 AXH 

     

    -  Data dhe vendi i promovimit të librit dhe mbajtjës 
së tryezës së rrumbullakët. 

 Të gjithë 

    -  Ftesa dhe shpenzimet e biletës së udhëtimit për 
Rifat Gjotën. 

 Të gjithë 

     

   • Propozimi i Resmije Balaj lidhur me mundësit e 
organizimit të një testimi diturie me nxënësit shqiptarë 
në nivel të kantonit të Bernës dhe më gjerë, në temën 
”Kërkojmë recituesin më të mirë”.  

 RB 

     

   • Aktivitetet tjera deri në fund të vitit 2005  AXH 
    -  Parapërgatitjet për Kuvendin e tetë të rregullt 

(zgjedhjet, detyrat, etj.) 
 Të gjithë 

    -  Festimi i ditës së Flamurit  Të gjithë 
     

   • Gjendja e pagesës së anëtarësisë për vitin 2005.  IR 
     

   • Bilanci i shenzimeve të aktiviteteve të përfunduara   
    -  Shpenzimet e promovimit të librit "Dritë që vjen 

nga humnera" të mbajtur në Gjenevë më 
30.04.2005 

 IR 

    -  Shpenzimet e tryezës së rrumbullakët me z. Liri 
Belishova në Bernë më 07.05.2005 

 IR 

    -  Shpenzimet turnirit në futboll të vogël në 
Gerlafingen më 08.05.2005 

 IR 

    -  Shpenzimet e takimit familjar më 22.05.2005  IR 
    -  Shpenzimet e tryezës së rrumbullakët në Bernë 

më 11.06.2005 
 IR 

     

   • Të ndryshme  Të gjithë 
     

10 29.10.05 Mbledhja e 
njëmbdhjetë 
e Kryesisë së 
BISHZ-së 

Vendi i mbajtjës: FORMAZIONE (ish CISAP-i), 
Freiburgstrasse 139c, 3008 Bern. 
 

Data: E shtunë, 29 tetor 2005, 17.30 - 20.30 
 

Kryesues: Ahmet  Xhigoli 
 

Protokoli: Abas Fejzullahi (sekretar) 
 

Pjesëmarrës: 10 anëtarë 

Ftesë AXH 

     

   Pikat e rendit të mbledhjës   
   Pjesa e parë   
   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 

Kryesisë të datës 17.09.2005, dhe aprovimi i tij. 
Protokoli i mbledjhës Të gjithë 

     

   • Organizimi i Kuvendit të tetë të rregullt dhe propozimet 
për zgjedhjet e reja 

  

     

    -  Vendi i mbajtjës së Kuvendit të tetë të rregullt  AXH, IR 
    -  Aprovimi i përmbajtjës së ftesës dhe listës së 

pjesëmarrësve 
 Të gjithë 

    -  Gjendja e përpilimit të raportit të punës së 
BISHZ-së për periudhën 20.11.04-18.11.05. 

 AXH 

    -  Raporti i mbledhjës së komisionit të kontroll-
revizionit për periudhën 20.11.04-18.11.05. 

 AM, LLB, 
IR  

    -  Propozimet tona për zgjedhjen e kryesisë së re 
për mandatin e ardhshëm 2005-2007 

 Të gjithë 

     -  Propozimi për zgjedhjen e kryetarit.  Të gjithë 
     -  Propozimi për zgjedhjen e nënkryetarit.  Të gjithë 
     -  Propozimi për zgjedhjen e sekretarit.  Të gjithë 
     -  Propozimi për zgjedhjen e arkëtarit.  Të gjithë 
     -  Propozimi për zgjedhjen e këshilltarëve.  Të gjithë 
     -  Propozimi për zgjedhjen e komisionit të 

kontroll-revizionit prej tre anëtarëve. 
 Të gjithë 

    -  Detyrat tjera operative për mbledhjën e Kuvendit.  Të gjithë 
     -  Shtypja e raportit në rreth 50 kopje dhe  IR , AXH  
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lidhja e tyre. 
     -  Rregullimi i tavolinës.  SSH, FTH, IR 
     -  Sjellja e një foto-aparati dhe një kamere.   IR 
     -  Diskutimi përshëndetës, rrjedha e Kuvendit.  AXH, SSH 
     -  Pritja e mysafirëve.  Të gjithë 
     

   • Propozimi i emrave për ndarjen e mirënjohjeve në 
Kuvendin e tetë. 

 Të gjithë 

     

   Pjesa e dytë  Të gjithë 
   • Organizimi i promovimit të librit "Makinat Elektrike 

Komplementare-Komplekse" i autorit Prof. Dr. Rifat 
Gjota. 

 AXH 

     

   • Organizimi orës letrare me nxënësit shqiptarë në 
Zvicër për nder të ditës së Flamurit. 

 RB, AF 

     

   • Të ndryshme  Të gjithë 
 

Vërejtje: Në periudhën 20.11.2004 – 18.11.2005, të gjithë anëtarët aktual të kryesisë së BISHZ-së kanë treguar 
angazhim të duhur siq është pritur.  
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4.    Sekretariati 
 
Në këtë kapitull është dhënë lista e detalizuar e aktivitetit të Sekretariatit në periudhën 20.11.2004 – 18.11.2005. 
 
AKTIVITETI I GJERËTANISHËM I SEKRETARIATIT 

Nr. Data  Lloji i aktivitetit  Përshkrimi Dokumenti I lëshuar Përgjegjës 
01 10.01.05 

 
Njoftim-Ftesë Caktimmi i pikave të rendit për mbledhën e shtatë të 

kryesisë për datën 22.01.05 dhe dërgimi i ftesave 
anëtarëve të kryesisë dhe administratorëve të BISHZ-së 

Ftesë AXH 

      

02 13.01.05 Njoftim Njoftim lidhur me shtyejën e mbledhjës së shtatë të 
kryesisë, për datën 29.01.05. 

Njoftim AXH 

      

03 29.01.05 Mbledhja e pestë e 
Sekretariatit të 
BISHZ-së 

Vendi i mbajtjës: Restauranti Pizzeria Piazza (kati i dytë), 
Zentrumsplatz 8, 3322 Urtenen-Schönbühl / BE  
 

Data: E shtunë, 29 janar 2005 / 16.00-17.00 
 

Kryesues: Ahmet  Xhigoli 
Protokoli: Abas Fejzullahi (sekretar) 
 

Pjesëmarrës: Ahmet Xhigoli, Abas Fejzullahi, Ismet 
Rexhaj. 

Ftesë AXH 

     

   Pikat e rendit të mbledhjës   
   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 

gjashtë të Sekretariatit të datës 30.10.2004, dhe 
aprovimi i tij. 

Protokoli i mbledjhës Të gjithë 

   • Shqyrtimi i rrjedhës së pikave të rendit të mbledhjës 
shtatë të kryesisë 

 Të gjithë 

   • Plani i aktiviteteve të BISHZ-së për vitin 2005.  AXH 
   • Plani i organizimit të mbledhjeve të Kryesisë, 

Sekretariatit dhe Kuvendit të tetë të rregullt. 
 AXH 

   • Të ndryshme  Të gjithë 
      

04 01.04.05 
 

Njoftim-Ftesë Caktimmi i pikave të rendit për mbledhën e tetë të 
kryesisë për datën 09.04.05 dhe dërgimi i ftesave 
anëtarëve të kryesisë dhe administratorëve të BISHZ-së 

Ftesë AXH 

      

05 09.04.05 Mbledhja e gjashtë 
e Sekretariatit të 
BISHZ-së 

Vendi i mbajtjës: Caritas Schweiz (Zentrum für Bildung),  
Aarestrasse 3, 4528 Zuchwil (SO) 
 

Data: E shtunë, 09 prill 2005, 15.30-17.00 
 

Kryesues: Ahmet  Xhigoli 
Protokoli: Abas Fejzullahi (sekretar) 
 

Pjesëmarrës: Ahmet Xhigoli, Abas Fejzullahi, Ismet 
Rexhaj, Sinollah Shehu 

Ftesë AXH 

     

   Pikat e rendit të mbledhjës   
   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 

shtatë të Sekretariatit të datës 29.01.2005, dhe 
aprovimi i tij. 

Protokoli i mbledjhës Të gjithë 

   • Pagesa e anëtarësisë për vitin 2005  IR 
   • Kooptimi i dy anëtarëve të rinjë në Kryesi: znj. Resmije 

Berisha, zot. Besim Gërxhaliu 
 Të gjithë 

   • Organizim i promovimit të librit të znj. Lirije Belishova 
dhe dy tryezave të rrumbullakëta 

 Të gjithë 

   • Organizimi i turnirit në futboll të vogël në muajin maj 
2005 (data dhe vendi i mbajtjës) 

 Të gjithë 

   • Organizimi i takimit familjar në muajin maj (data dhe 
vendi i mbajtjës) 

 Të gjithë 

   • Të ndryshme  Të gjithë 
      

06 21.06.05 
 

Njoftim-Ftesë Caktimmi i pikave të rendit për mbledhën e nëntë të 
kryesisë për datën 25.06.05 dhe dërgimi i ftesave 
anëtarëve të kryesisë dhe administratorëve të BISHZ-së 

Ftesë AXH 

      

07 25.06.05 Mbledhja e shtatë 
e Sekretariatit të 
BISHZ-së 

Vendi i mbajtjës: Waffenplatzstr. 11, 4500 Solothurn / SO 
(Banesa e Abas Fejzullahit në Solothurn) 
 

Data: E shtunë, 25 qershor 2005, 17.30 - 18.30 
 

Kryesues: Ahmet  Xhigoli 
 

Ftesë AXH 



 

     

Id. i dokumentit: Versioni: Data: Shkalla e konfidencës: Faqe 12 prej 24 
Raporti vjetor nr. 8.doc V1.0 19.11.2005 Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm  
© BISHZ – VAIS - UIAS 

 

Protokoli: Abas Fejzullahi (sekretar) 
 

Pjesëmarrës: Ahmet Xhigoli, Abas Fejzullahi 
     

   Pikat e rendit të mbledhjës   
   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 

shtatë të Sekretariatit të datës 09.04.2005, dhe 
aprovimi i tij. 

Protokoli i mbledjhës Të gjithë 

   • Gjendja e pagesës së anëtarësisë për vitin 2005.  AXH, IR 
   • Përfundimi i aktiviteteve të gjertanishme  AXH 
    -  Paraqitja e shpenzimeve dhe raporteve  AXH, AF,IR 
      

08 08.09.05 
 

Njoftim-Ftesë Caktimmi i pikave të rendit për mbledhën e dhjetë të 
kryesisë për datën 17.09.05 dhe dërgimi i ftesave 
anëtarëve të kryesisë dhe administratorëve të BISHZ-së 

Ftesë AXH  

      

09 17.09.05 Mbledhja e tetë e 
Sekretariatit të 
BISHZ-së 

Vendi i mbajtjës: FORMAZIONE (ish CISAP-i), 
Freiburgstrasse 139c, 3008 Bern. 
 

Data: E shtunë, 17 shtator 2005, 16.00 - 17.00 
 

Kryesues: Ahmet  Xhigoli 
 

Protokoli: Abas Fejzullahi (sekretar) 
 

Pjesëmarrës: Ahmet Xhigoli, Ismet Rexhaj 

Ftesë AXH 

     

   Pikat e rendit të mbledhjës   
   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 

shtatë të Sekretariatit të datës 25.06.2005, dhe 
aprovimi i tij. 

Protokoli i mbledjhës Të gjithë 

     

   • Organizimi i promovimit të librit "Makinat Elektrike 
Komplementare-Komplekse" i autorit Prof. Dr. Rifat 
Gjota dhe një tryeze të rrumbullakët.  

 AXH 

     

   • Aktivitetet tjera deri në fund të vitit 2005  AXH 
10 16.11.05 Mbledhja e nëntë e 

Sekretariatit të 
BISHZ-së 

Vendi i mbajtjës: FORMAZIONE (ish CISAP-i), 
Freiburgstrasse 139c, 3008 Bern. 
 

Data: E shtunë, 16 nëntor 2005, 17.00 - 18.00 
 

Kryesues dhe protokoli: Ahmet  Xhigoli 
 

Pjesëmarrës: Ahmet Xhigoli, Ismet Rexhaj 

Ftesë AXH 

     

   Pikat e rendit të mbledhjës   
   • Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së 

shtatë të Sekretariatit të datës 17.09.2005, dhe 
aprovimi i tij. 

Protokoli i mbledjhës Të gjithë 

     

   • Gendja e shtypjës së raportit vjetoir nr. 8  IR, AXH 
     

   • Gendja e shtypjës së mirënjohjeve  IR, AXH 
     

   • Të ndryshme  IR, AXH 
 

Vërejtje: Në periudhën 20.11.2004 – 18.11.2005, anëtarët e sekretariatit të BISHZ-së kanë treguar angazhim të duhur siq 
është pritur.  
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5. Seksionet e BISHZ-së 
 
Veprimtaria e seksioneve të BISHZ-së për këtë vit është bërë në formë të bashkuar. Në këtë drejtim janë 
realizuar: një turnir në futboll të vogël, një takim familjar, dy tryeza të rrumbullakëta me veprimtarët, intelektualët 
shqiptarë dhe gazetarët nga Zvicra; promovimi i librit “Dritë që vjenë nga humnera“ i autores së ndjerë Drita 
Çomo, dhe më 19.11.2005, pas përmbylljeve të punimeve Kuvendit të tetë të rregullt do të bëhet promovimi i librit 
“Makinat Elektrike Komplemetare-Komplekse“ i autorit Rifat Gjota.  
 
 
5.1.  Organizimi i promovimit të librit “Dritë që vjenë nga humnera”    
 
Më 30.04.2005 BISHZ-ja ka bërë promovimin e librit “Dritë që vjen nga humnera” i autorës së ndjerë Drita Çomo. 
Në promovimin e përmendur, morën pjesë, zonja Liri Belishova, nëna e autores së librit, veprimtarë, intelektualë 
shqiptarë dhe zvicëran, dhe gazetarë nga Zvicra dhe trevat shqiptare. Libri i përmendur është botuar në Tiranë 
nga shtëpia e njohur botuese "Onfuri“. Redaktore e librit është Helena Kadare, parathënien e ka shkruar Ismail 
Kadare, kurse nxjerrjen në dritë të tij e ka bërë Familja Çomo nga Shqipëria. Promovimi i librit është organizuar 
në Panairin e Librit “PALEXPO”, Stenda M (Makiavell), Botimpex në Gjenevë.  
 
 

 
Pamje nga hapja e promovimit të librit “Dritë që vjenë nga humnera” i autorës së ndjerë Drita Çomo pranë Stendës Botimpex në Gjenevë 

 
 
 
 

 
Dy foto të përbashkëta me z. Liri Belishova gjatë promovimit të librit. 
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5.2. Organizimi i Tryezës së Rrumbullakët me zonjën Liri Belishova   
 
 
Më 07.05.2005, në lokalet e qendrës shkollore për arsimim profesional Formazione në Bernë, BISHZ-ja ka 
organizuar Tryezën e Rrumbullakët me zonjën Liri Belishova, në temën “1945-2005, Shqipëria dhe Kosova, 60 
vjet çlirim ?!, Në këtë tryezë, zonja Liri Belishova ka dëshmuar për realitete historike dhe aktuale. Tryeza ka 
qenë shumë e sukseshëme. Në tryezë kanë marrë pjesë reth 40 veta. 
 
 

 
Pas hapjës së tryezës, z. Liri Belishova e gatshme për tu përgjigjur në çdo pyetje të parashtruar nga intelektualët shqiptarë. 

 
 
 
 

 
Dy foto të përbashkëta gjatë punimeve të tryzës së rrumbullakët me z. Liri Belishova 
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5.3. Organizimi i Turnirit në futboll të vogël  
 
Të dielën e 8 majit 2005, prej orës 12.00-16.30, Seksioni për sport i BISHZ-së ka organizuar Turnirin e dytë në 
futboll të vogël në Gerlafingen të Kantonit Solothurn.  
Në këtë turnir morën pjesë 8 ekipe me reth 51 lojtarë të moshave 10-14 vjeç, nga kantonet e ndryshme të 
Zvicrës, ku punojnë dhe jetojnë mërgimtarët tanë nga të gjitha trojet etnike. Pjesëmarrja e ekipeve sportive ishte 
Fr. 30 për ekip, secili lojtar Fr. 5. Emrat e ekipeve që morën pjesë janë: Dardania nga Aarburg (AG), me trainerin 
e tyre Gani Ismajli; Dardanët nga Grenchen (SO), me trainerin e tyre Lulzim Cani, Plisat nga Ipsach (BE), me 
trainerin e tyre Besim Gërxhaliu; Kosova Lindore nga Aarburg (AG) me trainerin e tyre Skender Jusufi; Shqiponja 
nga Bellach (SO), me trainerin e tyre Ahmet Xhigoli; Prishtina nga Spiez (BE), me trainerin e tyre Enver Isufi; G-
Shipi nga Gerlafingen (SO), me trainerin e tyre Albert Merko; Djemt e Lidhjes nga Zuchwil (SO), me trainerin e 
tyre Zef Pervorfi.  Çdo ekip përbëhej prej 6 lojëtarëve.  
Numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve (lojtarëve, prindërve të lojtarëve, familjarëve të tyre, dashamirëve të soprtit) 
në takimin e përmendur ishte reth 115 veta.  
 
Turniri filloi në ora 13:00. Pra, sipas palnit të përpiluar nga udhëheqësi i seksionit për sport i BISHZ-së, z. Agim 
Gerbavci. 
 

  
Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit “G-Shipi“ nga Gerlafingen (SO) me trainerin e tyre Albert Merko, kurse në anën e djathtë lojtarët e 
ekipit “Dardanët” nga Grenchen (SO), me trainerin e tyre Lulzim Cani.  
 

  
Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit “Plisat” nga Ipsach (BE) me trainerin e tyre Besim Gërxhaliu, kurse në anën e djathtë lojtarët e ekipit 
“Djemt e Lidhjes” nga Zuchwil (SO), me përcjellësit e tyre Mark Frrokaj, Luigj Markaj dhe Florim Thaqi. 
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Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit “Dardania” nga Aarburg (AG) me trainerin e tyre Gani Ismajli, kurse në anën e djathtë lojtarët e 
ekipit “Shqiponja“ nga Bellach(SO), më trainerët e tyre Florin Llugaliu dhe Ahmet Xhigoli.  
 

  
Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit “Prishtina” nga Spiez (BE) me trainerin e tyre Enver Isufi, kurse në anën e djathtë lojtarët e ekipit 
“Kosova Lindore” nga Aarburg (AG), me trainerin e tyre Skender Jusufi. 
 
 
Ndeshjet filluan të zhvillohen paralelisht në dy fusha të cilat ishin shumë mirë të pajisura dhe të ndara sipas 
rregullave të futbollit të vogël. Në fushën I referoi z. Halim Spahiu nga Gerlafingen, kurse në fushën II referoi z. 
Agim Gerbavci, udhëheqës i seksionit për Sport i BISHZ-së. Gjithsej u zhvilluan 18 ndeshje. Zhvillimin e lojërave 
mes ekipeve në të dy fushat sportive e përcolli me vemendje ekipi i juris në bashkëpunim me referët, në përbërje: 
Sinollah Shehu (kryetar), Mark Frrokaj (anëtar), Dr. Ahmet Xhigoli (anëtar),  Agim Gerbavci (anëtar) dhe Halim 
Spahiu (anëtar). 
 
Në raundin e parë  u zhvilluan 12 ndeshje. Gjashtë ndeshjet e para të grupit A (Dardanët – Dardania; Shqiponja - 
Kosova Lindore; Dardanët – Shqiponja; Kosova Lindore – Dardania; Dardania – Shqiponja; Kosova  Lindore - 
Dardanët) u zhvilluan në fushën I, kurse gjashtë ndeshjet e grupit B (Djemt e Lidhjes – G-Shipi-Gerlafingen; 
Prishtina – Plisat; Djemt e Lidhjes – Prishtina; Plisat – G-Shipi-Gerlafingen; G-Shipi-Gerlafingen – Prishtina; 
Djemt e Lidhjes - Plisat) u zhvilluan në fushën II.  
 
Koha ishte shumë e mirë. Të gjithë me kurreshtje dhe kënaqsi i përcjellnin zhvillimin e lojrave në dy fushat 
sportive.  
 
Pas një pushimi prej 20 minutave, në raundin e dytë, në çerekfinale u zhvilluan 4 ndeshje. Dy ndesdhjet e grupit 
A (Dardanet - G-Shipi-Gerlafingen; Shqiponja – Plisat) u zhvilluan në fushën I, kurse dy ndeshjet e grupit B 
(Pristina – Dardania; Djemt e  Lidhjes - Kosova  Lindore) u zhvilluan në fushën II. Në bazë të rezultateve, në 
raundin e tretë, në gjysëmfinale, arritën ekipet: Dardanet nga Grenchen (SO) dhe Prishtina nga Speiz (BE). 
Rezultati i ndeshjes në mes të këtyre ekipeve përfundoi me 1:3. Në bazë të këtij rezultati, vendi i katërt 
i takoi ekipit Dardanët, kurse vendi i tretë ekipit Prishtina. Në pjesën e katërt, në këtë turnir, në finale arritën 
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ekipet: G-Shipi-Gerlafingen dhe Dardania. Në ora 15:40 filloi zhvillimi i ndeshjës së fundit. Ndeshja ishte mjaft 
dinamike dhe u përcoll nga shikuesit me kurreshtje. Ndeshja përfundoi me rezultat 1:0, dhe kështu, vendin e parë 
në këtë turnir e mori ekipi G-Shipi nga Gerlafingen i Kantonit të Solothurnit, kurse vendin e dytë ekipi Dardania 
nga Aarburg i Kantonit të Aargaut.  
 
Pas përfundimit të ndeshjës fionale, pasoi pjesa e ndarjës së medaleve dhe dhuratave për lojtarët, trainerët, 
mysafirët, prindërit dhe familjarët e lojtarëve. Secilit lojtar të ekipit i u nda nga një medale të sponzoruar nga 
Kryesia dhe Seksioni për Sport dhe nga një çantë sportive të sponzoruar nga zotëri Lulzim Zhaku-Aliu. Ndërkaç, 
për trainët e ekipeve, mysafirët e ftuar dhe prindërit e lojtarëve u ndanë po ashtu dhurata, si çanta dhe dhurata 
tjera simbolike, të gjitha këto të sponzoruara nga zotëri Lulzim Zhaku-Aliu. 
 
 

  
Në anën e majtë janë një pjesë e anëtarëve të kryesisë dhe familjarëve të tyre, kurse në anën e djathë është duke u bërë dorëzimi I 
medaleve dhe dhuratave për lojtarët e ekipeve pjesëmarrëse. 
 
 

  
Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit “G-Shipi” nga Geralafingen (SO) me trainerin e tyre Albert Merko, kurse në anën e djathtë lojtarët e 
ekipit “Dardania” nga Aarburg (AG), me trainerin e tyre Gani Ismajli 
 

  
Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit “Prishtina” nga Spiez (BE) me trainerin e tyre Enver Isufi, kurse në anën e djathtë lojtarët e ekipit 
“Dardanët” nga Grenchen (AG), me trainerin e tyre Lulzim Cani. 
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Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit “Djemt e Lidhjes” nga Zuchwil (SO), me përcjellësit e tyre Mark Frrokaj Zef Pervorfi, kurse në anën e 
djathtë lojtarët e ekipit “Plisat” nga Ipsach (BE) me trainerin e tyre Besim Gërxhaliu.  
 
 

  
Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit “Shqiponja” nga Bellach (SO) me trainerin e tyre Florin Llugaliu, kurse në anën e djathtë lojtarët e 
ekipit “Kosova Lindore” nga Aarburg (AG), me trainerin e tyre Skender Jusufi. 
 
 

  
Në anën e majtë janë një pjesë e anëtarëve dhe kryesisë së BISHZ-së si dhe familjarëve të tyre, kurse në anën e djathtë dy referët e 
turnirit. 
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Pra, në atë pasditë të tetë majit të vitit 2005, moti ishte shumë i bukur, fëmijët ishin të gëzuar, prindërit dhe 
familjarët e tyre të kënaqur e të mburrur me shkathtësitë që treguan gjatë lojrave, simpatizuesit e sportit të 
buzqeshur, kurse dy referët profesionist, trainerët e ekipeve dhe kryesia e BISHZ-së të kënaqur. Pra, turniri në 
përgjithësi kaloi shumë mirë. Në veçanti po e përmendim, që lojtarët gjatë ndeshjeve treguan mirësjellje–fair play, 
disciplinë dhe kulturë të lartë sportive. Në fund të gjithë u ndanë kënaqur. Rezultati i aktivitetit të datës 8 maj 2005 
për kryesinë e BISHZ-së ishte i madh dhe i knaqshëm. Ky ishte edhe qëllimi themelor i saj. Andaj, kryetari dhe 
Kryesia u shpreh të gjithëve një komplimet të madh, një BRAVO të madhe për punën e tyre.  
 
Në fund të këtij përshkrimi të shkurtër, për kontributin në përkrahjën dhe realizimin e këtij turniri, Kryesia e BISHZ-
së posaçërisht i falënderonë: firmën “Kredi dhe Sigurime“ nga Zürichu, të pronarit Lulzim Zahku-Aliu; nënkryetarin 
BISHZ-së, inxh. i dipl. Sinollah Shehu; sekretarin e BISHZ-së, Abas Fejzullahi; arkëtarin e BISHZ-së, Ismet 
Rexhaj; këshillëtarët dhe anëtarët e BISHZ-së: Agim Gerbavci, Florim Thaqi, Adnan Mehmeti, Besim Gërxhaliu,  
Florin Llugaliu (anëtar), Gani Ismajli (anëtar) dhe miqt e BISHZ-së: Reshit Morina dhe Halim Spahiu. 
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5.4. Organizimi i Takimit familjar  
 
Më 22 maj 2004, prej orës 11.00-17.00, në shtëpin e bukur në pyll “Waldhaus Kreuzwegen” në Uerkheim të 
Zofingenit (Kantoni Aargau), u organizua takimi i dytë familjar i anëtarëve të BISHZ-së dhe miqve të tyre.  
 
Në këtë takim merrnin pjesë 24 familje nga vende të ndryshme të Zvicrës, nga Gjeneva, Lozana, Sioni, Berna, 
Bazeli, Grencheni, Solothurni, Zofingeni, Bieli, etj., ku punojnë dhe jetojnë anëtarët e BISHZ-së dhe miqve të tyre, 
nga të gjitha trojet etnike. Pjesëmarrës në këtë takim ishin rreth 85 persana të brezeve të ndryshme. Takimi  
Familjar ishte një takim i  familjeve të mëgimtarëve tanë nga të gjitha trojet etnike si nga Kosova, Kosova Lindore, 
Maqedonia, dhe Shqipëria. Takimin e shoqëronte herë pas herë muzika dhe në grupe-grupe zhvilloheshin biseda 
dhe cakrrim i gotave me verë apo pije tjera freskuese, duke  ngrënë e më tepër duke u qmallur me njëri tjetrin në 
biseda të lira dhe sipas dëshirës apo spontanitetit.  
 

 
Foto e përbashkët e pjesëmarrsëve të takimit 

 
Organizatori, kryesia e BISHZ-së kishte bërë furnizimin e ushqimit, pijeve, dhe përgatitjen e tyre. Për grilim, pjekje 
të mishit, ishin ftuar dy specialstë të firmës Gostivar Handle GmbH nga Rothrist, të pronarit zotëri Beqir Beqiri nga 
Gostivari me vendbanim në Biel.  Zonjat e shtëpive të anëatrëve të BISHZ-së dhe miqve të tyre, secila prej tyre 
kishte sjellur me vehte nga një ëmbëlsirë. Fëmijët me vehte kishin sjellur lodrat e tyre. Çdo gjë ishte me bollëk. 
Bukë të nxehtë. Qebapë, hamburgerë, virshlle. Tetë lloje të sallatave. Pije për të gjithë brezet. Në këtë takim 
patëm një mot shumë të mirë dhe të gjithë pjesëmarrësit kaluan një ditë të këndshme. Në ndarje pothuajse secili 
përgëzoi organizimin dhe porositë ishin që një takim i tillë të organizohet patjetër për çdo vit dhe të bëhet takim 
familjar tradicional.  
 
Kryesia e BISHZ-së, u shpreh falënderime dhe përshëndetje të sinqerta të giithëve që morën pjesë në Takimin 
Familjar të mbajtur në Uerkheim më 22.05.2005. Posaçërisht ajo, për kontrtibutin në përkrahjën dhe realizimin e 
këtij takimi, u shprehë miorënjohje: firmës “Gostivar Handler“ nga Rothrist, të pronarit Beqir Beqiri; Skender 
Jusufi, këshilltar i BISHZ-së dhe kordinator i këtij takimi; Sinollah Shehu, nënkryetar i BISHZ-së dhe kordinator i 
këtij takimi; Abas Fejzullahi, sekretar i BISHZ-së; Ismet Rexhaj, arkëtar i BISHZ-së; Të gjitha Zonjave të shëpive, 
pjesëmmarëse në këtë takim dhe Florim Thaqit, këshilltar i BISHZ-së. 
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5.5. Organizimi i Tryezës së Rrumbullakët me rastin e 6-vjetorit  të çlirimit të Kosovë 
 
Më 11.06.2005, BISHZ-ja ka organizuar Tryezën e Rrumbullakët me titull “1999-2005, Kosova, 6 vjet çlirim ?!“, 
me veprimtarë, gazetarë, intelektualë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Zvicër. Tryeza ishte e dyta e këtij lloji 
në këtë vit, dhe është organizuar me rastin e 6 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Tryreza është mbajtur në lokalet e 
Qendrës shkollore për arsimim profesional Formazione në Bernë, në të cilën morën pjesë rreth 35 veta. Janë 
parqitur katër referate, për të cilët kanë referuar autorët e tyre. Referatin e parë me titull “Një vështrim për 
zhvillimin e mediave pas çlirimit“ e ka paraqitur zotëri Skënder Buçpapaj, shkrimtar, autor i disa librave në poezi, 
diplomat, kryeredaktor i gazetës kombëtare Bota Sot. Referatin e dytë me titull “Kosova gjashtë vjet pas luftës“ e 
ka paraqitur zotëri Imer Cacaj, Ekonomist, veprimtar i shquar për çështje kombëtare, president i asociaconit 
ACORD në Gjenevë. Referatin e tretë me titull “SHBA & Perëndimi i kanë dhënë një përkrahje titanike Ksovës, po 
Kosova a po e përkrah vetveten?!" e ka paraqitur zonja Elida Buçpapaj, shkrimtare, autore e disa librave poetike, 
përkthyese, redaktore kolumniste në gazetën kombëtare Bota Sot. Referatin e katërt me titull “Veprimtaria 
Administrativo-Civile e UNMIK-ut në periudhën 1999-2005“ e ka paraqitur zotëri Abas Fejzullahi, arsimtar, 
sekretar i BISHZ-së, veprimtar i shquar për çështje kombëtare, kryetar i shoqatës Familja-ndihmon-Familjën.  Të 
gjitha referatet e paraqitura në këtë tryezë, po ashtu janë botuar edhe në gazetën Bota Sot.  
 
 

 
Dy sequenca gjatë punimeve të tryzës së Rrumbullakët me rastin e 6-vjetorit  të çlirimit të Kosovë. 

 
 

 
Përfundimi i punimeve të tryzës së Rrumbullakët dhe ndarja e dhuratave simbolike për referuesit. 
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6. Veprimtaria botuese 
 
Në këtë kapitull është dhënë lista e detalizuar e aktivitetit të Seksionit për veprimtari botuese lidhur me botimet e 
brendëshme dhe të jashtme të BISHZ-së për kët vit. Paraqitja është dhënë në formën tabelare: numri rendor, 
titulli i botimit dhe viti, dhe përshkrimi i shkurtër i botimit.  
 
BOTIMET E BRENDËSHME / JASHTME TË BISHZ-SË 
Nr. Titulli i botimit  dhe viti Përshkrimi  
01 Qëllimet e BISHZ-së për vitin 2005. BISHZ-Bernë, 

2004. 
Dokumenti përshkruan qëllimet e BISHZ-së për vitin 2005. 

02 Bilanci i i BISHZ-së për vitin 2005. BISHZ-Bernë, 2005.  Dokumenti paraqet të dhënat e bilancit dhe saldon për vitin 2005 të 
BISHZ-së 

03 Raporti nr. 8 i BISHZ-së. BISHZ-Bernë, 2005. Dokumenti përshkruan aktivitetin e BISHZ-së për vitin 2005. 
 
 
 
7. Paraqitja e BISHZ-së  në media 
 
Në këtë kapitull, njejtë si në kapitullin e pestë, tabela e dhënë poshtë tregon paraqitjet e BISHZ-së në media në 
periudhën nëntor 2004 – nëntor 2005. 
 
 
PARAQITJE E BISHZ-SË   
Nr. Data  Lloji i paraqitjes  Përshkrimi  i paraqitjes Dokumenti i lëshuar Përgjegjës 
01 23.11.04 Paraqitje  Paraqitje e shkurtë e punës shtatëvjeçare të BISHZ-së. 

Paraqitjën e ka botuar, z. Rexhep Rifati, në gazetën 
"Bota Sot" më 23.11.2004. 

Paraqitje Rexhep Rifati 

02 24.11.04 Paraqitje  Paraqitje e shkurtë e punës shtatëvjeçare të BISHZ-së. 
Paraqitjën e ka botuar, z. Blerim Shabani, në gazetën 
"Zëri" më 24.11.2004. 

Paraqitje Blerim 
Shabani 

03 10.03.05 Reagim i 
BISHZ-së lidhur 
me aktakuzën e 
Gjykatës së 
Hagës kundër 
Ramush 
Haradinaj 

Reagim i BISHZ-së ndaj aktakuzës së Gjykatës së 
Hagës kundër Ramush Haradinaj.  
Reagimi është botuar në Bota Sot, në Zëri dhe në 
www.kosova.com. 

Letër-Reagim AXH 

      
04 16.03.05 Deklaratë e 

BISHZ-së lidhur 
me atentatin 
ndaj Presidentit 
të Kosovës 

Deklaratë e BISHZ-së lidhur me atentatin ndaj 
Presidentit të Kosovës. Përmes kësaj deklarate, 
BISHZ-ja, e ka dënuar ashpër sulmin e dates 15.03.05 
ndaj Presidentit të Kosovës, z. Ibrahim Rugova. 
Deklarata është botuar në Bota Sot, në Zëri dhe në 
www.kosova.com.  

Deklaratë AXH 

      
05 06.06.05 Reagim i 

BISHZ-së për 
rastin e tentim-
vrasjës së  zot. 
Bardhyl Ajetit 

Reagim i BISHZ-së kundër tentim-vrasjës së gazetarit 
të "Bota Sot" Bardhyl Ajeti. Aktin e shëmtuar dhe qyqar 
për tentim-vrasje kundër gazetarit të "Bota Sot", 
BISHZ-ja e ka dënuar ashpër.  
Reagimi është botuar në Bota Sot, në Zëri dhe në 
www.kosova.com. 

Letër-Reagim AXH 



 

     

Id. i dokumentit: Versioni: Data: Shkalla e konfidencës: Faqe 23 prej 24 
Raporti vjetor nr. 8.doc V1.0 19.11.2005 Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm  
© BISHZ – VAIS - UIAS 

 

8. Bilanci i BISHZ-së për vitin 2005 
 
Përshkrimi në tabelën e dhënë tregon bilancin e BISHZ-së për vitin 2005, gjendja deri më 18.11.2005.  
 

 

Të ardhurat nga aëtarësia, donatorët, kreditorët dhe veprimtaria e seksioneve  
 

Nr. Burimet financiare SFr. Vërejtje: 
1. Të ardhurat nga anëtarësia për vitin 2005  .- - Anëtarësia  
2. Të ardhurat nga donacionet e ndryshme .- -  
   

Gjithsej të ardhurat hryëse në BISHZ për vitin 2005:  4’234.60  
   
 

Shpenzimet e përgjithshme për periudhën 01.01.2004 deri më 19.12.2004 
 

Nr. Qëllimi i shpenzimit SFr. Vërejtje: 
1. Shpenzimet e Promovimit në Gjenevë më 30.04.05  .--    
2. Shpenzimet e Tryezës së rrumbullakët në Bernë më 07.05.05 .--  
3. Shpenzimet e Turnirit në Futboll të vogël më 08.05.05  .--    
4. Shpenzimet e Takimit Familjar më 22.05.05  .--  
5. Shpenzimet e Tryezës së rrumbullakët më 11.06.05 .--  
6. Shpenzimet e Kuvendit të tetë .--  
7. Shpenzimet e kontos (pagesat, letrat)              .--  

   

Gjithsej shpenzimet e përgjithshme për vitin 2005: .--  
   
   

Bilanci i BISHZ për vitin 2005 
 
   

• Gjithsej të ardhurat hryëse në BISHZ për vitin 2005: Fr. --  
   

• Gjithsej shpenzimet e përgjithshme për vitin 2005: Fr. --  
   
   

Bilanci për vitin 2005: 
 

Fr. --  
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9. Lista aktuale e uhëheqësisë së BISHZ-së  
 
Në këtë kapitull është dhënë lista aktuale e udhëheqësisë së BISHZ-së, roli i tyre, hyrjet dhe daljet në Kryesi dhe 
Shoqatë. 
 

     

Nr. Shkurtesa Emri e mbiemri Roli në BISHZ Roli tjetër në BISHZ 
     

1. AXH Ahmet Xhigoli Kryetar Udhëheqës i seksionit për veprimtari botuese;  
Udhëheqës i seksionit për informim. 

2. SSH Sinollah Shehu Nënkryetar Udhëheqës i seksionit për teknikë. 
3. AF Abas Fejzullahi Sekretar Udhëheqës i seksionit për kulturë; 

Udhëheqës i seksionit për çështje sociale; 
Anëtar i komisionit statutar. 

4. IR Ismet Rexhaj Arkëtar Udhëheqës i seksionit për economi; 
Fotograf dhe kamaraman. 

5. XHS Xhevat Salihu Këshilltar Udhëheqës i seksionit për shëndetësi; 
Udhëheqës i seksionit për diplomaci-politikë. 

6. SJ Skender Jusufi Këshilltar Udhëheqës i seksionit për çështje juridike;  
Kryetar i komisionit statutar. 

7. RSH Ramiz Shabani Këshilltar Zëvendësudhëheqës i seksionit për teknik; 
Zëvendësudhëheqës seksionit çështje sociale-integrim;   
Anëtar i komisionit të kontroll-revizionit. 

8. AM Adnan Mehmeti Këshilltar Zënvendësudhëheqës i seksionit për veprimtari botuese; 
Kryetar i komisionit të kontroll-revizionit. 

9. AG Agim Gerbavci Këshilltar Udhëheqës e seksionit për sport. 
10. FTH Florin Thaçi Këshilltar Zënvendësudhëheqës i seksionit për kulturë; 

Anëtar i komisionit statutar. 
11. RB Resmije Berisha Këshilltare Udhëheqëse e seksionit për arsim. 
12. BG Besim Gërxhaliu Këshilltar Udhëheqës e seksionit për përkthime (D/E). 
13. LLB Llokman Beqiri Administrator Bashkëpunëtor në seksionin për veprimtari botuese; 

Anëtar i komisionit të kontroll-revizionit. 
14. SHR Shkumbin Rmoku Administrator Bashkëpunëtor në seksionin për veprimtari botuese. 

 
 
9.1. Hyrjet / Daljet  
 
• Hyrjet në Kryesi 
Nr. Shkurtesa Emri e mbiemri Data e hyrjes Roli në Shoqatë 
1. RB Resmije Berisha 25.04.2005 Këshilltare dhe Udhëheqëse e seksionit për arsim. 
2. BG Besim Gërxhaliu 25.04.2005 Këshilltar dhe Udhëheqës i seksionit për përkthime (D/E). 

 
• Daljet nga Kryesia 
Nr. Shkurtesa Emri e mbiemri Data e daljes Arsytimi i daljes / largimit 

     
 
• Daljet nga Shoqata 
Nr. Shkurtesa Emri e mbiemri Data e daljes Arsytimi i daljes / largimit 

     
 
 


