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Lajmëtari i Radio Marisë
http://www.radiomaria.al/Data/Sites/19/extendedArchive/1042/3198/Gazeta_maj_2012.pdf
është muaji më i bukur i vitit. Natyra mbushet me jetë dhe me ngjyrat e veta tregon mbushulli me lulet e shumta e të llojllojshme. ... MAJI,
MUAJI I ZOJËS

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA DRENAS
http://kk.rks-gov.net/gllogoc/getattachment/66acfa71-3492-4b2c-8f0d-d363bfbd2455/Raporti-i-Punes-janar-qershor-i-Kryetarit-te-Komun.aspx
Që nga muaji Maji 2013 në Drejtoratin për ... vit kuader të bashkëpunimit të mirë të fitojm një shumë bukur të mire të ... muaji qershor i vitit ...

Lista e nxenesve
http://shkollaorikum.yolasite.com/resources/Lista%20e%20nxenesve.pdf
4.Shqiperia atdheu im,vendi me i bukur dhe me i dashur per ne . ... fillimit të vitit shkollor Mbledhje me nxënës dhe ... 5 Maji, dita e

Ankesë - Berati - MIRESEVINI...Portali Beratit
http://www.lajmetari.net/135/gazeta%20135.doc
Artur Kurti u shpreh për mediat se ndërtimet që janë bërë pas vitit 1990 në ... për atë pasdite të bukur maji. ... muaji në Tiranë do të ...

Prezantohet drejtori i ri i policisë së qarkut Berat
http://www.lajmetari.net/114/gazeta%20nr.114.doc
Nuk mbaj mënd të kem parë pamje më të bukur e më të ... Pas vitit 1990 aktivizohet me ekipin ... U grumbullova me ekipin “Partizani”. Pas 1
muaji ...

PROCESVERBAL - Kuvendi Shqiperise
http://www.parlament.al/web/pub/proc_10_05_2012_12157_1.doc
... për të përfunduar deri te segmenti më i bukur i ... me 1 pikë përqindje gjatë vitit ... maji është muaji i Europës. 22 vjet më parë ...

Edhe fshati Babush i Lipjanit bëhet me kanalizim
http://kk.rks-gov.net/lipjan/getattachment/Municipality/President/President-Report/Raporti-vjetor-2010.doc.aspx
Fillimin e asfaltimit të rrugës 1 Maji në ... i cili ka filluar me punë që nga muaji ... e caktuara të mbuluara me plan gjatë vitit 2010 kanë kaluar ...

www.zarekom.org
http://www.zarekom.org/uploads/Consultations/2009/09/i_108/f_5/f_1081_sq.doc
... e që lufta ka qenë edhe më herët dhe edhe në ato shtete ka një numër bukur i madh të ... tetor të vitit të kaluar me ... maji” me 68 persona
të ...

www.zarekom.org
http://www.zarekom.org/uploads/Consultations/2008/10/i_78/f_1/f_821_sq.doc
... që nga maji i vitit ... që unë mendoj që. po e shoh një progres bukur të madh ... këtij muaji, që me të vërtetë të jetë një vend ku ...

PROCESVERBAL - Kuvendi Shqiperise
http://www.parlament.al/web/pub/procesverbal_12_8960_1.doc
Ai ka një meritë në dallim me një tjetër kryetar bashkie që u shkarkua para një muaji: ... Gjatë vitit 2009, me gjithë influencën e krizës
ekonomike ...
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