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Ulqin, Republika e Malit të Zi
Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim (IKSHZH) në Ulqin të Republikës së Malit të Zi është asociacion
i shkencëtarëve dhe profesionistëve me thirrje adekuate shkencore dhe profil meritor akademik të cilat
tradicionalisht janë të angazhuar në trajtimin dhe avancimi e çështjeve shoqërore nga këndi shkencor.
IKSHZH – ja është e përkushtuar të organizojë konferencë ndërkombëtare ekskluzivisht për çështjet zhvillimore
ekonomike. Duke qenë e bindur se në këtë mënyrë, nga këndi multidisiplinar, teoricienët, prakticienët, profesionistët
etj, do të ofrojnë kontribute të rëndësishme të cilat do vlerësohen si mundësi e mirë për të krijuar një agjendë biznesi
nëpërmjet diskutimit të temave kyçe rreth politikave, me një këndvështrim drejt lehtësimit të tregtisë përtej kufijve
dhe investimeve.
IKSHZH – ja është e bindur se konferenca do të jetë një platformë për një shkëmbim të vyer e racional ndërmjet
përfaqësuesve të biznesit dhe politikëbërësve kryesorë për çështjet themelore tatimore që luajnë një rol integral në
lehtësimin e tregtisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm lokal.
IKSHZH – ja mirëpret mundësinë që kjo konferencë të jetë një dialog i hapur e konstruktiv me qëllim forcimin e
integritetit të sistemit ekonomik lokal për zhvillimit të qëndrueshëm dhe për të ndihmuar në formulimin e politikave
që nxisin investimet, krijimin e vendeve të punës dhe rritjen ekonomike në sferën turistikë që në shkallë fundit do t’i
shërbejnë Komunës së Ulqinit për një strategji zhvillimore në sferën e turizmit.

Objektivat e konferencës:
1) Konferencat pretendon ekskluzivisht të bashkojë shkencëtarët, akademikët, ekspertët e fushës së zhvillimit
ekonomik dhe turistik lokal me qëllim të zgjerimit të njohurive specifike dhe të përgjithshme duke shkëmbyer
ide dhe mendime për rolin e shkencës në zhvillimin lokal të vendeve të rajonit.
2) Konferenca synon të angazhojë potencial kërkimor – shkencor që tematika e përcaktuar të trajtohet në sfera
interdisiplinare për studiues, praktikantë, profesorë pjesëmarrës por edhe për hulumtuesit për të nxitur dhe
promovuar diskutime për risitë, tendenca, shqetësime e sfidat me të cilat po ballafaqohet shoqëritë moderne,
duke mos i lënë anash si dhe zgjidhjet e mundshme në dobi të zhvillimit ekonomik.
3) Të publikojë punime me vlera shkencore dhe praktike të cilat jo vetëm që do të kontribuojnë në jetën shoqërore
por dhe do i shërbejnë hulumtuesve, politikë – bërësve, shoqërisë dhe vendit për marrje të masave për
përmirësim e zhvillimin ekonomik lokal.
4) Të kontribuojë në fushën e Shkencave shoqërore dhe humane duke synuar forcimin e ndërlidhjes së pjesës
praktike me pjesën teorike në temën e përcaktuar.
5) Të krijoj një forum diskutimi ku theksi do të bie mbi politikat potenciale për përmirësimin e gjendjes aktuale në
fushën e turizmit, si dhe paraqitjen e ideve të ndryshme në mënyrë që të kuptohet sa më mirë rëndësia e
investimeve në këtë segment duke ndarë rezultatet e kërkimeve shkencore, metodave dhe strategjive;
6) Të nxisë bashkëpunim mes politikë – bërësve dhe hulumtuesve në mënyrë që të përmirësohen kapacitete
ndërtimin e strategjive të zhvillimit ekonomik lokal
7) Të kontribuoj në përmirësimin dhe ngritjen e vetëdijes për rëndësinë dhe sfidat investimeve dhe zhvillimit të
qëndrueshëm;

Fushat:



















Shkencat ekonomike
Shkencat juridike
Shkenca turistike
Shkencat politike
Shkenca ekologjike
Agro-mjedis
Shkenca doganore
Marrëdhëniet ndërkombëtare
Diplomaci
Gazetari
Relacionet e integrimeve
Teknologji informative dhe komunikuese
Integrime evropiane
Shkencat natyrore
Gjuhë
Letërsi
Edukim
Histori

Temat bosht të konferencës:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Investimet dhe promovimi i investimeve në sferën e turizmit dhe hotelerisë;
Efekti i investimeve të huaja në turizmin vendor;
Kuadri ligjor për rregullimin e investimeve të huaja në sferën e zhvillimit ekonomik dhe turistik lokal;
Zhvillimi dhe rregullimi i turizmit ndërkufitar;
Roli i infrastrukturës dhe bujqësisë në sferën e turizmit dhe hotelerisë;
Rregullimi i bashkëpunimit institucional nëpërmjet organizatave turistike në sferën e turizmit;
Taksat dhe tatimet lokale në funksion të zhvillimit ekonomik lokal;
Novacionet dhe it në funksion të zhvillimit ekonomik lokal;
Problematika e profilizimit të burimeve njerëzore në funksion të zhvillimit të ekonomisë dhe turizmit lokal;
Administrata shtetërore dhe zhvillimi ekonomik lokal;

Temat referente që mund të jenë në funksion të qëllimeve të konferencës;
-

Decentralizimi dhe qytetari
Legjislacioni komunale
Burimet e të ardhurave komunale - Taksat dhe
tatimet komunale
Kompetencat e komunës
Planifikimi urban
Eko – mjedisi (mbrojtja e mjedisit dhe natyrës)
Kultura
Trashëgimia shpirtërore dhe materiale
Menaxhimi i mbeturinave
Sporti dhe argëtimi
Mbrojtja sociale
Plani aksionar për zbatimin e strategjisë
Ekipi për përgatitjen e strategjisë së komunale
Bashkëpunimi ndërkomunal – vendor
Bashkëpunimi ndërkomunal – ndërkombëtar
Bashkëpunimi ndërkomunal – ndërkufitar
Qasje e lirë - informatat të karakterit publik
E qeverisja lokale – komunale
Mbrojtja juridike e qytetarëve
Masat ligjore kundër ndërtimeve ilegale
Prona komunale
Agjencitë për zhvillim dhe bashkëpunim
ndërkomunal
Vetëqeverisja lokale dhe qytetari

-

Vizioni, misioni dhe përparësitë e Komunale
Vizioni
Misioni Vlerat
Prioritetet për zhvillim të Komunal

-

Planifikimi strategjik i zhvillimit komunale në
vendet;
Analiza e gjendjeve në Komuna
Informata të përgjithshme për Komunale
Popullata

-

Arsimi në nivelin lokal: legjislacioni dhe
kompetencat
Çështjet për avokim në nivelin lokal
Promovimi i shkollave profesionale dhe punës
praktike
Hartimi i rregulloreve komunale për arsimin
Cilësia e arsimit dhe ambienti në shkolla

Subjektet afariste dhe punësimi
Turizmi
Hoteleiria
Infrastruktura rrugore dhe banesat e përfunduara
Bujqësia
Arsimi
Papunësia
-

Qasja strategjike e Komunale
Qëllimet strategjike.
Zhvillimi i infrastrukturës në komunale.
Zhvillimi socio-ekonomik i popullatës
Zhvillimi i shkathtësive njerëzore
Zhvillimi i efikasitetit energjetik.

-

Politikat me prioritet në nivelin lokal
Politika për stimulimin dhe mbështetjen e grave
në biznes
Politikat që stimulojnë bizneset për punësimin e
grave
Përmirësimi i praktikave të punësimit në nivel
lokal

-

Politikat lokale në përmirësimin e
marrëdhënies së qytetarëve me ofruesit e
shërbimeve shëndetësore në nivelin parësor
Politika lokale në ngritje të transparencës dhe
lloga-ridhënies përmes raportimit të
parregullësive në nivelin parësor të kujdesit
shëndetësor dhe në luftim të nepotizmit dhe
korrupsionit
Politika lokale rreth planifikimit dhe sigurimit të
furnizimit të duhur me barëra nga lista esenciale
dhe materialin shpenzues të bazuar në nevojat
komun

Afati kohor:
1. Dorëzimi i punimit deri më:

15 Mars 2019

Publikimi i punimeve

1. International Journal/Monte-11, ISSN 2337-0521 (Online) dhe në kopje të fortë, copy
ISSN 1800-9794 “Proceedings”,ISBN, përmbledhje në formatin elektronik PDF në internet në
http://ekonomskiinstitut.com/al/sq/publikime/ me, E COBISS.CG-ID 22703888.
Në mënyrë që autorëve tu publikohen kontributet e tyre në Google Schoolar janë të detyruar që
të përfillin dhe të konfigurojnë punimin e tyre sipas formës e cila i bashkëngjitet kësaj ftese.

*Publishers International Linking association, INC - DOI

Gjuha: Angleze, Shqipe, Srbe, Malazeze, Maqedone, Ruse (një nga gjuhët)
Tarifa: 50 € (për pjesëmarrës) për çdo bashkautor pjesëmarrës shtesë +20 €,

2. European Research studies Journal - është e vlerësuar dhe pranuar nga Scopus,
JEL dhe është përfshirë në ZBW (ECONIS), SSRN dhe EconLit, shërbimin
elektronik të indeksimit dhe abstraktimit të Shoqatës Ekonomike Amerikane. ERS
Journal ka filluar të shpërndahet nga EBSCO Publishing, MA USA. - CiteScore 2017
(CiteScore measures average citations received per document published in the serial)
5.38
Gjuha: Angleze

Tarifa: 750 € (për pjesëmarrës) për çdo bashkautor pjesëmarrës shtesë +150 €,

3.International Journal of Advance & Innovative Research (2394-7780) Impact Factor: 7.36
( UGC Journal no: 63571)
Gjuha: Angleze
Tarifa: 120 € (për pjesëmarrës) për çdo bashkautor pjesëmarrës shtesë +30 €,
4. KNOWLEDGE – International Journal .Global Impact and
Quality Factor 2016 - 1.322
Gjuha: Angleze, Shqipe, Srbe, Malazeze, Maqedone, Ruse (një nga gjuhët)
Tarifa: 150 euro për autorin e dytë 50 euro.

Kotizimi përfshin: pjesëmarrjen në konferencë, çertifikatat e frekuentimit, materialet e punës,
përmbledhjen e të gjitha publikimeve në formën elektronike (Online)
Akomodimi dhe darka me datën 04 Prill mengjesi dhe dreka me datën 5 Prill.

Detajet e pagesës:
Tarifa e regjistrimit duhet të paguhet:
Instituti për kërkime shkencore dhe zhvillim- Ulqin
Prva banka 535 – 17981 - 68 (nr. Llogarisë bankare)

KËSHILLI ORGANIZATIV

KËSHILLI REDAKTORIAL

1. Vait Nikaj

1. Yllka R. Imeri, (Kosovo)

2. Denis Spahija

2. Sampurna Mehta (India )

3. Artan Osmani

3. Robert Dimitrovski (Macedonia)
4. El Thallasinos ( Greece)
5. Ardita Bylo (Albania)

INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
INSTITUT ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ
INSTITUTI PËR HULUMTIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM

Sekretari i pergjithshem
Msc. Vait Nikaj
+382 69 079 785

Kryetari
Prof.Dr. Elez Osmani
+382 69 265 707

SCIENTIFIC COMMITTEE































Prof. Dr. Adem Bekteshi (Albania) President,
Prof. Dr. Predrag Goranović, (MNE) – Vice
President
Acad. Slobodan Nešković, (Serbia)
Acad. Konstantin Pochivalov, (Russia)
Acad.Dragoljub Mirjanić, (Serbian Rep )
Prof. Dr. Nevenka Ž. Joksimović, (Serbia)
Prof. Dr. Slađana Benković FON (Serbia)
Prof. Dr. Robert Dimitrovski (Macedonia)
Prof. Dr. Edmond Beqiri (Kosovo)
Prof. Dr. Akhter Alam( India)
Prof. Dr. Dragoljub Jankovic (Montenegro)
Prof. Dr. Tonin Gjuraj(Albania)
Prof. Dr. Anatoly Avdenko (Ukraina)
Prof. Dr. Valentin Nedeff (Romania)
Prof. Dr. Vladimir P. Sergienko (Belorus)
Prof. Dr. Predrag Dašić (USA)
Prof. Dr. Hidajet Shehu (Albania)
Prof. Asoc. Dr. Fahrush Rexhepi (Kosovo)
Prof. Dr. Laszlo Karpati (Hungary)
Prof. Ass. Dr. Shefket Jakupi, (Kosovo)
Prof. Dr. Diana Shehu (Albania)
Prof. Dr. Michael Minch (USA)
Prof. Dr. Armend Kadriu (Macedonia)
Prof. Asoc. Dr. Blerta Dragusha (Albania)
Prof. Dr. Niké Wentholt (Netherland)
Prof. Dr. Drita Kruja (Albania)
Prof. Dr. Miodrag Brzaković (Serbia)
Prof. Asoc. Dr. Darko Lacmanović (MNE)
Prof. Dr. Salvator Bushati (Albania)
Prof. Dr. Daniel Dobrev, (Bulgaria)
































Prof. Dr. Andrej Raspor (Slovenia)
Prof. Dr. Zoran Mastilo (B&H)
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Prof. Dr. Sonja Vitanova (Macedonia)
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Prof.Asc.Dr.Vehbi Ramaj (Kosovo)
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Prof Dr Ilia Kristo(Albania)
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Udhëzime mbi shkrimin e punimit:
FORMA E ABSTRAKTIT
Titulli i punimit
(14 points Times New Roman, Bold, Centered)

(12 Points Times New Roman, Bold, Centered)
Emri dhe Mbiemri - 1
Institucioni ku punon (12 Times New Roman, në qendër, për autorin numër 1)
Emri dhe Mbiemri - 2,
Institucioni ku punon (12 Times New Roman, në qendër, për autorin numër 2)
Abstrakti (12 Times New Roman, Bold, në qendër) Përmbledhja duhet të jetë e kufizuar në një
maksimum prej 250-300 fjalëve. Abstrakti është një paragraf, i vetëm-hapësirë, me hyrje,
përmbledhje nga elementët më të rëndësishme të punimit.
Autorët janë të detyruar të deklarojnë në mënyrë të qartë përmbajtjen dhe qëllimin e studimit të
tyre, duke përfshirë: hyrjen, pyetjet kërkimore, metodat e aplikuara shkencore, gjetjet, rezultatet
kryesore, rekomandimet dhe sugjerimet.
Abstrakti duhet të jetë i shkruar në Microsoft Word.
Keywords: Në këtë pjesë duhet të përfshihen më së shumti 5 fjalë kyçe të lidhura me studimin, të
ndara me presje. (12 Points Times New Roman, Italicize Each Word)
Madhësia e faqes - A4, Normal

Autorët janë të ftuar të dorëzojnë punimet në mënyrë elektronike në adresën e-mailit:
centarulcinj@hotmail.com

