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RETROSPEKTIVË E ZHVILLIMIT DHE TRANSFORMIMIT TË NDËRMARRJEVE 

SHTETËRORE DHE PUBLIKE – ME THEKS NË KOSOVË   

 

Prof.Dr. Armand Krasniqi 

Universiteti “Hasan Prishtina” Prishtinë 

 

Abstract 

The study is based on a review of the literature which is devoted to the issue of origin and 

development of state-owned enterprises, respectively public in the general aspect, but giving 

a special emphasis to developments in Kosovo. In the theory and practice of business law 

there is still no clear and precise definition of the differences and legal-economic similarities 

of these enterprises. These foundations in the legal-business structure are most often 

perceived as being the same as serious attempts for an analysis of their legal nature, founding 

capital, governance, and direction and access to the activity they exercise. From this point of 

view, the development and transformation of state and public enterprises is inevitably linked 

to the degree, dynamics and mode of state intervention in the economy. 

Key words: Enterprise, state, public, nationalism, interventionism 

Jel C. K 20, 29  

 

Hyrje 

 

E drejta biznesore moderne ndërmarrjet publike i trajton si organizata të veçanta që kryejnë 

veprimtari ekonomike me interes publik. Si e tilla ato duhet të jenë të rregulluar me Ligj për 

ndërmarrjet publike me qëllim të përmbushjes të interesave dhe nevojave publike. Për shkak 

të natyrës juridike që ka kjo shoqëri, bazuar në jetën praktike, ekziston mundësia e rregullimit 

të saj edhe me ndonjë ligj apo akt tjetër në mënyrë që kapitali i kësaj ndërmarrje të mos jetë i 

lidhur vetëm më shtetin, por gjithashtu edhe me kapital privat. Ndërkaq, për dallim nga ato 

publike ndërmarrjet shtetërore janë në pronësi ekskluzive të shtetit pavarësisht nga 

veprimtaria me të cilën kanë të bëjnë. 
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Në Kosovë pothuajse i gjithë sektori i shërbimeve publike, i themeluar për të ofruar shërbime 

në nivel lokal, rajonal dhe nacional, ka mbetur në tërësi në pronësi shtetërore duke i përfshirë 

këtu edhe ndërmarrjet më të rëndësishme në fushën e prodhimit dhe transportit të energjisë, 

telekomunikacionit, transportit ajror, etj,. Sipas të dhënave nga Instituti për Studime të 

Avancuara GAP (2015) rezulton se numri i ndërmarrjeve të tilla është rreth 60, të cilat 

biznesin e vet e zhvillojnë në nivel qendror, rajonal dhe lokal. 

Si rregull ndërmarrje publike është një shoqëri tregtare tërësisht ose pjesërisht e zotëruar nga 

shteti ose institucionet shtetërore, e kontrolluar përmes një autoriteti publik. Disa ndërmarrje 

publike për arsye sociale janë të vendosura nën pronësi publike (Ciepley, 2013) sepse 

mendohet se shërbimi apo produkti duhet të sigurohet nga monopoli shtetëror. 

Gjatë shfletimit të literaturës kemi vënë re se ka mangësi dhe paqartësi të shpeshta lidhur me 

konceptin, kuptimin dhe dallimet në mes të ndërmarrjeve shtetërore dhe atyre publike. Nga 

kjo ka rezultuar se një pjesë e relativisht e madhe e ndërmarrjeve shtetërore në vendet e 

caktuara, duke e përfshire edhe Kosovën, janë pothuajse identik me ndërmarrjet publike. Kjo 

sepse shteti në ndërmarrje publike ka tërësisht pronësinë pavarësisht formës së tyre ligjore si 

shoqëri aksionare ose korporative gjë që në vende tjera kjo dallon. Në anën tjetër kjo çështje 

ndërlikohet edhe më shumë kur në pikëpamje historike analizojmë gjenezën e këtyre 

ndërmarrjeve në Kosovë. 

Në pjesë  me të madhe të shteteve të Evropë ku dominin sistemi juridik evro-kontinental 

ofrimi i këtyre shërbimeve nga ndërmarrjet publike është një praktikë e zakonshme, ndërkaq 

në Shtetet e Bashkuara, ku e drejta tregtare është e ndikuar nga sistemi juridik anlo – sakson, 

ndërmarrjeve private zakonisht lejohet të ofrojnë shërbime të tilla publike në bazë të 

rregullave strikte ligjore. Historikisht në vendet komuniste shumica e formave të prodhimit, 

tregtisë dhe financave kanë qenë në kompetencë të institucioneve shtetërore.Në Evropë 

modeli mbizotërues është një ekonomi e përzier me ndërmarrjet publike që veprojnë krah për 

krah me korporatat privaten ndërkaq në Shtetet e Bashkuara kanë pak ndërmarrje publike. 

Qëllimi i këtij punimi ka tri dimensione komplementare. E para ka të bëjë me një analize 

historike për metamorfozën e ndërmarrjeve shtetërore dhe publike , e dyta me përcaktimin e 

rolit që kanë këto ndërmarrje në ekonominë vendore dhe e treta, përcaktimin e qartë të 

kuptimit dhe natyrës juridike në mes të ndërmarrjes shtetërore dhe publike në etapa të 

caktuara  kohore deri me sot.   

 

Historiku për origjinën e ndërmarrjeve publike  

Historikisht zhvillimi dhe transformimi i ndërmarrjeve shtetërore dhe publike nuk mund të 

shpjegohet lehtë vetëm nëpërmjet koncepteve dhe teorive juridike – ekonomike por, mbi të 

gjitha nëpërmjet një analize më të thellë, në ndërveprim e ndërlidhje edhe me faktorë politikë, 

ideologjikë dhe shoqëror. Proceset e ndryshme historike të secilit vend, në funksion të 

përcaktimit të rolit dhe konstituimit të ndërmarrjeve publike, mund të shpjegohen nga 

shqyrtimi i faktorëve të ndryshëm sikurse roli dhe ndikimi i shtetit në shoqëri, struktura 

ekonomike, niveli i zhvillimit ekonomik, lloji i regjimit politik, baza e tradita juridike dhe 

historia e çdo vendi në veçanti (Bruon et.al. 2015). 

Nga ky këndvështrim, format e para të ndërmarrjeve publike mund të gjenden që në Egjiptin 

e lashtë, Perandorinë Romake, etj,. Ndërkaq, në kohët moderne regjistrimi i formave të 

ndërmarrjeve shtetërore/publike datojnë që në Shekullin e XVI – të (Burbank & Cooper, 
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2013). Nga kjo del se zhvillimi këtyre ndërmarrjeve është i lidhur me Mesjetën ndërkaq 

formësimi më përmbajtjesor i tyre identifikohet në kohën Rilindjes konkretisht në Gjysmën e 

Parë të Shekullit XIX, me rastin e shfaqjen e proceseve të nacionalizmit kombëtar. Në 

realitet, sipas Defounry (2008) regjimet e reja të formuara në Evropë forcën e tyre e bazuan 

në një shtet të fortë i cili për pajisje ushtarake, furnizim të rregullt më thëngjill dhe çelik, 

formojnë ndërmarrje shtetërore. Në Gjysmën e Dytë të Shekullit XIX, me përjashtim të 

Anglisë, shumica e qeverive evropiane fillojnë të operojnë dhe zbatojnë politika 

intervencioniste për të promovuar dhe zhvilluar industrializimin. Lindja e një klase punëtore 

të organizuar ishte një faktor i fuqishëm shoqëror që mbështeti krijimin e ndërmarrjeve 

publike deri në fund të shekullit. Ky proces intensifikohet vetëm gjatë Luftës së Parë Botërore 

gjegjësisht gjatë depresionit të madh dhe Luftës së Dytë Botërore. Pa dyshim, në epokën e 

pasluftës, si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato të pazhvilluara, nacionalizmi mbeti 

faktor dominues në forcimin e shtetit kombëtar. Në atë kohë, roli i qeverisë në ekonomi ishte 

mbi ofertën tradicionale të mallrave publike tipike për kohën, (mbrojtja kombëtare, ligjvënia 

dhe rendi) dhe portofoli u zgjerua drejt shërbimeve komunale, infrastrukturë, arsim, etj, 

(Clifton et. al. 2003). 

Bazuar në literaturë teoricienët theksojnë se zhvillimi dhe ndryshimi evolutiv i ndërmarrjeve 

publike mund të analizohet i ndarë në tri periudha të caktuara kohore si vijon:  

Periudha e parë i referohet Rilindjes dhe zgjat deri në fund të Shekullit XIX. Për këtë 

periudhë e rëndësishme konsiderohet qasja e shtetit për gjetjen e zgjidhjeve racionale e të 

pjekura në ekonomi dhe shoqëri sesa për ndërhyrje radikale. Në fund të Shekullit të XIX, u 

përcaktuan dy modele të sjelljes së shtetit. E para, qasje kontinentale që nënkuptonte një 

ndërhyrje të fuqishme të shtetit dhe marrjen e prodhimit në duart e veta dhe e dyta, qasje 

amerikan, që shënonte një ndërhyrje më të kufizuar nga shteti në prodhim por, me një 

mbështetje me të fortë në rregullimin e tregut nëpërmjet krijimit të agjencive rregullatore 

(Millward,2011). Në disa vende evropiane qasja kontinental kulmin e vet e arrin në prag të 

Luftës së Dytë Botërore nëpërmjet zbatimit të politikave të forta nacionaliste që pas luftës do 

të rezultojë në krijimin e modeleve të përziera ekonomike. 

Qasja shtetërore amerikane e konceptit rregullator shfaqet në fund të Shekullit të XIX-të, pas 

themelimit të Komisionit ndërshtetëror tregtar (ICC) në vitin 1887 dhe Agjencive tjera të 

pavarura federale për kontrollin dhe rregullimin e aktiviteteve ekonomike (Marshall 

et.al.2000). Kjo formë e rregullimi arrin një numër objektivash nëpërmjet institucioneve dhe 

organizatave të themeluara nga shteti duke përdorur instrumente të ndryshme të cilat ishin në 

funksion të këtij qëllim. Mekanizmat rregullatorë, në vetvete ishin një zëvendësim i 

mekanizmave të tregut të cilët zbatoheshin nëpërmjet të instrumenteve (kontrollin e çmimeve 

dhe tarifave, kontrollin e hyrjes në degë, përcaktimin e cilësisë së produkteve) që siguronin 

funksionimin e ndërmarrjeve publike. 

Periudha e dytë përfshinë fillimin e viteve të  dyzetat të Shekullit XX, kur dominonte 

logjika e mohimit të mekanizmave tradicionalë të ekonomisë së tregut, shpërthimin e Luftës 

së Parë Botërore dhe Depresionin e Madh, ndërsa faza e tretë daton pas Luftës së Dytë 

Botërore. 

Është e fakt notorë shkencor se ndërmarrja publike moderne është themeluar në Shekullin e 

XIX, paralelisht me rritjen e nacionalizmit dhe krijimit të shtetit – komb të fuqishëm, si 

sinonim i një makinerie ushtarake. Nga ky këndvështrim ndërmarrjet publike u formuan me 
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qëllim të ofrimit të pajisjeve ushtarake, anijeve luftarake dhe shfrytëzimi i prodhimit të 

thëngjillit dhe çelikut. Shumë qeveri evropiane, veçanërisht në Itali, Gjermani, Rusi, dhe 

qeveritë jashtë Evropës – Kanada, Japoni dhe SHBA, në përpjekje të tilla konsiderohen të 

kenë marrë një pozicion të ndërhyrjes dhe të industrializimit të fortë për të kapur ekonominë 

sipas modelit të Britanisë së Madhe (Binti &Nasir, 2017). Një numër i madh faktorësh të 

brendshëm ndikuan në nivele të ndryshme të zhvillimit të ndërmarrjeve publike në vende të 

ndryshme. Ndër më të rëndësishmet ishin kuadri institucional - ligjor, niveli i zhvillimit 

industrial dhe politikat intervencioniste. Të pranishëm ishin edhe faktorët ideologjike e social 

sikurse etatizmit tradicionale në Francë, një vizion të ri të shtetit në Gjermani (bazuar në 

premisat ideologjike se operacioni individual nuk mund të zgjidhë problemet e shqetësimit 

publik), duke kuptuar se një ndërmarrje private nuk mund të mbajnë hapin drejt progresit 

teknik dhe organizativ, socializmin shkencor të Marksit (Millward, 2010) dhe ndikimin e 

kejnzianëve. 

Pas Luftës së Parë Botërore dalin shembuj të shumtë të intervencionizmit shtetëror prej të 

cilave si politika më të shquara dallohen ato të Republikës së Veimarit (Gjermani). Kjo 

republikë duke qenë me e ndërgjegjshme se sa të gjitha vendet tjera perëndimore për 

problemet serioze në sferën e jetës ekonomike, ballafaqohet seriozisht me fenomenin e një 

hiperinflaci të pashembullt, shkallën e lartë të papunësisë, rënien e standardit të jetesës, 

kryesisht nëpërmjet nxitjes së zhvillimit të ndërmarrjeve publike për rindërtimin industrial 

dhe racionalizim të prodhimit (Himmelmann, 1985). Këtu duhet përmendur shembuj për 

rëndësinë e zhvillimit të ndërmarrjeve publike në ekonomitë perëndimore në periudhën para 

Depresionit të Madh. P.sh. që në vitin 1908 Porti i Autoritetit të Londrës u nacionalizohet, me 

1914 pjesërisht nacionalizohet British Petroleum dhe nga Bordi Qendror i Energjisë Elektrike 

themelohet një ndërmarrje publike. Qeveria italiane në vitin 1905 nacionalizoi hekurudhat, 

ndërsa kompania e naftës themelohet në vitin 1926 (Clifton et.al. 2003). 

Qëndrimi i shtetit ndaj ekonomisë gradualisht ndryshoi në dekadat e para të Shekullit XX dhe 

tensionet shoqërore, politike dhe ekonomike, së bashku me Luftën e Dytë Botërore dhe 

Depresionin e Madh, vazhduan ta thellojnë më tutje krizën e sistemit kapitalist. Franca mbytet 

nga valët e shtetëzimit, në Mbretërinë e Bashkua për të zbutur efektet e krizës krijohen 

ndërmarrje publike, madje edhe në vende si Norvegjia, Danimarka e Suedia vendosin të 

krijonin ndërmarrje publike (Ihlen et.al., 2013) edhe pse nuk e ndjenin krizën aq dramatikisht 

sa pjesa tjetër e botës. 

Pas dëmeve të shumta, në periudhën e pasluftës, për të siguruar funksionimin e rregullt të 

shërbimeve publike dhe furnizimin me lëndë të para, krijohen një seri ndërmarrjesh publike. 

Një shembull specifik është Japonia, vendi ku u zbatohet procesi i riorganizimit të 

ndërmarrjeve publike duke i përzgjedhur përfaqësuesit e rinj të menaxhimit të cilët 

dalloheshin për aplikim të metodave moderne të qeverisjes e që kishin reputacion tek sektori 

privat. Kontrolli i këtyre ndërmarrjeve kryhej përmes elementeve të politikës intervencioniste 

ekonomike (Hore., 2018). 

Për dallim nga ndërmarrjet private motivet për themelimin e ndërmarrjeve publike mund të 

grupohen në tri kategori: politike dhe ideologjike; sociale dhe ekonomike (Tonnineli., 2008). 

Arsye politike - ideologjike kryesisht udhëheqshin nga regjimet komuniste. Por, në periudhën 

e pas Luftës së Dytë Botërore këta faktorë nuk ishin pa rëndësi edhe në vendet tjera 

perëndimore që zbatonin programe me frymë nacionaliste. Këto programe ishin të bazuara në 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=HIMMELMANN%2C+Prof+Dr+Gerhard
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pikëpamjen se rritja e peshës së pronës shtetërore, në funksion të ndryshimeve themelore në 

kontekst të shpërndarjes së pushtetit në shoqëri, duke zvogëluar ndikimin e kapitalit privat në 

drejtim të forcimit të fuqisë së klasës punëtore, ishte me rëndësi esenciale (Huat., 2015). Nuk 

është rastësi se valët kryesore të nacionalizimit ndodhen në Francë, Austri, Britani të Madhe 

dhe Norvegjia ku autoritetet që kishin pushtetin ishin pikërisht partitë socialiste dhe 

socialdemokrate. Në fakt, kjo ishte bazë të fortë ideologjike në shtetëzimin që e realizuam 

regjimet Italisë fashiste, Spanjës dhe Gjermanisë (Colli., 2013). Në këto vende ndërmarrjet 

publike u konceptuan si instrumente për arritjen e autokracisë dhe forcimin e shtetit 

kombëtar.  

Motivet sociale për krijimin e ndërmarrjeve publike burojnë në synimin për të siguruar 

punësim të plotë dhe për të ofruar kushte më të mira për klasën punëtore. Komponenta sociale 

ishte shumë e fuqishme edhe në procesin e shtetëzimit i cili rezultojë pas Luftës së Dytë 

Botërore në Francë dhe Itali. Austria në mënyrë të veçantë është dalluar në fushën e risive 

shoqërore e cila me kokëfortësi refuzoi të zvogëlonte numrin e punonjësve të sektorit 

shtetëror në vitet gjashtëdhjetë dhe shtatëdhjetë të Shekullit XX. Në rastin e administratës 

Mei-ji në fund të Shekullit të XIX-të në Japoni, krijimi i ndërmarrjeve publike ka pasur  për 

qëllim zhvillimin e sipërmarrjes kombëtare (Stevens et.al.2014). 

Arsyet ekonomike gjithashtu kanë qenë me rëndësi specifike për krijimin dhe zhvillimin e 

ndërmarrjeve publike. Një nga problemet e para që konsideroheshin në teorinë ekonomike 

ishin mungesa e mekanizmave të tregut. Nga ky këndvështrim shihej dhe arsyetohej se 

shtetëzimi ishte i nevojshme në rastet kur mungesa e informacionit apo edhe të një 

eksternaliteti të fortë social e ekonomik e bëjë menaxhimin “dora të padukshme” të një tregut 

të pamjaftueshme dhe të pakënaqshëm. Një shembull tipik ishin degët ekonomike që kishin 

karakter të monopoli natyror, ku rregullimi i tarifave dhe çmimeve ndodhte nga shteti (sektori 

i ndërmarrjeve publike).Kategoria e dytë e motive ekonomike, që formojnë shtresën bazë në 

politikën e shtetëzimit, i referoheshin promovimit të rritjes ekonomike dhe transformimit 

shoqëror në vendet në zhvillim, ku ndërmarrja publike merr vendime që nuk orientoheshin 

vetëm në fitim. Në kategorinë e tretë, nga krizat financiare dhe motive ekonomike, 

klasifikohet shpëtimi i sektorit privat, sidomos në sektorët strategjikë ku baza e fortë sociale 

ndikon në vendime (p.sh. frika e përshkallëzimit të papunësisë). Pikërisht, këto motive në 

vitin 1931 kanë qenë vendimtare në shtetëzimet që kanë ndodhur në Gjermani, nacionalizimi 

i përkohshëm i Rolls Royce, Jaguar dhe Rover në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 1970, etj,.( 

Toninelli., 2008). 

Për arsye studimi është e rëndësishme të theksohet se fushëveprimi i aktiviteteve të 

ndërmarrjeve publike zakonisht i referohet monopolit natyror edhe pse në thelb mund të jetë i 

pakufizuar. Funksionimi i ndërmarrjeve publike mund të klasifikohet në katër kategori: 

shërbimet publike, transportin dhe telekomunikacionin; produkte industriale bazë (qymyri, 

nafta, energjia bërthamore, çeliku); bankat dhe sigurimet; dhe edukimi dhe shëndeti. 

Kompanitë e nacionalizuara në këto veprimtari mund të gjenden në të gjitha vendet e Evropës 

Perëndimore. Numri më i madh i tyre është në Austri, Britani të Madhe, Francë, Itali dhe 

Spanjë. Në fushën e sigurimeve bankare, arsimore dhe shëndetësore, shteti këto ndërmarrje i 

krijon me qëllim të rregullimit dhe vendosjes së standardeve për ofrimin e shërbimeve si dhe 

ofrimin e një oferte minimale të këtyre shërbimeve (Beesley & CLittlechild,. 2013). 
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Që nga fundi i viteve ‘70 të Shekullit XX, shumë vende evropiane u janë ekspozuar 

proceseve të caktuara privatizimesh gjë që ka çuar në rritjen e pjesëmarrjes së kapitalit privat 

në strukturën e pronësisë të ndërmarrjeve publike. Ndërmarrjet publike u reformua me 

motivacion për maksimizimin e kritereve të fitimit të cilat u prezantuan si qëllimi kryesor të 

veprimtarisë biznesore të ndërmarrjes publike dhe ekonomisë globale e cila në këtë kohë u 

karakterizua nga liberalizimi dhe privatizimi. Politika e privatizimit të kompanive të mëdha 

në Mbretërinë e Bashkuar gjatë sundimit të Margaret Thatcher të viteve 1980 u pasuan nga e 

gjithë bota (Stephen., 2018). 

 

 

 

Historiku për origjinën e ndërmarrjeve publike në Kosovë 

Në çdo epokë historike pronë dhe pronësia është e ndryshme dhe zhvillimi i saj është i varur 

nga kushte të caktuara  që e karakterizojnë një shoqëri. Lidhur me trajtimin e kësaj teme 

vlerësojmë se duhet dalluar dy çështje që janë të ndërlidhura dhe të ndërvarura nga njëra 

tjetra. E para, transformimet pronësore dhe e dyta, momenti i lindjes dhe krijimit të 

ndërmarrjeve publike. Nga ky kontekst, kur flitet për pronën në përgjithësi, e posaçërisht për 

pronën shtetërore në Kosovë, është e pamundur që të mos hyjmë në gjenezën e saj, 

domethënë të mos analizohet e perceptohet zhvillimi i saj historik. Nga kjo pikëpamje në 

vendin tonë format e para të manifestimit të pronës shtetërore dhe rregullimit të tyre në planin 

juridik datojnë që në kohën e administratës osmane. Në atë periudhë, sipas Kodit për 

rregullimin ne pronës në këtë perandori (The Ottoman Code, 1858 ), e gjithë toka ishte ndarë 

në pesë kategori: pronë private (mylk), toka shtetërore (mirie), të mira të vakufit (mevkufe), 

toka dedikuar për përdorim të përgjithshëm dhe toka bosh (mevet). Nga regjistrimet e para 

kadastrale osmane ne Shqipëri në kategorinë e tokës shtetërore, kryesisht futeshin fushat e 

lëruara, livadhet, kullotat, pyjet, të cilat u menaxhuan nga agallarët dhe bejlerët (toka 

bujqësore), ose ishin nën administrim të shtetit (erar). Ndërkaq, duke u bazuar në të dhënat 

historike rezulton se gjatë kësaj periudhe kohore nuk kemi forma juridike e as organizative të 

ndërmarrjeve gjegjësisht themelta publike të karakterit ekonomik. Shumicën dërrmuese të 

popullsisë ishte agrare (84-86%) dhe pjesa tjetër të popullsisë agrare (14-16%) e përbënin 

fshatarët pa tokë, bujq e argatë, të cilët vazhdonin të mbeteshin nën varësinë ekonomike të 

bejlerëve çifligarë.Në katet e larta të popullsisë qytetare qëndronin krerët e esnafëve dhe 

reshperët e mëdhenj së bashku me aparatin burokratik dhe me ulematë. Pjesën dërrmuese 

(afërsisht 76-80%) të popullsisë qytetare e formonin zejtarët e thjeshtë dhe tregtarët e vegjël. 

Pjesën tjetër (afërsisht 20-24%) e përbënin shtresat e ulëta, të zhveshura nga çdo lloj pasurie, 

të cilat formonin vegjëlinë qytetare (Artikulli “Zhvillimi ekonomik dhe shoqëror i Shqipërisë 

gjatë Shek. XIX - fillimi i Shek XX”). 

Kalimi i pushtetit nga autoritetet turke në ato serbe (aneksimi i Kosovës 1912), në të njëjtën 

kohë identifikohet edhe me fillimin e reformës agrare në Serbi si dhe me krijimin dhe 

dallimin e pronës private dhe shtetërore e cila në Kosovë u realizua tërësisht në dëm të 

popullatës shqiptare. Ky trend i ndryshimeve vazhdoi edhe qeverisjes së Mbretërisë së SKS, 

ku prona shtetërore ishte veçanërisht e rëndësishme meqë si e tillë ju jepet falas kolonëve dhe 

ushtarëve serb për kompensim. Ndërmarrja e parë publike dhe e vetmja deri pas Luftës së 

Dytë Botërore, e cila themelohet në vitin 1925 në territorin e Kosovës, ka qenë Miniera e 
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Trepçës në Mitrovicë. Në anën tjetër në territoret e okupuara kosovare veprimtarinë e vet 

ekonomike fillojnë të zhvillojë e ta shtrijnë edhe disa ndërmarrje shtetërore serbe siç ishin 

Ndërmarrja shtetërore “Hekurudhat e Mbretërisë Serbo Kroate Sllovene”, “Posta e Mbretërisë 

SKS”, “Elektro-ekonomia” në kuadër të së cilës  në vitin 1935 fillon të prodhojë energji 

elektrike edhe “Hidrocentrali Radac – Pejë” , etj,.   

Fillimi i Luftës së Dytë Botërore përfaqësonte fundin e Mbretërisë së Serbo Kroate Sllovene, 

fillimin e revolucionit social dhe lindjen e idesë së socializmit baza e të cilave ishin 

ndryshimet e thella para së gjithash, ekonomike dhe shoqërore duke krijuar korniza për 

vendosjen e formave të reja të pronës shtetërore, pronës publike dhe pronës shoqërore. 

Federata Demokratike e Jugosllavisë (FDJ), si pasardhëse e Mbretërisë së SKS, mori të gjitha 

pronat e kësaj mbretërie në bazë të idesë të një shoqërie socialistë të klasës dhe kolektivizmit 

nacional.  

Pas Luftës së Dytë Botërore, autoritetet Jugosllave dhunshëm konfiskuan pronën private të 

“armiqve” dhe “bashkëpunëtorëve”( Gazeta Zyrtare e RDJ -së nr. 2/45). Më vonë, qeveria e 

këtij shteti nacionalizoi tokën bujqësore që tejkalonte madhësinë e lejuar me ligjin për 

pronësinë private (Gazeta Zyrtare e RF PJ 64/194, dhe Gazeta Zyrtare e RFPJ –se  nr. 63/46, 

74/46, i 105/46). Gjithashtu, Kushtetuta e Republikës Federative Popullore të Jugosllavisë e 

vitit 1953 i klasifikoi të gjitha burimet natyrore si pronë shtetërore. Gjatë viteve të 

gjashtëdhjeta, për të realizuar konceptet e sistemit politikë vetëqeverisës, këshillat e 

punëtorëve vetëm formalisht zëvendësuan kontrollin shtetëror dhe prona shoqërore 

zëvendësoi pronën e nacionalizuar e cila më herët ishte shtetërore. Në fakt kjo ishte edhe vija 

ndarëse në mes të pronës shtetërore dhe asaj shoqërore që rrjedhimisht nënkuptonte edhe 

diferencën në mes të ndërmarrjes shtetërore dhe ndërmarrjes shoqërore. 

Lidhur me artikulimin e çështjes që trajtohet duhet pasur parasysh se prona shoqërore në ish - 

RSFJ ka qenë kategori specifike juridike dhe nuk mund të përmblidhet e të shpjegohet në 

terma dhe nocione tradicionale që kanë ekzistuar dhe ekzistojnë në Evropën Perëndimore dhe 

në literaturën juridike për pronën private dhe atë shtetërore / publike. Në fakt, tani më qartë 

shihet se socializmi ka qenë një reagim ideologjik kundrejt kapitalizmit i cili është themeluar 

mbi nocionin e ekonomisë së lirë të tregut, që për gjenerator të progresit dhe pasurisë 

ekonomike ka pronën private. Duke e marrë parasysh pozitën e kushteve të vështira të fuqisë 

punëtore gjatë Shekujve XVIII dhe XIX, socializmi shpalli ideologjinë e shoqërisë pa klasa, 

në të cilën punëtorët shfrytëzohen nga ata që privatisht i posedojnë mjetet e prodhimit (p.sh. 

tokat, objektet, makinat). Qëllimi i tij ishte të krijohej një shoqëri në të cilën të gjithë 

pjesëtarët e saj do të mund t’i shfrytëzonin mjetet e disponueshme të prodhimit, me qëllim të 

përmbushjes së nevojave personale si dhe nevojave të shoqërisë. Si rrjedhim, hapi i parë i 

socializmit ishte zhdukja e kategorisë së pronës private e cila konsiderohej si thelbi i së keqes 

dhe shkaku kryesor për shfrytëzimin e pamëshirshëm të fuqisë punëtore dhe të ndarjes së 

shoqërisë në klasën e të pasurve dhe të varfërve (Misioni i Kombeve te Bashkuara, 1994). Në 

ish - Jugosllavi, procesi i shndërrimit (shtetëzimi) të pronës private në pronë shoqërore 

(shtetërore) filloi me përfundimin e Luftës së Dytë Botërore, në momentin kur forcat 

socialiste u faktorizuan në forcën dominuese politike në vend. Megjithatë, ky proces fillimisht 

kaloi nëpërmjet fazës së nacionalizimit të pronës private dhe kalimit të saj në pronë 

shtetërore, e pastaj transformimit të asaj prone në pronë shoqërore. Pikërisht nga kjo bazë 

ndërmarrjet shtetërore filluan të transformohen në ndërmarrje shoqërore. 
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Megjithatë, në ish - Jugosllavi prona shtetërore ka qenë lloj i caktuar i pronës, titullar i së 

cilës ka qenë shteti (administrimi shtetëror i pronës). Sipas burimeve të kohës, varësisht nga 

sistemi shoqëror – ekonomik i shtetit të caktuar, edhe prona ka mundur të jetë shtetërore - 

kapitaliste dhe shtetërore - socialiste. Pronësia shtetërore socialisteishte tip i pronësisë 

socialiste në të cilën shteti, si përfaqësues i shoqërisë, ishte titullari i vetëm dhe i 

pakontestueshëm i fondit të përgjithshëm pronësor socialist dhe i mjeteve të prodhimit. Qarku 

i përgjithshëm administrativ, në kuadër të të cilit qeverisej rregullimi i kësaj prone, ka qenë 

plani shtetëror ekonomik i cili ka qenë i përpunuar në detaje dhe i cili ka përfshirë të gjithë 

procesin e prodhimit dhe të shpërndarjes. Ndërmarrjet ekonomike në kuadër kësaj baze janë 

konsideruar si organe operative të administrimit ekonomik dhe veprimtaria e tyre gjithashtu 

ka qenë e përfshirë në planin operativ. Ky tip i pronës socialiste, origjinën e ka pasur nga ish 

– Bashkimi Sovjetik. Si e tillë ka ekzistuar edhe në shumë vende të tjera të cilat kanë qenë 

socialiste dhe vazhdon të ekzistojë ende në disa vende aziatike që kanë sistemin shoqëror – 

ekonomik socialist. Prona shtetërore ka qenë forma fillestare e krijimit të sistemit shoqëror – 

ekonomik në ish – Jugosllavi dhe nga kjo formë e pronësisë ka derivuar prona shoqërore 

(Savremena Administracija , 1986) 

Në mënyrë krejt specifike,për dallim  nga ndërmarrjet shtetërore, trajtimi dhe sforcimi i 

juridik i ndërmarrjet shoqërore u rregullua me Kushtetutën e Republikës Federative të 

Jugosllavisë të vitit 1974, e cila përcaktonte se të gjitha mjetet e prodhimit dhe mjetet tjera të 

punës kolektive, prodhimi i punës kolektive dhe burimet natyrore, si dhe asete të tjera edhe 

pse ishin të përcaktuara për përdorim publik ishin prona shoqërore. Prona shoqërore për 

dallim nga ajo shtetërore përcaktohet si kategori unike ligjore, e ndryshme nga prona private 

dhe shtetërore. Karakteristika kryesore e pronës shoqërore ishte se bartësit privat të pronave 

shoqërore nuk fitonin pronësinë, por në fakt të drejtën për shfrytëzim të një aseti të cilësuar si 

pronë shoqërore. Ndërmarrjet ishin Ndërmarrje në Pronë Shoqërore (NSh-të) dhe NSh-të 

shfrytëzonin asetet në pronësi shoqërore. Titullari suprem i pronës shoqërore ishte shoqëria 

(Savremena Administracija 1986) 

Ne vitin 1988 me Ligji për ndërmarrjen, rregullimit të ndërmarrjes publike i akordohet një 

hapësire absolutisht të vogël normative (gjithsej katër nene), duke e margjinalizuar në këtë 

rast rëndësinë e tyre dhe rolin që ato kishin në sistemin juridik të kohës. Në anën tjetër, 

teoricienë të me kompetencë të asaj kohe, kanë pasur tentativa jo të pasuksesshme për ta 

relativizuar këtë duke i vënë në pah rrethanat të cilët kanë pasur të bëjnë me çështje me 

rëndësi për themelimin dhe veprimtarinë, për realizimin e interesit publik dhe për mundësinë 

e transformimit të tyre në ndërmarrje të kapitalit, mundësisë së rregullimit të tyre me ligje 

tjera, etj etj,. Në këtë kuptim, Ligji për Ndërmarrjet është konsideruar një akt i përgjithshëm 

juridik sistemor i lidhur me supozimet e interesit  publike në kuptimin e vërtetë të fjalës. 

Por në vitet 1989 – 1999 Republika Federale e Jugosllavisë, e më pas Republika e Serbisë – 

në territorin e ish Krahinës Autonome të Kosovës vendosin “Masa të Përkohshme” në të 

gjitha ndërmarrjet shtetërore dhe shoqërore duke i ndryshuar menaxhmentet, këshillat e 

punëtorëve dhe fuqinë punëtore. Veç kësaj, një formë privatizimi fillon të ndodh përmes 

transaksioneve të cilave legjislacioni serb i kohës i referohet si transformime (Gazeta Zyrtare 

e Republikës Socialiste të Serbisë 48/91, 75/91 dhe 51/94). Me rënien e RSFJ-së, në vitin 

1991, në Serbi miratohet Ligji për kushtet dhe procedurën për shndërrimin e pronës shoqërore 

në forma të tjera pronësore (Gazeta Zyrtare e  Republikës së Serbisë nr. 48/91) i cili për shkak 
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të vështirësive ekonomike në Serbi dhe mosplotësimi i inflacionit nuk u zbatua. Pas 

reformave monetare të vitit 1994, ky ligj u ndryshua për t’i plotësuar dispozitat e rivlerësimit 

që anuluan privatizimet e mëparshme dhe procesi i mëtejshëm ndërpritet. Pas kësaj miratohet 

Ligji për transformimin e pronësisë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë  nr. 32/97) i cili 

gjithashtu nuk e përjetoi zbatimin e tij të plotë dhe procesi i privatizimit filloi vetëm me 

miratimin e Ligjit për Privatizimin në vitin 2001 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë  nr. 

38/01) 

Në vitin 1999 Ndërmarrjet publike vendosen nën mbikëqyrje dhe kontroll të UNMIK-ut. Në 

Qershor të vitit 2002, me themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, ato vendosën nën 

menaxhimin e saj. AKM-ja korporatizon të gjitha NP-të (gjithsej 25) që i kishte në portfolio. 

Pas përfundimit të misionit të AKM-së, dhe shpalljes së pavarësisë së vendit, qeveria më 1 

korrik 2008 merr kontrollin mbi menaxhmentin e Ndërmarrjeve Publike (Kurtishi., 2012). 

Aktualisht ndërmarrjet publike në Kosovë rregullohen me Ligjin për Ndërmarrjet Publike. Në 

bazë të kësaj kornize ligjore rregullohen mundësitë futjen e kapitalit privat (për privatizim të 

plotë apo të pjesshëm). Sipas këtij ligji shitjen e aksioneve është e rregulluar me nenin 4 të  

Ligjit për Ndërmarrjet publike nga e cila del se të të gjitha NP-të duhet të organizohet si 

shoqërive aksionare (SHA). 

 

Qëllimet dhe funksionet e ndërmarrjeve publike  

Pronari shtetëror dhe privat janë në një pozitë krejtësisht të ndryshme dhe rrjedhimisht nuk 

mund të kenë të njëjtin funksion të synuar. Funksioni i synuar i një ndërmarrje private është 

maksimizimi i fitimeve. Pozita e shtetit si pronar është jashtëzakonisht komplekse. Teoria e 

interesave publike përcaktoi maksimizimin e mirëqenies totale në lidhje me grumbullimin e 

tepricave të konsumit dhe prodhimit si qëllimin kryesor të shtetit (Hertog., 1999). 

Teoritë ekonomike sugjerojnë se prona private duhet të jetë më e efektshme sesa menaxhimi i 

ndërmarrjeve shtetërore. Shteti si pronar i ndërmarrjeve publike gjegjësisht Qeveria takohet 

me agjentin kryesor – menaxherët në përpjekjen për t’i motivuar për suksesin e ndërmarrjes 

publike.Shteti dhe pronari privat kanë pozicione të ndryshme në rolin e drejtuesve të 

ndërmarrjeve të tyre. Roli i drejtuesit të vetëm dhe të menjëhershëm në lidhje me agjentët e 

tyre i atribuohet pronarit privat. Qëllimi e detyra e vetme dhe e padiskutueshme e agjentit 

është të realizojë interesat e drejtorit. Roli i shtetit në cilësinë e drejtuesit është shumë më 

kompleks sepse, në njërën anë është në rolin e drejtorëve drejt një ndërmarrje dhe, në anën 

tjetër, në cilësinë e menaxherit publike dhe një organi votues. Detyra dhe qëllimi i tij është të 

ndjekin interesat publike dhe të gjejë zgjedhje sa më të suksesshme. 

Në përgjithësi qëllimet ndërmarrjeve duhet të shihen në rritjen e fitimeve, pjesëmarrjes në 

treg, produktivitetit dhe efikasitetit, edhe pse në përgjithësi mund të supozohet se ndërmarrjet 

private janë më efikase se sa ndërmarrjet publiku dhe se në shumë raste shteti nuk ka provuar 

se nuk mund të jetë i suksesshëm. 

Karakteristika themelore që dallon ndërmarrjet publike nga ndërmarrjet tjera është pronësia 

shtetërore (publike). Qëllimi kryesor i krijimit është të ofrojë produkte dhe shërbime 

thelbësore për shoqërinë. Ndërmarrjet publike më së shpeshti vendosen në një pozitë të 

privilegjuar të tregut me mbështetjen e shtetit dhe i nënshtrohen rregullimit publik në mënyrë 

që të funksionojnë në interes të përgjithshëm. Pra, funksioni më i rëndësishëm është prodhimi 

i mallrave jetësore dhe biznesit në interes të përgjithshëm. 
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Shteti i përdor këto ndërmarrje si një instrument të politikës për të arritur qëllime 

shumëdimensionale që lidhen jo vetëm me zhvillimin ekonomik por edhe me qëllimet 

politike. Kështu, këto ndërmarrje përballen me kërkesa për punësimin e individëve me 

përkatësi të caktuar politike, ndërsa në anën tjetër këto ndërmarrje preferojnë trajtim 

preferencial nga shteti gjatë prokurimit të qeverisë si dhe sigurimin e kredive nën çmimin e 

tregut dhe qasje më të lehtë në fonde. 

 

Dallimet në mes të konceptit të ndërmarrjes shtetërore dhe publike  

Është më rëndësi thelbësore të evidentohet se ekzistojnë dallime të shumta ndërmjet 

ndërmarrjeve publike në vende të caktuara duke i përfshire aktivitetet që ato kryejnë dhe 

ndikimit të caktuar që ato kanë në degë, në varësi të periudhës të kohore, duke e përfshire 

edhe impaktin e tyre në llojet dhe format institucionale të ndërmarrjeve publike, aktivitetet e 

tyre, statusin e tyre në sistemin ekonomik, instrumentet që rregullojnë funksionimin e tyre si 

dhe efikasitetin e tyre ekonomik. 

Në vendet evropiane ndërmarrje publike që kryejnë aktivitete me interes të përgjithshëm nuk 

kanë një formë organizative specifike. Të gjitha vendet e Evropës njohin katër forma të 

ndërmarrjeve: ndërmarrjet publike (shoqëritë publike dhe partneritetet) dhe ndërmarrjet e 

kapitalit (shoqëritë aksionare dhe shoqëria me përgjegjësi të kufizuara). Ndërmarrjet e 

themeluara me qëllim të kryerjes së aktiviteteve me interes të përgjithshëm janë në statusin e 

ndërmarrjes, por kanë një regjim të veçantë për kryerjen e veprimtarive dhe kompetencave të 

veçanta të menaxhimit nga ana e një shteti ose një njësie të vetëqeverisjes lokale, pavarësisht 

nga statusi i pronësisë që kanë. Këto ndërmarrje në Evropë organizohen vetëm në mënyrë të 

jashtëzakonshme si ndërmarrje publike. 

Ndërmarrjet publike janë një formë specifike e ndërmarrjeve që në kryerjen e veprimtarive të 

tyre kanë përgjegjësi ndaj themeluesit apo shtetit gjegjësisht publikut. Ato dallohen për shkak 

se nuk janë tipike për ndërmarrjet e tjera, sepse performanca e tyre në një farë mënyre 

shkakton reagime ndërmjet qytetarëve, përdoruesve të shërbimeve, me shfaqje të shpeshta të 

reagimit publik. 

Në literatura shpesh ndeshemi me përballje ose/dhe përzierje të nocioneve të ndërmarrjeve 

shtetërore dhe publike, kështu që edhe në kuadër të së njëjtës vepër të disa autorëve mund të 

gjendet përdorimi i barabartë i të dyja termeve.  Andaj, në këtë punim do të përpiqemi të 

bëjmë një dallim të qartë midis këtyre termave për të qenë në gjendje t'i afrohemi përkufizimit 

si të konceptit ashtu edhe përkufizimit. 

Në përgjithësi një ndërmarrje publike mund të përkufizohet si një ndërmarrje e formuar me 

qëllimin themelor të kryerjes së aktiviteteve me interes publik (të përgjithshëm), ku shteti ose 

njësia e caktuar e vetëqeverisjes lokale kryen aktivitete afariste nëpërmjet përfaqësuesve të 

zgjedhur. 

Një ndërmarrje shtetërore mund të përkufizohet si çdo ndërmarrje në pronësi ose e kontrolluar 

nga një shtet që prodhon dhe shet mallra dhe shërbime industriale, tregtare ose financiare.  

Ndërmarrjet publike nuk duhet të përzihen në mënyrë konceptuale me ndërmarrjen shtetërore. 

Ndërmarrjet publike kryejnë një funksion publik, p.sh. transportin publik ose heqjen e 

automjeteve të parkuara në mënyrë të parregullt, etj,. Ndërmarrjet publike lidhen me 

funksionin që ata kryejnë e assesi me pronësinë e kapitalit të investuar. Prandaj, shpesh ndodh 

që funksionet publike të kryhen nga kompanitë private. Përzierja e këtyre termave u ngrit nga 
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përkthimi i thjeshtuar i termit "ndërmarrje publike", e cila në literaturën amerikane ka të 

njëjtin kuptim me nocionin tonë të një ndërmarrjeje shtetërore.  

Në literaturë, emra të ndryshëm mund të gjenden për një ndërmarrje publike, si një 

ndërmarrje e kontrolluar nga qeveria, në anglishtGovernmentControlledEnterprice(GCE) ose 

një ndërmarrje shtetërore - StateOwnedEnterprise(SOE). 

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nën termin publike (ang.public) konsiderohen ato 

ndërmarrje që i themelon shteti ose organet e tij për kryerjen e disa shërbimeve publike. Në 

Mbretërinë e Bashkuar, shoqëritë me karakter publik – juridik përcaktohen 

sicharteredilistatutory (zakonisht të themeluara nga një akt i kurorës ose i parlamentit), 

ndërsa si publik (public)konsiderohen shoqëritë e formuara nga regjistrimi publik i aksioneve.  

Definicioni i cili i pranuar gjerësisht për ndërmarrjet publike është ai i Kombeve të Bashkuara 

i cili përcakton se me ndërmarrje publike i nënkupton ato ndërmarrje që janë nën kontrollin e 

organeve shtetërore, ku kontrolli nënkupton aftësinë për të përcaktuar politikat e përgjithshme 

nëpërmjet zgjedhjes së menaxhimit (SNA., 1968). 

Në Direktivën e Komisionit Evropian të vitit 1980 për Transparencën e marrëdhënieve 

ndërmjet Shteteve anëtare dhe Ndërmarrjeve publike, një ndërmarrje publike përcaktohet si 

çdo ndërmarrje mbi të cilën autoriteti publik, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, 

mund të ushtrojë një ndikim dominues në bazë të pronësisë ose pjesëmarrjes financiare në to 

(Eur-Lex., 1980). 

Kur është fjala për përcaktimin e formës ligjore, Bashkimi Evropian bën një dallim midis 

këtyre ndërmarrjeve. Në realitet, ky dallim bëhet në varësi të faktit nëse ato ndërmarrje 

rregullohen  brenda kornizave ligjeve të përgjithshme apo të veçanta. Shumica e shteteve 

anëtare e bëjnë dallimin mes të së drejtës private dhe të drejtës publike në kontekstin e 

ndërmarrjes. Edhe në vendet që nuk e përdorin këtë terminologji ligjore, sikurse është 

Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda, e njohin dallimin midis ndërmarrjeve nën juridiksionin e së 

drejtës së përgjithshme tregtare dhe atyre të qeverisura me ligje të veçanta. Kështu që ky 

ndryshim është i vlefshëm për të gjithë Bashkimin Evropian (Camenen., 1996). 

Gjatë rishikimit të literaturës rezulton se ka tentativa interesante në funksion të identifikimit 

të dallimeve të kuptimeve për ndërmarrjen publike. Ndër konceptet më të thukëta që 

vlerësohet edhe në përmasa globale është ai i teoricienit indian PrahladaBasu. Sipas tij, duke 

e pasur parasysh gamën e gjerë të aktiviteteve që i kryejnë këto ndërmarrje në të gjitha sferat 

e jetës shoqërore, është dhënë një përkufizim mbase me korrekt (Basu, 2008). Ai është në 

përputhje me përkufizimin e miratuar nga Qendra Ndërkombëtare për Ndërmarrjet Publike në 

Lubjanë (institucion ky nën mbikëqyrjen e OKB), që përfshinë çdo sipërmarrje tregtare, 

financiare, industriale, bujqësore ose të marketingut – të cilat janë në pronësi të plotë ose të 

pjesshme të shtetit, të angazhuar në shitjen e mallrave ose shërbimet dhe bizneset e të cilëve 

regjistrohen në librat e biznesit.  

Këto ndërmarrje mund të kenë forma të ndryshme ligjore dhe të korporatave. Si të tilla mund 

të jenë ndërmarrje publike, agjenci qeveritare ose shoqëri aksionare të regjistruara sipas Aktit 

themeltar. Ky autor thekson tre forma themelore të kompanive publike: ndërmarrja e 

departamentit;  korporatë statutore; dhe shoqëri anonime me aksione shtetërore. 

Ndërmarrja në cilësi të departamentit është forma më e vjetër e përdorur tradicionalisht për 

Postën dhe Hekurudhat që janë nën kontrollin e plotë të qeverisë.  
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Korporata statutore është një entitet publik-juridik që karakterizohet për fleksibilitet më të 

madh operacional. Por. meqenëse krijimi i kësaj forme është i kushtëzuar me një vendim 

parlamentar, çdo ndryshim në statut kërkon miratimin e këtij pretendimi. 

Shoqëria aksionare formohet nga një vendim ekskluziv i Qeverisë që gjithashtu është pronare 

e aksioneve pa miratimin paraprak të parlamentit. 

Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërmarrjen publike e përkufizon si “një njësi ekonomike 

shtetërore ose nën kontroll shtetëror që shet mallra dhe shërbime industriale ose komerciale 

për publikun e gjerë” (Nhema., 2015). 

Bazuar në mendimet e shumta të teoricienë lidhur me këtë çështje, definitivisht mund të 

përfundojmë se jo të gjitha ndërmarrjet publike janë në të njëjtën kohë janë ndërmarrje 

shtetërore, siç edhe ndërmarrjet shtetërore nuk janë të gjitha ndërmarrje publike. Ndërmarrje 

të caktuara të cilat kryejnë veprimtari me interes të përgjithshëm janë në një shkallë më të 

lartë se një sërë ndërmarrjesh publike sepse këto aktivitete kryhen edhe nga ndërmarrjet 

private. 

Do të ishte korrekt të precizohen edhe dallimet lidhur me emrin e ndërmarrjes dhe të 

theksohet  se një ndërmarrje publike themelohet edhe nga pronarët privatë, se këto janë 

ndërmarrje publike private të themeluar për të kryer aktivitete me interes të përgjithshëm që u 

besohen themeluesve privatë nga autoriteti kompetent. Si shembull mund të përmendim 

ndërmarrjet private të përfshira në transportin publik të popullsisë si dhe kompani të shumta 

private të shërbimeve. 

Ndërmarrja shtetërore në vetvete nuk duhet të kryejë aktivitete me interes të përgjithshëm, 

ndërkohë që një ndërmarrje publike nuk duhet të jetë shtetërore në të njëjtën kohë. Një 

shembull i qartë janë ndërmarrjet private për transportin publik. Pa asnjë dyshim është më 

saktë të themi një kompani publike private dhe një ndërmarrje publike shtetërore dhe, në këtë 

mënyrë, në mënyrë të qartë dhe pa mëdyshje përcaktojnë ndryshimin. 

Andaj, kuptimi i ndërmarrjes shtetërore bazohet në pronësi të shtetit edhe pse nuk kanë të 

bëjnë me interesin publik. Atëherë rezulton fakti se ndërmarrja shtetërore ushtron aktivitete të 

cilat  mund të mos jenë çështje me interes publik. Çështja kryesore qëndron në interesin por 

dhe mungesën e vullnetit politik për të tërhequr shtetin nga ato veprimtaritë ku mund të 

realizohen më shumë dëm sesa përfitimet. Për ndryshim nga ndërmarrja shtetërore ndërmarrja 

publike është në tërësi e lidhur me interesin publik sikurse dhe një ndërmarrje private mund të 

jetë e lidhur për interesin publik. 

 

Përfundimet  

Si ndërmarrjet shtetërore po ashtu edhe ato publike, pavarësisht nga përkatësia politike, 

historikisht kanë vend të rëndësishme në të gjitha ekonomitë kombëtare. Roli dhe përmbajtja 

e këtyre ndërmarrjeve gjatë historisë nuk ishin të njëjta kudo. Në ekonomitë e zhvilluara 

perëndimore, shfaqja e ndërmarrjeve publike ishte rezultat i tensioneve të përhapura sociale të 

krijuara nga kapitalizmi në formën e saj të shfrenuar. Këto vende kanë mbajtur bazën e tyre 

kapitaliste karakterin e ndërmarrjes publike duke ju qasur  atyre vetëm për të reformuar por jo 

për të zëvendësuar sistemin e ndërmarrjeve private.  

Ndërkaq, në vendet komuniste ndërmarrjet publike ishin rezultat i angazhimit ideologjik me 

qëllim të eliminimit të sistemit kapitalist dhe ndërmarrjes private. Sipas kësaj logjike, 

kontrolli i pronësisë dhe menaxhimi i prodhimit u transferuan në shtetin. Edhe në socializëm, 
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mjetet e prodhimit konsiderohen në pronësi të kolektivave punonjës përmes qeverisjes së tyre. 

Nuk ka pronar privat, pronarë të fabrikës, etj,. Aktiviteti biznesor kryhet nga shteti dhe të 

gjitha fitimet shkojnë në buxhetin e shtetit. 

Ndërmarrja publike në kuadër të sistemit juridik të ish RSFJ –së, në kohën kur edhe Kosova 

ka qenë pjesë e kësaj krijese, rezulton si një themeltë e zhvilluar me shumë mangësi e dobësi 

ligjore të cilat me siguri të lartë, të cilat për këto llojesh ndërmarrjeje kanë dhënë definicione 

jo adekuat dhe tepër të dobët. Mbase kjo për shkak të ndikimit të disa faktorëve të caktuar të 

cilat së pari janë bazuar në faktin se shumica e ndërmarrjeve të rëndësishme publike, të cilat 

kanë zhvilluar aktivitetin vet në territorin e ish RSFJ –se, janë themeluar nga ana e shtetit, 

gjegjësisht nga ana e organeve shtetërore dhe para shtetërore e në këtë kontekst ato aktivitetet 

e vet i kanë zhvilluar në cilësi të ndërmarrjeve ekskluzivisht shtetërore. Së dyti, bazuar në 

rrethanat e veprimtarisë së këtyre ndërmarrjeve, lidhur me ushtrimin e veprimtarie të tyre, në 

shkallën më të madhe kanë bërë pjesë në segmentin e detyrave të cilat janë konsideruar se i 

ushtojnë në bazë të të ashtuquajturave autorizimeve publike dhe, së treti, kemi pasur të bëjmë 

me një periudhë më shumë pragmatike duke e rregulluar këtë institucion sipas natyrës dhe 

përmbajtjes në formë statutare konkretisht për çështjet e organizimit të ndërmarrjes publike. 

Lidhur me konceptin dhe dallimet në mes të ndërmarrjeve shtetërore dhe publike dhe kemi 

konstatuar se ka paqartësi të caktuara. Nga analiza që ju bëmë faktorëve historik doli se ka 

dallime substanciale ndërmjet ndërmarrjeve publike dhe ndërmarrjeve shtetërore dhe se 

kuptimi i të dytës është më i gjerë. Kjo pasi kuptimi i ndërmarrjes shtetërore bazohet në 

pronësi të shtetit edhe pse nuk kanë të bëjnë me interesin publik. Atëherë është e natyrshme të 

shtrohet pyetja: përse shteti ka të bëjë me diçka nëse nuk është çështje me interes publik? 

Përgjigja kryesore qëndron në inernalitetet dhe mungesën e vullnetit politik për të tërhequr 

shtetin nga ato zona ku realizohen më shumë dëm sesa përfitimet. 

Ndërmarrjet shtetërore janë ndërmarrje që janë themeluar në forma të ndryshme organizative 

me qëllim të kryerjes së veprimtarive të interesit të përgjithshëm dhe publik më kapital 

themelor i cili është i shteti ose disa prej pjesëve të tij dhe në këtë mënyrë kanë një pronësi 

tërësinë e saj në mënyrë direkte ose indirekte. Andaj, në kuptim ligjor mund të theksohet se 

një ndërmarrje shtetërore, në vetvete, nuk duhet të ushtrojë një biznes me në kuptim të 

interesit të përgjithshëm deri sa, në të njëjtën kohë, një ndërmarrje publike nuk do të thotë që 

në të jetë në pronësi shtetërore. Nga kjo analizë rezultojë se jo të gjitha ndërmarrjet publike 

janë në të njëjtën kohë në pronësi shtetërore sikurse  të gjitha ndërmarrjet shtetërore nuk janë 

dhe publike. 

 

Literatura 
1. Andrea Colli (2013) Multinationals and Economic Development in Italy during the Twentieth Century. 

Business History Review, Volume 88 Issue 2, https://www.cambridge.org/core/journals/business-

history-review/article/multinationals-and-economic-development-in-italy-during-the-twentieth-

century/1186C6827021DA2F734362142CD0004F 

2. Artukulli “ZhvillimiekonomikdheshoqëroriShqipërisëgjatëShek. XIX - fillimiiShek XX” Burimi: 

http://www.zemrashqiptare.net/news/359/zhvillimi-ekonomik-dhe-shoqeror-i-shqiperise-gjate-shek-

xix-fillimi-i-shek-xx.html 

3. Basu,P.(2008).„ReinventingPublicEnterprisesandTheirManagementastheEngineofDevelopmentan

dGrowth“,PublicEnterprises:UnresolvedChallengesandNewOpportunities,NewYork:UnitedNatio

ns, page. 9 

https://www.cambridge.org/core/journals/business-history-review/article/multinationals-and-economic-development-in-italy-during-the-twentieth-century/1186C6827021DA2F734362142CD0004F
https://www.cambridge.org/core/journals/business-history-review/article/multinationals-and-economic-development-in-italy-during-the-twentieth-century/1186C6827021DA2F734362142CD0004F
https://www.cambridge.org/core/journals/business-history-review/article/multinationals-and-economic-development-in-italy-during-the-twentieth-century/1186C6827021DA2F734362142CD0004F
http://www.zemrashqiptare.net/news/359/zhvillimi-ekonomik-dhe-shoqeror-i-shqiperise-gjate-shek-xix-fillimi-i-shek-xx.html
http://www.zemrashqiptare.net/news/359/zhvillimi-ekonomik-dhe-shoqeror-i-shqiperise-gjate-shek-xix-fillimi-i-shek-xx.html


Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

29 
 

4. Camenen F-X,.(1996) Public undertakings and public service activities in the European Union, 

Brussels:EuropeanParliament,Directorate-GeneralforResearch,EconomicAffairs,. Directorate 

General for Research L - 2929 Luxembourghttp://publications.europa.eu/resource/cellar/8150ac15-

e36e-4dc8-983a-e100533a7917.0001.02/DOC_1 

5. Chua BengHuat,. (2015)  State-owned enterprises, state capitalism and social distribution in Singapore,. 

Journal The Pacific Review, Volume 29, Issue 

4,.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09512748.2015.1022587?scroll=top&needAccess=tru

e 

6. Clifton,J,Comin,F.,Fuentes,D.(2003).PrivatisationinEuropeanUnion.Dordrecht:KluwerAcademic

Publishers.page.14-17. 

7. Clifton,J.,Comin,F.,Fuentes,D.(2003).PrivatisationinEuropeanUnion.Dordrecht:KluwerAcademic

Publishers.page.7https://www.springer.com/us/book/9781402074813 

8. David Ciepley., (2013) Beyond Public and Private: Toward a Political Theory of the 

Corporation,.American Political Science Association,. Volume 107, Issue 1, pp. 139-

158,https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science review/article/beyond-public-

and-private-toward-a-political-theory-of-the corporation/23BF8CB7FBBFC1BE29C5771A887862A9 

9. Eur-

Lex(1980).DirectiveontheTransparencyofFinancialRelationsBetweenMemberStatesandPublicUnd

ertakings,OfficialJournalL195Brussels:EuropeanCommission.pg.35https://eur-

lex.europa.eu/eli/dir/1980/723/oj 

10. Garry D. Bruton, Mike W. Peng, David Ahlstrom, Ciprian Stan, and Kehan Xu,(2015). State-owned 

Enterprises Around the WORLD as Hybrid Organizations,. Academy of Management PerspectivesVol. 

29, No. 1,.https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amp.2013.0069 

11. GazetaZyrtaree  RepublikëssëSerbisënr. 48/91 

12. GazetaZyrtare e RDJ -sënr. 2/45 

13. GazetaZyrtare e RepublikëssëSerbisënr. 32/97 

14. GazetaZyrtare e RepublikëssëSerbisënr. 38/01 

15. GazetaZyrtare e RepublikësSocialistetëSerbisë 48/91, 75/91 dhe 51/94 

16. GazetaZyrtare e RF PJ 64/194, dheGazetaZyrtare e RFPJ –se  nr. 63/46, 74/46, i 105/46.  

17. HartiniBinti&Mohd Nasir,. (2017) State-Owned Enterprises: A comparison between the UK, Japan, 

and Malaysia,. International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom Vol. 

V, Issue 2, http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2017/02/526.pdf 

18. Himmelmann G,. (1985) Public  Enterprises in the Federal Republic of Germany,. Volume 56, Issue3. 

Pages 365-391 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-8292.1985.tb01901.x 

19. http://icpe.int/2-uncategorised/789-publications-2 

20. InstitutipërStudimetëAvancuara GAP, Raporti me titull “MenaxhimiiNdërmarrjevePublike” 2015 

http://www.institutigap.org/documents/36553_4431_MNP%20final%2025shkurt.pdf 

21. Jacques Defourny,. Social enterprise in Europe: recent trends and developments,. Social Enterprise 

Journal,. Volume 4, Issue 3,  2008, page: 171, 

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/17508610810922703 

22. Jane Burbank, Frederick Cooper (2013 ) Empires in World History: Power and the Politics of 

Difference,. Princeton University Press, (Book)  Vol 2 

23. Johan den Hertog,.(1999)  5000 General theories of regulation,. Economic Institute/ CLAV, Utrecht 

University, pg. 223-270, 

https://majandus.ut.ee/sites/default/files/mtk/dokumendid/e35f555bc5922cc21262fabfac7de2fc.pdf 

24. M.E.Beesley and S.CLittlechild,. (2013) The regulation of privatized monopolies in the United 

Kingdom,.Published in association with the Institute of Economic Affairs , e Book  ISBN 

9781134711598,.   

25. Marshall J. Breger and Gary JEdles (2000) Established by practice: The theory and operation of 

independent federal agencies, Journal article, Administrative Law Review Vol. 52, No. 4, page. 1111-

1294, https://www.jstor.org/stable/40711933?seq=1#page_scan_tab_contents 

26. Masahiro Horie , (2018), Leadership and Public Sector Reform in Japan, in Evan Berman , EkoPrasojo 

(ed.) Leadership and Public Sector Reform in Asia (Public Policy and Governance, Volume 30) 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/8150ac15-e36e-4dc8-983a-e100533a7917.0001.02/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8150ac15-e36e-4dc8-983a-e100533a7917.0001.02/DOC_1
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09512748.2015.1022587?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09512748.2015.1022587?scroll=top&needAccess=true
https://www.springer.com/us/book/9781402074813
https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science%20review/article/beyond-public-and-private-toward-a-political-theory-of-the%20corporation/23BF8CB7FBBFC1BE29C5771A887862A9
https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science%20review/article/beyond-public-and-private-toward-a-political-theory-of-the%20corporation/23BF8CB7FBBFC1BE29C5771A887862A9
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1980/723/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1980/723/oj
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amp.2013.0069
http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2017/02/526.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=HIMMELMANN%2C+Prof+Dr+Gerhard
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-8292.1985.tb01901.x
http://icpe.int/2-uncategorised/789-publications-2
http://www.institutigap.org/documents/36553_4431_MNP%20final%2025shkurt.pdf
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/17508610810922703
https://majandus.ut.ee/sites/default/files/mtk/dokumendid/e35f555bc5922cc21262fabfac7de2fc.pdf
https://www.jstor.org/stable/40711933?seq=1#page_scan_tab_contents


Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

30 
 

Emerald Publishing Limited,. https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S2053-

769720180000030002 

27. Millward,R.(2010),PublicEnterpriseintheModernWesternWorld:AnHistoricalAnalysis.NewJersey:

AnnalsofPublicandCooperativeEconomics page 375–

398http://wp.demm.unimi.it/files/wp/2010/DEMM-2010_026wp.pdf 

28. Millward,R.(2011),PublicEnterpriseintheModernWesternWorld:AnHistoricalAnalysis.NewJersey:

AnnalsofPublicandCooperativeEconomics page 375–

398http://wp.demm.unimi.it/files/wp/2010/DEMM-2010_026wp.pdf 

29. MisioniiKombevetëBashkuaranëKosovëdheprivatizimiipronësshoqërore - 

PërshkrimkritikiprocesitaktualtëprivatizimitnëKosovë. BotimiInstitutit Kosovar 

përKërkimedheZhvillimetëPolitikave - Seria e kërkimevePolitike. Studimi #1. Prishtinë, Qershor 2005. 

Kjopjesë e cilaireferohet E. Hobsbawm: “Epoka e ekstremeve” - Shekulliishkurtër XX, 1914 - 19991, 

Londër: 1994, faqe 78 - 115. Marrënë: 

http://www.kipred.org/repository/docs/Misioni_i_Kombeve_t%C3%AB_Bashkuara_n%C3%AB_Koso

v%C3%AB_dhe_Privatizimi_i_Pron%C3%ABs_Shoq%C3%ABrore_8282.pdf 

30. Nhema G.A., (2015) Privatisation of Public Enterprises in Developing Countries: An Overview, 

International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5, No. 9; 

http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_9_September_2015/26.pdf 

31. ØyvindIhlen, Heidi von WeltzienHoivik (20130 Ye Olde CSR: The Historic Roots of Corporate Social 

Responsibility in Norway,. Journal of Business Ethics March 2015, Volume 127, Issue 1, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-013-1671-9 

32. Pjesë e raportittëhartuarngaSharKurtishi (2012) Material diskutueshttp://www.mei-

ks.net/repository/docs/Material_Diskutues_Ndermarrjet_Shoqerore_dhe_Publike.pdf 

33. PravnaEnciklopedija, Pjesa I, botuarnga "SavremenaAdministracija", Beograd 1986, fq. 314 -315.    

34. Robin Stevens  Nathalie Moray  Johan Bruneel  (2014) ,The Social and Economic Mission of Social 

Enterprises: Dimensions, Measurement, Validation, and Relation,. Enterpreneurship Theory and 

Practice, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/etap.12091 

35. Stephen J. Field The Editors of Encyclopaedia Britannica,  

https://www.britannica.com/biography/Stephen-J-Field 

36. Shih artikullin “Regjistrimet e para kadastraleosmane ne Shqipëri” e botuarnëportalin Shqipëria.com,  

https://www.shqiperia.com/Regjistrimet-e-para-kadastrale-osmane-ne-Shqiperi.144/ 

37. Toninelli P,  (2008) From private to public to private again: a long-term perspective on nationalization,. 

Análise Social, vol. XLIII (4.º), pg  675-692 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1228400032F8jKF5eg6Rl17HK3.pdf 

38. TonnineliP.A.(2008).TheRiseandFallofState-

OwnedEnterpriseintheWesternWorld.NewYork.CambridgeUniverstityPress.page.5-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S2053-769720180000030002
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S2053-769720180000030002
http://wp.demm.unimi.it/files/wp/2010/DEMM-2010_026wp.pdf
http://wp.demm.unimi.it/files/wp/2010/DEMM-2010_026wp.pdf
http://www.kipred.org/repository/docs/Misioni_i_Kombeve_t%C3%AB_Bashkuara_n%C3%AB_Kosov%C3%AB_dhe_Privatizimi_i_Pron%C3%ABs_Shoq%C3%ABrore_8282.pdf
http://www.kipred.org/repository/docs/Misioni_i_Kombeve_t%C3%AB_Bashkuara_n%C3%AB_Kosov%C3%AB_dhe_Privatizimi_i_Pron%C3%ABs_Shoq%C3%ABrore_8282.pdf
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_9_September_2015/26.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-013-1671-9
http://www.mei-ks.net/repository/docs/Material_Diskutues_Ndermarrjet_Shoqerore_dhe_Publike.pdf
http://www.mei-ks.net/repository/docs/Material_Diskutues_Ndermarrjet_Shoqerore_dhe_Publike.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/etap.12091
https://www.britannica.com/biography/Stephen-J-Field
https://www.shqiperia.com/Regjistrimet-e-para-kadastrale-osmane-ne-Shqiperi.144/
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1228400032F8jKF5eg6Rl17HK3.pdf


Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

31 
 

 

THE IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP IN BUSINESS DEVELOPMENT 

AND THE ISSUE OF RESOLVING EMPLOYMENT IN KOSOVO 
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 Fakultet Biznisa u Peći 

Apstract   

Human aspiring the contributed of nature perfect it is a steep verz important for best business 

work . Possible business work to making best management  in the small and bigest business 

since from family business and progres technic reeinginering   business work sheep , but must 

import it this making steep by steep in this process .That away human direction in the future 

and philosophy of human resurce .With this human take of part in the creation good 

Envorment where this making business process . 

The process of managament  

Managament process is very hardly activity in product process and technology progress i has 

big activity in the small and bigest business and tourism since from planification to control 

panel in the  business process , but is must immportent to give oppotrunity to finish a problem 

about employment system . 

Key words : Entrepreneurship , Inovation , Technic progress , Creation , Employment 

.Business  

Uvod  

U ovom radu nastojao sam ukazati na uticaj preduzetništva sa aspekta podsticanja 

ekonomskog razvoja Kosova kao i mogućnost bržeg rješavanja zaposlenosti mladih ljudi koji 

se nalaze u periodu edukacije i integracije u društvu. Imajući u obzir da se Kosovo razvijalo u 

okvirima ekonomskog sistema Ex Jugoslavije  do unazad 12 godina i da se baziralo na 

društvenoj svojini – centralističkom planiranju i upravljanju, zahtjeva više vremena i pomoću 

u djelu tranzicije i prilagođavanja novim privrednim tokovima. Ovakav način studije 

ekonomskog razvoja Kosova je neophodan da bih smo mogli izvući ekonomske pouke koje 

mogu da nam koriste u budućnosti, a naravno sticanjem potrebnog isakustva . Rješavanje 

ovog problema nije naklonjen stavnicima Kosova iz niz razloga .Jedan od razloga je bio i taj 

vladavina jednopartijskog sistema koji je ne samo odmogao u ekonomskom razvoju nego i 

unazadio postojeći ekonomski odnosno privredni razvoj .Naime savremena teorija 

ekonomskog ratvoja se zalaže za razvoj regiona koji imaju nepovoljan ekonomski razvoj , 

politika koja je vođenja je dala sasvim negatvine efekte. Ona je više radila na ne stimulisanju 

razvoja razvijenih djelova bivše državne zajednice . I kao posljedica ovoga umjesto 

smanjivanja razlike  u razvoju došlo je do produbljivanja razlike između Kosova i drugih 
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djelova bivše države . Treba istaći da tadašnja vlada je uvjek tražila u dobijanju 

međunarodnih kredita kako od strane MMF ili drugih svjetskih finansijkih institucija , razlog 

ne razvijanosti područja ( Kosovo) , ali ti krediti nisu se namjeski koristili . 

Međutim najnovijim dješavanjima kako u regionu tako i na Kosovu nosicoi razvoja javljaju 

se u prvom redu preduzetnici MSP koja omogućavaju rješavanje pitanje ne zaposlenosti  

visoko kvalifikovanih  ljudi .  

1. Nosioci  preduzetništva u razvoju biznisa na Kosovu  

Danas nema pokretanja proizvodnje ni bilo kakve druge poslovne aktivnosti bez određenog 

temeljnog nosioca. U razvijenim društvima tu ulogu nosi na sebi preduzetništvo 

.Preduzetništvo ima za glavni cilj stvoriti nove vrijednosti pokretanjemi razvojem novih 

preduzeća. Na taj način preduzetništvo otvara mogućnosti zapošljavanja, oslobađa sposobnost 

uviđanja poslovnih mogućnosti, inovacije, ulaganja i širenja na nova tržišta, razvoja novih 

proizvoda i proizvodnih tehnika. 

Preduzetništvo je bitan faktor proizvodnje . Preduzetništvo uključuje sve djelatnosti 

usmjerene na ulaganje i kombinaciju potrebnih resursa, širenje na nova tržišta, stvaranje 

novih proizvoda, novih potrošača, novih tehnologija i tehnološkihrješenja.Preduzetništvo je 

naglašeno vezano za prijelomna vremena, uz uslove neizvjesnosti, krize i promijene u 

okruženju .Ekonomska teorija razvijenih zemalja ističe preduzetništvo kao kamen temeljac 

ekonomskog  sistema i ekonomskog razvoja . 

Međutim , postoje dva glavna nosioca preduzetništva ti nosioci zapravo iznose i dva polazišta 

definiranje samog preduzetništva1 .  

Dakle riječ je o :  

a).   formalnim nosiocima preduzetništva i  

b).funkcionalnim nosiocima preduzetništva  

 

U savremenom današnjem  svijetu biznisa gdje vlada turbuletna klima okruga u kome  

ponuda nadmašuje potražnju bitne uloge igraju činioci funkcionalnog nosioca .  

Izvod samih nosioca preduzetništva jeste njegovo definisanje kao i sa teorijtskog tako i sa 

praktičnog aspekta .Imajući u vidu da preduzetništvo se zasniva na dva nosioca , također i 

nosioci preduzetnika su  indentični.Drugim riječima sa teorijskog praktičnog apsekta 

razlikujemo :  

 
1Aff, J., Hahn, A., Magyar, T., Materne, J.: Prateće naučno istraživanje modela unapređenja talenata Schumpeterove 

(Šumpeter) Trgovinske akademije, Završni izveštaj Saveznom ministarstvu obrazovanja, nauke i kulture,str16,  Nürnberg 

2003.  
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a). Formalnogpreduzetnika i 

b). Funkcionalnogpreduzetnika  

 

Upravo izgradnja definicije preduzetništva i preduzetnika leži u razlici između formalnosti i 

funkcionalnosti , jer sam po sebi navedeni nosioci imaju uzajamnu povezanost između njih  , 

ali  njihovi činioci se razlikuju .Ta razlika je nastala upravo iz razloga turboletne klime 

poslovnog ambijenta . 

Postoje različite definicije preduzetništva od strane brojnih autora u historiji. Te definicije kao 

što je navedeno u sebi imaju različosti u njenim nosiocima .Dakle izvedena definicija 

funkcionalnog preduzetništva bi glasila .Preduzetništvo je sposobnost da se na osnovi 

kreativne čovjekove ekonomske djelatnosti ograničenja proizvodnih činioca formira određena 

efikasna ekonomska djelatnost 2.  

Dok formalna definicija preduzetništva bi glasila .Preduzetništvo je dinamičan proces 

stvaranja povećane vrijednosti vrijednost se stvara od strane pojedinaca koji primaju najveći 

rizik  u smislu kapitala, vremena i /ili karijere . 

Očigledno je da obe dve definicije imaju svoje slične osobine preduteništva .Javlja se pitanje 

šta je to zajedničko . Odgovor na ovo pitanje da je upravo daje preduzetnička aktivnost .  

Grafikon br .1 Osnovni sadržaj preduzetničkih aktivnosti 

 

 

 
2Brockhaus, R. H.: Entrepreneurship education: A research agenda. U: Klandt, H., Müller-Böling, D. (izd.): Internationalizing 

Entrepreneurship Education and Training, Dortmund 1993, str. 3-7 
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Formalan  Funkcionalan 

Posednik 

Snosi rizik 

       Prenosiinovacije, 

stajalištepreduzetnika 

 

F2F 
Moderan preduzetnik 

 

Entrepreneur 

 

Moderna definicija preduzetništva koja inače spaja formalne i funkcionalne  nosioce 

preduzetništva opisuje preduzetništvo kao sposobnost kreiranje i stvaranja vizije iz praktično 

ničega; kao ljudski kreativan čin; kao primjenu energije za iniciranje i izgradnju preduzeća ili 

organizacije . 

Bitno je sada definisati preduzetnike na osnovu datih inovacija .Većina naučnika , eksperta se 

slažu da formalan preduzetnik je osoba koja je nosilac rizika i posednik , dok funkcionalnog 

preduzetnika vide kao osobu koja prenosilac inovacija za cilj stabilnosti preduzeća .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavne osobine  formalnog preduzetnika su : 

1. Bogastvo =>Preduzetnik 

2. Predstava razlike između prduzetnika i saradnika (posebno menadžer ) 

3. Identifikacijaodređenih ličnih sposobnosti kojij utječu na uspjeh preduzeća  

Funkcinalan preduzetnik ima sljedeće osobine : 

1. NE  „Šta je jedno preduzeće ?“ nego  „Šta treba uraditi jedna osoba da bi bila preduzeće 

?“ .Casson 1984 

Definisanost preduzetnika 
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Moderan preduzetnik prelazi kroz faze definisanosti dviju pomenutih definicija tako da je on 

spoj te tvorevine , svaka od tih faza zahtjeva neke specifične sposobnosti na temelju koji se 

javljaju specifične vrste modernog preduzetnika, kao što su3: 

-pionir 

-maher 

-strateg 

-trener 

 

Tabela br.1. Specifične sposobnosti ,vrste preduzetnika 

 

Faza 

1 2 3 4 5 

Izgradnja Rast Diferencijacija Konsolidacija Likvidacija 

PIONIR MAHER STRATEG TRENER  

-osnivač 

-spreman na 

rizik 

Pun energije 

ideja i 

odlučnosti 

-snažan, 

autoritativan 

-ambiciozan 

-uspješan vođa 

-mislioci 

-angažirani i 

željni uspjeha 

-strateško 

odlučivanje 

-liderske 

karakteristike 

-oko njih je 

pozitivna 

emocionalna 

klima 

-komuniciraju i 

motiviraju 

zaposlenike 

 

 
33. Dienstberg, Ch.: Entrepreneurship – određivanje pozicija ekonomske pedagogije. U: Braun, G., Dienstberg, Ch. (izd.): 

Poduzetništvo. Izazov za budućnost, Rostoški radni papiri o razvoju privrede i Human Resource Development Univerziteta 

Rostock, br. 12, Rostock 1999, str. 51-89 
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2. Karakteristike uspješnih preduzeća na Kosovu 

 

Nosioce privrednog razvoja na Kosovu karakterišu sljedeći elementi: 

Želja za odgovornošću – želi kontrolisati vlastite resurse 

Spremnost na umjereni rizik – poduzetnici nisu žarko željni upuštati se u rizik, ali su spremni na 

umjereni, proračunati rizik 

Povjerenje u svoju sposobnost za uspjeh – poduzetnici tipično posjeduju veliko povjerenje u svoju 

sposobnost za uspjeh. Nastoje biti optimistični oko svojih prilika za uspjeh 

Želja za brzu reakciju – poduzetnici uživaju u vođenju svojeg posla i žele znati da mogu brzo i 

samostalno donositi poslovne odluke 

Visoka razina energije – poduzetnici su mnogo energičniji od običnih ljudi. Ta energija može ključan 

faktor za pokretanje vlastitog poduzeća 

Orijentacija ka budućnosti – poduzetnici imaju dobro definiran osjećaj za pronalaženje prilika. Oni 

gledaju ka naprijed i manje su opterećeni sa onime što su radili jučer, a više onime što će raditi sutra 

Vještina u organiziranju – poduzetnici znaju kako povezati odgovarajuće ljude radi izvršenja 

određenog zadatka. Efektivno kombiniranje ljudi i poslova omogućava poduzetnicima transformiranje 

njihovih vizija u stvarnost 

Želja za uspjehom iznad novca – kriva je procjena da su poduzetnici vođeni samo željom za 

stjecanjem novca, naprotiv, želja za uspjehom kod poduzetnika je na prvom mjestu, a novac je samo 

način za mjerenje postignuća4 

 

Svi ekonomisti slažu se s činjenicom da je uloga inovacija presudna u društvenom i ekonomskom 

razvoju. Sposobnost inoviranja je najvažniji činioc ekonomske moći preduzeća, neke ekonomskegrane 

i cijele zemlje. Tehnološke su inovacije važne za ekonomiju i društvo jer poboljšavaju nacionalnu 

proizvodnost, osiguravaju konkurentnost u međunarodnoj trgovini i poboljšavaju kvalitetu života 

građana. One stimuliraju ekonomski rast i povećavaju proizvodnost. Inovacije potaknute istraživanjem 

i razvojem su temeljna snaga za poboljšanje ekonom. rasta, proizvodnosti i konkurentske prednosti, a 

da bi I & R bili u funkciji inovacija, potrebno je uložiti velika sredstva u kadrove, odnosno  ljude. 

 

 

 
4Döring, V.: Poboljšanje motivacije i prenošenje znanja o samostalnosti, mogućnostima unapređenja poduzetničkih interesa 

i poduzetnička trgovina kod omladine, Frankfurt am Main (Frankfurt na Majni) 2001. 
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3. Kreativnost i inventivnost pojedinaca i preduzeća 

U opisu kreativnog mišljenja, možda je najvažnije naglasiti da taj proces ima dvije važne 

osobine. Prva i najvažnija  rasvjetljava činjenicu da kreativna osoba asimilira cjelokupan 

materijal koji je vezan za problem i to je njegov napor prije nego li dođe do iluminacije 

(prosvjetljenja – da sine ideja). To znači da ta osoba zna, baš sve, o problematici vezanoj za  

pripremu kreativnog mišljenja5. 

A druga činjenica govori da iluminaciju mora slijediti verifikacija kako bi se došlo do 

kreativnog procesa. Kad tako ne bi bilo, tada ni kreativno mišljenje ne bi imalo smisla. 

Ko su ti koji bi se trebali pojaviti kao receptori  verificiranje ideje? To bi trebala biti 

preduzeća, razne profesionalne organizacije koje bi karakterisala kreativnost u današnje 

vrijeme. 

4. Segmentiranje nezaposlenosti na prostorima Kosova 

Narednim pokazaetiljima prikazat ćemo kretanje nezaposlenosti kako u ruralnim tako i u ne 

ruralnim  sredinama : 

Stopa ruralne nezaposlenosti – 48.6%  

Stopa urbane nezaposlenosti – 40%  

% doba 12 – 24 god. – 29.2%  

% doba 25-39 god. – 44%  

% nekvalificiranih – 59.6%  

% polukvalificiranih – 4.2%  

% sa srednjim skolama – 25.8% 

Tako u opštinama Kosova nezaposlenost prema statističkim podacima   i po nacionalnoj 

strukturi izgleda : 

Priština - 30.1%  

Skenderaj – 67.4%  

Drenas – 64.1%  

% albanaca  nezaposlenih – 91.5%  

 
5Evropska komisija (izd.): Fostering Enterpreneurship in Europe: Priorities for the future, Izveštaj Komisije Vijeću Evrope, 

Bruxelles (Brisel) 1998. 
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% srba  nezaposlenih – 3.7%  

% ostalih manjina – 8.5%  

% dugoročne nezaposlenosti – 84.5% 

Na Kosovu su prisutne sljedeće vrste nezaposlenosti :  

1. Frikcionalna nezaposlenost;  

Pomeranja judi od jednog od jedno na drugo radno mijesto . Regionalnoa pomjeranja 

gubljenja radnog mijesta zbog bankrota , nedostatak informacija o mogućnostima 

zapošljavanja .  

2. Strukturalna nezaposlenost 

Nesklad između ponude i potražnje na trđištu rada .   

3.Ciklična nezaposlenost  

U recesiji dolazi do pada zaposlenosti dok u propseritetu do rasta. 

4.    Sezonska nezaposlenost, 

Povezujese sa sezonskim karakterom proizvodnje (gradje-vinarstvo, turizam, poljoprivreda).  

5.Dobrovoljna nezaposlenost 

6.    Prinudna nezaposlenost, 

5. Zaključak 

Cilj ovog  rada je da se predstavi ekonomska situacija Kosova , kao i njene posljedice koje su 

nastale tokom njenog ekonomskog razvoja. Gdje se jasno vidi da je Kosovo pretrpelo velike 

ekonomske štete . S druge strane i mogućnost razvoja u preduzetništva razvoja MSP-a kao i i 

uticaj na rješavanje odnosno ublažavanja pitanja zaposlenosti u prvom redu stvaranje mladih 

katrova kako u privredi tako i van privrede . 

Danas se na Kosovu stvaraju povoljnije klime za investiranje koje i upotrebljavljaju i ostale 

zemlje koje se nalaze u tranziciji i ne sumnjivo je da Kosovo čekaju mnoga istraživanje iz 

oblasti ekonomije jer samo tako možemo uspjeti i postati gospodari sami sebe pa nakon toga i 

pomoći susjednim zemljama .  
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THE ROLE OF ALBANIAN LANGAUAGE TEACHING, AND THE IMPORTANCE 

OF THIS EDUCATIONAL PROCESS IN CLASS  

 

Sub topic: Students at the centre of your working group in class  
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University of Gjirokastra , Albania “Deparment of Teaching and Albanian Language , 

Deparment of Teaching and Albanian Language , 

   

 

 

ABSTRACT:  

Education is a process by which human beings and societies reach their fullest potential. 

Education is critical for promoting sustainable development and improving the capacity of 

people to address environment and development issues. Taking into consideration many 

factors that indicate that the English language has taken an important place in 

communication and its use by millions in the whole world has become a necessity and not an 

unnecessary subject in the teaching process in Albanian universities. As a result of that many 

countries including Albania are seeing an increase of the demand for teaching the English 

language since the first grades. Also it is found necessary the addition of classes of foreign 

languages in Albanian schools and universities. Source: Balla E. 

 The curriculum of the language is enriched each year and the new methods are becoming 

more profitable in teaching the language. Naturally teaching the English at school is 

becoming important not only academically but also in the practical aspect of learning, such 

as using language for various purposes such as business purposes, communication, reading 

foreign books especially in literature or other types. In the aspect of learning the language in 

the school not only the book is important but also other factors need to be taken into account. 

It is also critical for achieving environmental and ethical awareness, values, and skills 

consistent with sustainable development and effective public participation in decision-

making.  

Policy-makers concerned with children’s access and participation in education would find 

this indicator. When investigating or reporting on learning standards, it is important to know 

how they were developed, what knowledge and skills they describe, and how they are actually 

used in schools. To recommend ways in which concern for the environment may be translated 

into greater co-operation among developing countries and between countries at different 

stages of economic and social development and lead to the achievement of common and 

mutually supportive objectives which take account of the interrelationships between people, 

resources, environment and development; 

 

JEL Classification System: SI, S2, S3, N0, N1, N2, N3, O1, O2, O3 

I. GENERAL INFORMATION AND PURPOSE OF THIS PAPER RESEARCH: 

Communicative teaching methods in foreign languages  
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1.1 All communicative teaching methods used today in Albania focus in the 

communicative acts and the connection with lingual functions. The communicative 

acts fulfill some functions that represent the aims of the communicator. That said, the 

learning a language for communicative purposes, aims to apply the theoretical 

perspective of communicative approach, making the communicative competency the 

final goal of learning a language. This methods aims as well to go further than simple 

grammar capacities, in a point where students are able not only to understand a 

language but to use it in a personal dialogues, so to use the language to achieve a goal. 

And this is known as a communicative capacity. Source: Myslika L.EJSER 

 

1.2 By encouraging the communicative capacity, the lingual level improves considerably 

because a language that is used for personal goal is time resistant in comparison with a 

language learned by grammar and translation. It emphasizes communication in real 

life situations and it is quite important in learning a foreign language because it sets a 

number of important principles to improve students communicative abilities such as: - 

Pupils/ students learn the language by communicating it; -authentic communication 

and understanding is the final goal of the class; -Fluency is an important aspect of 

communication; -Communication integrates different language abilities;  

1.3 Another important principle of this method is that the student is in the center of the 

teaching process and the role of the teacher/ lecturer is quite different than the role in a 

more traditional class. In traditional classes the teacher/ lecturer has the duty to 

control while in communicative classes he is more of a facilitator. While in traditional 

classes is taught more grammar, in communicative classes are created real life 

situations; grammar is still important but in function of communicating the messages. 

So as we see, apart the language being studied, the aims remain the same; to develop 

the communicative competencies. Another aspect is to know the functions in which 

language is used. Meaning earns the main importance. Source: Myslika L.EJSER 

 

1.4 There are several communicative activities (games, role plays, team work, 

simulations, solving problems and tasks etc. ) that offer to students a chance to 

practice their skills in different context and roles, while teachers create the chances for 

students to use language in a meaningful way. Xhevat Lloshi, in his book “Stilistika 

dhe Pragmatika e Gjuhës Shqipe (2001:287)”: explains that language serves to 

communicate. Language serves to a number of social functions.  

1.5 When communication happens in social, formal, official or public circumstances, the 

interaction of lingual factors and social ones brings an organism that is different from 

discourse. According to him, lingual behavior changes based on social relationships in 

the moment of conversation, so in the moment that we communicate through speaking 

or by writing. Source: Myslika L.EJSER 

Sustainable development is not a new concept. It means living in harmony with the nature in 

full recognition of the needs of all other species. It is no just "the survival of the fittest", we 

must help even the weakest of the species to survive because each species has a role to play 

that is ultimately beneficial to the earth and all its human population. Our forefathers 

preached us the need to coexist with the environment in a balanced manner. Source: Our 
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Common Future: The World Commission on Environment and Development, Oxford: Oxford 

University Press]. 

Any development activity can be sustainable, if it is "a dynamic process which enables all 

people to realize their potential and to improve their quality of life, in ways which 

simultaneously protect and enhance the Earth's life support systems". Source: (Forum for the 

Future, Annual Report 2000). 

Technically, sustainable development is defined as a path of development in which no 

permanent and irreparable damage is done to the environment and the resources are kept 

intact for the future generations. The earth has everything for each generation, but it depends 

on the proper use.  

The programmed should have a long-term view of future consequences of any action taken 

today. In short, sustainable development has become the cornerstone of development 

planning today and has also become a principal tool of negotiation in international aid 

packages to the countries. Appropriate policies and measures could then be adopted to 

address problems of grade repetition and drop-out as well as bottlenecks with regard to 

retention in school. 

 
The importance of listening in communication: Source: Hill and Flynn, 2006, p. 10 

In all subjects and in the foreign languages as well, the process of modernization of curricula 

and of the educational process in primary school started in 1993 and continued later on. 

Certain innovations were implemented in schools in 1997/98. These changes have been based 

upon a critical estimation of objectives, content and complexity of curricula concerning 

subjects, content correlation and functionality of optional subjects and extracurricular 

activities. Source: Xega E, JESER Journal 

The teacher is prepared and knowledgeable of the content and effectively maintains students’ 

on-task behavior. The teacher keeps current on instructional knowledge and seeks and 

explores changes in teaching behaviors that will improve student performance. Governments 
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can define national programmers, collaborate with local level governments and develop 

incentives to ensure that school leaders participate.  

The curriculum reform should consider the quality of learning rather than the quantity, 

allowing more time for student to experiment, research, reflect, and synthesize information. 

(World data on education 6th edition, 2006/2007) It is of a high importance in the teaching 

process of the foreign language that teachers generally try to adapt all the things that actually 

happen in the teaching process in schools, to the aspects of the learning environment; having 

to do with the classroom atmosphere, organization, encouragement and support, promoting 

participation, presenting content information, the proposal of materials and tasks, monitoring, 

the offering of the objective information, that may help the learning process (Scrivener, 2007; 

387). Source: Xega E, JESER Journal 

The teacher suggests what to study and how to organize the program of learning and the 

shape of individual lessons, raise awareness. (Harmer, 2007;119). The majority of people that 

study French face many difficulties in listening and speaking compared to other 

competencies. Listening is an important competency in acquiring a new language and it is 

defined as a key competency for students to be taught effectively. “Students do not listen 

equally; some stand sit tranquilly, some other move and some other need to see and to listen” 

(Trehearne, 2006, p. 34).  

In the national language curricula, listening is given an immense importance. In each 

language level students have to be exposed to concrete examples and lingual functions. In 

lower levels students are expected to understand short questions, orders, clear speaking based 

on non-verbal language as well, while in higher levels students are expected to understand a 

variety of spoken language from different sources such as: news, journals, documentaries, 

movies, dramas etc, knowing how to extract conclusions and notice emotional attitudes. 

 

Targeted help / instruction in specific areas of 
reading

Role of the Student

Answer questions with accuracy and
precision and allow for students to
practice a strategy under supervision

Role of the Teacher

Category 4
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II. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES 

What is sustainable development? 

In the recent years many countries, included Albania, introduced ELT curriculum innovations 

to their educational systems on the hope to improve the status of English language teaching 

and learning in these countries. However, during the implementation process, these 

innovations often fail to achieve the intentions of those who initiated and planned these ELT 

curriculum innovations. For example, in Greece, Karavas-Doukas, (1995) used one structured 

classroom observation and semi structured interviews with 14 teachers to examine their 

implementation of an EFL curriculum innovation which advocates a communicative learner-

centered approach. Source: Papajani J.ESJ Journal 

She reported that classrooms were generally teacher-centered and form-focused. Lessons 

primarily consisted of activities which provided practice on discrete language items while 

activities that encouraged spontaneous genuine communication were almost nonexistent. 

Most of the pair work activities were carried out between the teacher and the students rather 

than, as intended by the curriculum between pairs of students. Source: Papajani J.ESJ 

Journal 

Another study of relevance here is that by Gorsuch (2000:137), who conducted a 

questionnaire survey of teachers’ perceptions (876 teachers who teach English at high schools 

in Japan) towards the impact of English educational policy on their classroom practices. 

Findings revealed that while the educational policy emphasizes the development of students’ 

communicative skills and calls for the equal treatment of the language skills, 

 

2 HYPOTHESES AND THE AIM OF THIS PAPER RESEARCH 

What role does education play in sustainable development? 

Good quality education is an essential tool for achieving a more sustainable world. This was 

emphasized at the UN World Summit in Johannesburg in 2002 where the reorientation of 

current education systems was outlined as key to sustainable development. Education for 

sustainable development (ESD) promotes the development of the knowledge, skills, 

understanding, values and actions required to create a sustainable world, which ensures 

environmental protection and conservation, promotes social equity and encourages economic 

sustainability.  

The concept of ESD developed largely from environmental education, which has sought to 

develop the knowledge, skills, values, attitudes and behaviors’ in people to care for their 

environment. The aim of ESD is to enable people to make decisions and carry out actions to 

improve our quality of life without compromising the planet. It also aims to integrate the 

values inherent in sustainable development into all aspects and levels of learning. 
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COMMUNICATION IN YOUR CLASS 

Thus, although one of the curriculum aims is “for the students to communicate effectively and 

fluently with each other and to make talking in English a regular activity” classrooms were 

generally teacher centered and the Albanian language was the dominant language during 

classroom interaction. Teachers also spent considerable time correcting students’ grammatical 

and pronunciation mistakes. During the reading lessons, teachers spent substantial time 

reading word by word and sentence by sentence, explaining vocabulary, translating into 

Albanian, and reading aloud. Source: Papajani J.ESJ Journal 

Little attention was given to activities included in the curriculum such as working out the 

meaning of the words from the context, scanning the reading text for specific information, 

matching activities, and the after reading activities. The above ELT studies clearly 

emphasizes the need to examine the factors and reasons which led to this gap between the 

ELT curriculum intensions and what actually happens inside the classrooms. In this paper, it 

is shed light on these factors and in doing so, we might facilitate the implementation process 

of ELT curriculum innovations. Source: Papajani J.ESJ Journal 

However, before proceeding to examine the factors which might affect how teachers 

implement ELT curriculum innovations, it is made clear the rationale for studying teachers’ 

implementation of ELT curriculum innovations. 

a) To be embedded in the curriculum in an interdisciplinary and holistic manner, allowing 

for a whole-institution approach to policy making. 

b) Share the values and principles that underpin sustainable development. 

c) Promote critical thinking, problem solving and action, all of which develop confidence in 

addressing the challenges to sustainable development. 
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d) Employ a variety of educational methods, such as literature, art, drama and debate to 

illustrate the processes. 

e) Allow learners to participate in decision-making on the design and content of educational 

programmed. 

f) Address local as well as global issues, and avoid jargon-ridden language and terms. 

g) Look to the future, ensuring that the content has a long-term perspective and uses medium 

and long-term planning. 

 

                  CONCLUSIONS 

  Traditionally the higher education system in Albania has comprised the university sector, the 

technological sector and the colleges of education, all of which are autonomous and self-

governing, although substantially funded by the state. In recent years, a number of 

independent private colleges have appeared and grown although there has been limited 

progress in some third level institutions in addressing the issue of a whole school approach to 

ESD. On the other hand, many third level institutions have introduced courses in sustainable 

development: the Masters of Science in Albania. There was little evidence in the teachers’ 

comments that they were aware of the communicative orientation towards teaching reading 

embedded in the curriculum. Similar difficulties in promoting communicative reading 

instructions were noted by Musai (2008). In the Albanian context, he employed a survey 

design to elicit 290 EFL teachers’ assumptions towards reading in relation to curriculum 

innovation in Albania. Source: Papajani ESJ Journal 

The study found that while the curriculum encourages the development of reading skills, 

teachers’ theoretical views about reading were inclined towards the development of 

pronunciation. The author suggested that one possible explanation for these results is that the 

majority of the teachers have not been exposed to the recent trends and methods of teaching 

EFL reading. The lack of exposure to communicative approaches to teaching EFL reading 

might be one factor which led to the inconsistency between what the curriculum proposes 

with respect to teaching reading and what teachers do when they teach reading. Source: 

Papajani ESJ Journal 

         They must have some of the following outcomes and characteristics: 

a) Focus on educational and learning dimensions of sustainable development; 

b) Innovative development of new and creative solutions to common problems; 

c) Make a difference and have a tangible impact on those concerned; 

d) Have a sustainable effect; 

e) Have the potential for replication; 

f) Support evaluation in terms of innovation, success and sustainability. 

The basic idea is to make sure that students are learning age-appropriate material (knowledge 

and skills that are neither too advanced nor too rudimentary), and that teachers are sequencing 

learning effectively or avoiding the inadvertent repetition of material that was taught in earlier 

to may address critical thinking, logical reasoning, and problem solving; oral and written 

communication; perseverance and work ethic; digital technology and media; or multicultural 

literacy.  
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Abstract: 

With the imposition of a 100% tax in November 2018 for products originating from Serbia 

and Bosnia and Herzegovina, the Government of the Republic of Kosovo, like never before, 

reacted to aggressive Serbian diplomatic politics. As a result of Serbian diplomacy, 

recognitions have been contested, causing Kosovo to fail in membership in international 

organizations. According to the current prime minister, the Government of Kosovo is 

determined until the Serbian state reflects, despite the international pressure until recognition 

of Kosovo, as an independent country in mutual recognition. The tax, at the same time, was 

the awareness that every citizen tried to avoid consuming products of Serbian origin. But, 

despite the economic effects, Kosovo is being asked to withdraw or suspend the tax based on 

the principles of CEFTA and SAA, at the same time asking Kosovo to give priority to 

dialogue and that pressure comes from Serbia with the lobbying that it does in countries that 

have an impact on Kosovo. As a result of pressure, Kosovo should reflect on its friends and 

strategic partners because a shrinking friendship is in favor of Serbia, despite the argument 

that Kosovo has. Through this paper, we will bring scientific analyzes from local and 

international media and we will bring statements from local and international statesmen, as 

well as analysis from economic case-tellers by bringing conclusions and recommendations on 

how to approach the Kosovo Government tax and exit from this international political 

pressure.  

 

Key words: reciprocal measures, tax, economic effect, political pressure, reflection. 
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THE DEFINITION OF THE ECONOMIC SECURITY MEASURES 

Ad Valorem Tariff (AD VALOREM TARIFF) – Is a fee calculated by value or as a 

percentage of the value of the goods cleared, for example, fifteen (15) percent ad valorem 

means 15 percent of the value of the goods entered. See also Specific Fee, Fee, Evaluation.  

(R. Blakeslee, A Garcia, Tiranë, p. 177) 

Protectionism - Is the protectionist attitude towards the national economy, expressed in the 

entirety of measures that favor the favor of the country's production. Production protection 

can be directly or indirectly. It is accomplished by raising the prices of imported goods to the 

level of prices for the same domestic commodities.  (Skenderi, 2010, p. 208) 

The fee is the tax on imported goods - It may be a percentage of the price, either of the 

value of the commodity, or of the unchanged value of the goods for each unit. Fees are of 

different classes, all together make up what is called a tariff system.  (Skenderi, 2010, p. 247) 

Balancing tariff - Is a type of import tariff that places a country, other than a normal fee, to 

balance the dumping of another country or its subsidy for some products that another country 

or its subsidies for certain products imported by another country.  (Skenderi, 2010, p. 247) 

Customs Tax - Customs, in an institutional perspective, is a state-owned body specialized in 

controlling the entry and exit of goods, as well as for the determination and collection of taxes 

on customs duties. Customs tax is a financial obligation imposed by the government on 

import, export or transit goods. As institutions charged with the control of entry and exit of 

goods from one state to another, customs are located at all border crossing points, whether 

land, sea or air. (Bundo, 2012) 

When a country unilaterally raises a trade barrier, other countries usually follow the same 

example, ie raising their trade barriers, which escalate to a large-scale commercial war, or 

even worse, to a military war . During the 1930s, the United States decision to set up a trade 

barrier ended with the famed planetary depression, or - as others say - with the onset of the 

Second World War. Each country wants to have full access to international markets, but at the 

same time, many governments and states try to help local producers in competing with 

foreign producers. Although consumers and businesses have their benefits of unrestricted 

access to imports, often governments are unable to withstand the political pressure coming 

from inefficient industries. (Epping, 2007, p. 71). Although a trade war may not be as 

destructive as a war between the armies, in both cases we have people who suffer (often those 

people whose defense has started the war itself). The most common barriers to trade are 

quotas, fees and subsidies. By imposing a quote, a country limits the amount of foreign 

products that can be imported. The tariff is a tax - paid for goods crossing the country's 

customs points, which makes the price of manufactured goods abroad to rise. Governments, 

on the other hand, may use taxpayers' money to provide subsidies to domestic producers, 

which makes the local commodity price artificially lower than the price of imported goods. 

(Epping, 2007, p. 69.70). With the industrial revolution and the overcoming of mass 
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production and distribution mass, in the 19th century, have come up the new challenges of the 

scientific approach to the market and the different approaches of knowledge gained in school 

trade. (Segetlija, 2009, p.24). The welfare economy represents a theory that gives us the basic 

arguments of government intervention in the economy. One of the main arguments discussed 

so far relates to "market failures", which appear to be impossible to regulate without the 

government intervening in the market by imposing taxes and making expenditures that also 

effect redistribution of income in a desirable way from a social point of view. On the other 

hand, other theories point to "government failures," which appear alongside market ones, and 

are the source of the overwhelming public discontent over the government's role. (Haderi, 

Milova, 2015, p. 143) 

 

CEFTA-S ROLE FOR KOSOVO 

The European Union, in order to support the membership of Central European states, had 

created a project called CEFTA, with the aim of creating a liberal trade link between these 

countries. This meant that these countries, before joining the EU, would create free trade 

between themselves, in order to facilitate their membership. This in reality had significantly 

increased the trade exchange, without barriers between these countries. This project proved to 

be successful in this case because it was proven before the membership process took place. 

Taking into account the aspirations of the Western Balkan countries, the EU also established 

the Free Trade Zone - CEFTA for these countries as well. Thus in 2006 between Albania, 

Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo and Moldova, the agreement was signed 

for this market. It was thought that this would create relaxed relations in the region and that 

all these countries would lower customs tariffs in order to stimulate the exchange regardless 

of the state borders. In this agreement it is important that Kosovo became an equal part of it 

even though it was represented by UNMIK. The project included the countries: Slovenia, 

Albania, and Moldova. It was thought that all these states would neglect hostilities and return 

to economic prosperity. It should be acknowledged that this concept of free trade was realized 

in the context of a mistrust and resistance to building a good neighborhood, especially from 

Serbia on others. Serbia showed non-European rejection of Kosovo by making efforts to 

remove it from this project. During the implementation of the project, Serbia's asymmetric 

measures were introduced to Kosovo's exports, followed by Bosnia-Herzegovina-Croatia 

problems. In general, all countries with an active trade balance benefited from this market. 

While Kosovo always remained with a negative trade balance, respectively, a country with a 

high level of dependence on imports from these countries and other countries. It is important 

that Kosovo as a developing country relatively relativized its own state borders in favor of 

free trade exchange. Despite the problems, a new awareness of free trade was created in the 

region. This was also an investment for these countries aimed at EU integration. ( (Cërabegu, 

Sadiku, 2016, pp. 106,107). Developing countries, like countries in transition, recruit their 

own experts from the ranks. Usually they are experts employed in the economic entity that 

concludes the contract with the foreign partner. This narrow circle from which experts are 
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selected makes selection choices too limited. Rarely, the local enterprises of these countries 

are willing to engage external co-workers for the conduct of negotiations, therefore, the 

negotiating basis is, as a rule, limited to the potential of the state or public enterprise 

organization or body that participates in negotiations.  (Vukmir, 2007, p. 33). Oliver Wendell 

Holmes, chairman of the Supreme Court, said there are three types of people. There are 

people who make things happen, there are people who see what's happening and there are 

people who have no idea what's going on. In our society, there is a need for leadership. The 

need for leadership we also have in our homes, where we work, in relationships with people, 

both private and public, and of course, in the government. We need leadership more than 

ever. And especially, this need for leadership is because we want that leader to lead us toward 

the future. We need people who have vision and courage, people with the ability to break 

through new oceans and discover new lands. We need two types of leaders. The first type 

which is the most important, or, most crucially, is the interactive leader. The Interactive 

Leader is a leader who works with other people. The second type of leader we need is the 

transforming leader. This kind of leader is the one who opens new roads. This is the visionary 

leader. This is the leader who motivates, encourages, inspires and empowers people to show 

themselves at much higher levels than they have ever done before. ( (Tracy, 2014, pp. 3,4)        

THE TAX SETTING - LOCAL BEHAVIORS UPON THAT, REACTIONS AND 

PRESSURES FROM OUTSIDE 

The Kosovo government has decided to increase the 100 percent customs duty on products 

imported from Serbia and Bosnia and Herzegovina. The imposition of this tax has prompted 

the reaction of the European Union, namely High Representative Federica Mogherini, who 

has asked Kosovo to immediately abolish this decision. The tax increase follows the 

Government's preliminary decision to impose a 10 percent tax on products from Serbia and 

Bosnia and Herzegovina. The new 100 percent customs tax, according to some officials in 

Pristina, may also be understood as a response that Kosovo gives Serbia's aggressive policy 

against Kosovo's membership in INTERPOL and Serbian diplomacy to countries targeted to 

remove Kosovo's recognition. Kosovo Prime Minister Ramush Haradinaj said that the 

decision immediately enters into force and all institutions are obliged to implement it. 

Haradinaj has justified the tax on violations, as he said Serbia has done to the Free Trade 

Agreement - CEFTA. “We are witnessing that Kosovo has been blocked for a long time, has 

not been allowed to enjoy the rights of CEFTA, has been hampered through the origin of 

goods, thus not recognizing the origin of goods, is hampered in transport, analysis and in any 

other instrument. CEFTA, has not worked between Kosovo and Serbia, and that's a proof. 

Serbia is also violating national security, which is the approach that has come from Serbia in 

continuity in recent times,” Haradinaj said. Prime Minister Haradinaj said that after an 

analysis on the respecting the CEFTA agreement from Serbia, it can be seen that in all the 

past years, since CEFTA exists, Serbia has imposed Kosovo non-tariff barriers, not a similar 

tax as Kosovo has put in Serbia’s products, but has disputed the origin of goods and in itself 

Kosovo's goods have had difficulties entering Serbia. 
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Meanwhile, Minister of Trade and Industry, Endrit Shala, says imposing 100 percent (100 

percent) tax on Serbian and Bosnian products, intent on "empowering local producers" and 

Kosovo's economy. 

Deputy Prime Minister of Kosovo, Enver Hoxhaj, in a post on social networks has said that 

the new decision on Wednesday is to protect the vital interests of the state of Kosovo. "Serbia 

is continuing its aggressive campaign against Kosovo in the international arena. It is also 

undermining the normalization process. To protect our vital interest, the Government of 

Kosovo has decided to increase the 100 percent customs tax. Further measures will be 

published soon, "Hoxhaj wrote on Twitter. 

While Serbia's President, Aleksandar Vucic will meet with the ambassadors of the European 

Union, China and Russia, and Quint, following the decision of the Kosovo Government, to 

increase the 100 percent tax on Serbian goods. 

In the first reaction after the tax decision, Serbian Trade Minister Rasim Ljajic told Radio 

Free Europe that "after the action of Kosovo, the Free Trade Agreement in the Western 

Balkans - CEFTA no longer exists". "This is a pure political and non-economic or trade 

action," Ljajic said. 

European Union High Representative Federica Mogherini urged the Kosovo Government to 

withdraw the 100 percent tax on products imported from Serbia and Bosnia. Through a 

statement to the media, she said that this decision is a violation of CEFTA and SAA. 

Following the Government's decision to increase the tax rate by 100 percent, has reacted the 

UN Special Representative for Kosovo Zahir Tanin, who is also UNMIK's chief. Through a 

media statement, he said he expressed concern over the potential impact that could have on 
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the people of Kosovo, as well as the political implications that may have (tax setting) in the 

dialogue on the normalization of relations between Pristina and Belgrade.  

Meanwhile, business representatives in Kosovo have backed the decision of the Kosovo 

Government to levy a tax of up to 100 percent for the products of Serbia and Bosnia. The 

Kosovo Business Alliance (KBA) called on importing businesses to orient themselves from 

Kosovo's friendly countries to replace these products. Also, KBA also seeks out local 

manufacturing businesses to increase its capacity to supply the consumer without the lack of 

substitution of products from Serbia with those of "Made in Kosovo". “The tax imposed by 

the Kosovo government is a courageous decision to Serbia, but also a direct revenge on the 

continued blockades that Serbia is politically and economically doing to Kosovo, even 

though, there is an agreement in Brussels that Serbia has agreed to not prevent Kosovo on its 

path to membership in international mechanisms. This tax implies calling our popular 

conscience for a boycott of Serbia's products.”  

On the other hand, the head of the Serbian Chamber of Commerce, Marko Chadezh, said that 

the new decision to raise 100 percent of the customs duty on goods to Serbia and Bosnia 

shows a lack of understanding of the economy and interests of Kosovo companies. “This will 

cost serious damage to Kosovo's economy. You have to understand that most of the raw 

materials for the processing industry come from Serbia. This is an illogical political decision, 

but it seems that we live in such times where someone makes decisions that damage their own 

companies and regional co-operation and all that should be the normalization and 

stabilization of the entire Western Balkans region,” Chadez told Radio Free Europe. “On the 

other hand, let's see how long this decision will last. We saw it when we took the 10 percent 

tax decision on how food prices rose 10 percent in Kosovo. Let's wait now and see if the 

politicians will return to a more logical terrain,” he said.  

Following the decision to increase the tax on Serbian and Bosnian products, the Chamber of 

Commerce of Bosnia and Herzegovina reacted. The head of this Chamber, Nemanja Vasić, 

said this decision is political. “This is a reaction to what happened at INTERPOL. Kosovo 

can not do this long because it will close itself to all European processes. I fear they will 

remain isolated because at least the CEFTA countries have agreed to implement this free 

trade agreement as it is a market of 30 million.” (https://www.evropaelire.org/a/rritet-taksa-

per-produktet-serbe-/29613129.html) 

 

 GOVERNMENT ATTITUDES FOLLOWING INTERNATIONAL PRESSURE 

Minister of Trade and Industry, Endrit Shala, through a media conference spoke about the tax 

(one hundred) 100 percent set against Serbian products and those coming from Bosnia and 

Herzegovina. According to him, from tomorrow are obliged all inspectorates and other 

competent agencies to remove from the market every product that in his statement, the 

official name of the Republic of Kosovo may be replaced by other names as one of them 

"Kosovo of Metohija" or only with names of Kosovo cities. According to him, any other 
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name is in opposition to the Republic of Kosovo. He also said that customs and other relevant 

institutions are obliged to immediately apply the same measures for documents and 

certificates when it is required to trade with these two countries, such as testing tests or even 

Kosovo product barcodes.  (https://indeksonline.net/shala-deklarohet-rreth-takses-100-ndaj-

serbise-fton-qytetaret-ti-bashkohen-kauzes/)  

While Kosovo Prime Minister Ramush Haradinaj said that the tax on goods from Serbia can 

only be removed when Serbia will end its aggressive behavior towards Kosovo, adding that it 

hopes that this year will reach a final agreement with Serbia. He added that the purpose of 

imposing the tax was to let Serbia know that it should change. “We were faced against the 

wall and could not be protected. If Belgrade agreed to sit together, but not just to be 

photographed, but something like Rambouillet or Dayton, if we had something similar, I 

would consider how to solve all the issues. We will not solve things one by one, we must 

solve all open issues between Kosovo and Serbia, otherwise it will last for centuries. We are 

also interested in solving all taxes and free trade, as well as independence, recognition and 

membership in the United Nations and all that comes with it.”  

(https://www.trt.net.tr/shqip/ballkani/2019/01/01/haradinaj-taksat-ndaj-serbise-do-te-hiqen-

kur-ajo-te-heq-dore-nga-sjelljet-armiqesore-ndaj-kosoves-1117055) 

 

Whereas, Prime Minister of Albania Edi Rama, stated that Kosovo's tax on Serbian goods is a 

political response to Serbia's actions, while criticizing the European Union for Kosovo's 

access. He drew attention as he said, Serbia’s hits on Kosovo’s back, which, as he said, give 

an explanation to the 100 percent tariff on Serbian products. “It is an irrational decision under 

normal conditions, but quite normal in irrational conditions such as those outlining the 

twofold approach of Serbia. Who sees the 100 percent tariff as an economic decision - it's 

wrong. No. The 100 percent tariff is a political response to the continuing excesses of Serbia's 

supremacist behavior towards Kosovo,” he said.  (https://www.zeriamerikes.com/a/kosovo-

albania/4673874.html) 

  

 

THE TAX – AS A CAUSE OF BLOCKING THE KOSOVO – SERBIA DIALOGUE, 

UE – AGAIN WITH THE REQUEST TO WITHDRAW THE TAX 

 Dialogue between presidents Hashim Thaci and Aleksandar Vucic is not foreseen to continue 

in the near future. A decision on when negotiations can continue should be taken from 

Kosovo and Serbia. So said European Commission spokeswoman Maja Kocijancic. The latter 

has once again reiterated the European Union's stance that the imposed tax on Serbia and 

Bosnia is at odds with CEFTA and SAA. Despite calls from the EU, and the recent meeting 

of Kosovo delegation with Mogherini, Prime Minister Haradinaj is not ready to withdraw the 

tax decision. “We are ready today to drop the tax if Serbia recognizes us,” Haradinaj said on 

Tuesday, at a press conference.  (http://lexo.com.al/bllokohet-dialogu-prishtine-beograd-be-

serish-kerkese-publike-per-heqjen-e-takses-ndaj-serbise/). 
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The demands of US and EU representatives to abolish 100% tax on Serbian goods have not 

shaken the governing coalition in Kosovo. Coalition partners say the tax will not be lifted 

despite this being seen as an obstacle to developing dialogue with Serbia. Regarding 

economic measures to the neighboring state, Kosovo Assembly Speaker Kadri Veseli 

declared that the tax should remain in force until it is committed to not harm the partnership 

with the US.  (https://portalionline.com/koalicioni-qeverises-unik-rreth-mbetjes-se-takses-

100-perqind-ndaj-serbise/) 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Unlike other exact disciplines, the economy operates on the principle of potential and interest 

both at the micro and macro level and always trying to keep every action taken, keep the 

balance of doing the economy both internally and outside. In principle, in this century, where 

each country tends to be part of the global economy in order to gain the practices and 

experiences they apply in business or economic policies in a given country, imposing one-

sided measures is meaningless. The imposition of a 100 percent tax on products of Serbian 

origin and Bosnia and Herzegovina does not accept economic logic under normal 

circumstances, but given that Serbia has consistently attacked Kosovo in any regional 

initiative and wider with the sole purpose of presenting Kosovo as a failed project has 

impunour such an action. As a result, in 2018, the Government of Kosovo first imposed a 10 

percent tax, and after a few days raised it to 100 percent, making it impossible for Serbian 

products to be competitive in the Kosovo market and at the same time obliging commercial 

malls to place the flag of any exposed product. This is so that through the flag it irritates the 

consumer for Serbian products as well as removes all those products that the Republic of 

Kosovo does not write on the destination. 

As noted above, the tax is not in harmony with CEFTA and SAA, but a political response to 

the unreserved neighbor. But without taking into account the behavior of Kosovo's northern 

neighbor, Kosovo must look to the future and in cooperation with international friends to find 

an opportunity to overcome this challenge that is penalizing Kosovo on the road to 

consolidation as a state. By providing security from international friends to change Serbia's 

course of action on Kosovo, Kosovo will suspend the tax at first as a test to give Serbia a 

chance to reflect, while giving the opportunity for dialogue on a final agreement that Kosovo 

provides the seat at the United Nations and at the same time the European perspective. 
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Abstract: 

In all modern economies, the state has an indisputable, and often primary, economic role. The 

basic task of the state in relation to the economy of each country is to establish and maintain 

the functioning of the legal and institutional platform on which economic activity is being 

conducted. Practice has clearly shown that in certain circumstances, the free market fails to 

function properly by often introducing economic activity into a negative coil, from which it 

can not be done without the state intervention to cope with this situation the private sector. 

The recurring economic crises clearly dictate the need for intervention by the state to 

overcome the temporary failure in the functioning of the market mechanism. In such cases, 

the benefit of state intervention in the economy is justified by the capabilities the state owns. 

However, state intervention is distorted when interfering with politics to realize their 

aspirations to the detriment of economic activity which results in failure. Since the war, 

Kosovo's economy has established the principles of a market economy in a formal way, but 

this is valid and continues only for the middle and lower tier, while for politicians and close 

people with the politic, it doesn’t apply because this category of people affects the doing 

business, and as a result, every day the market economy is challenged. Through professional 

literature and research, we will contribute to the conclusions and recommendations that will 

be needed for the market economy and doing business in harmony with the competition law.  

Key words: State intervention, market economy, manifestation in practice. 
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INTRO 

The broad definition of economics as science of economic actions is acceptable, while 

formalization of the definition takes more into account the nature of the problems studied by 

economists although some reduce them or prefer to emphasize even in reported societies born 

and built in the process of producing matrix goods. (Bundo, 1998, p. 17). The existence and 

development of every human society depends first and foremost on securing the products and 

services needed for individual and collective human life. Under these conditions, it is fully 

understandable that the economic field has been and remains the most important field of 

human activity. For these reasons it is perfectly understandable that any other society, 

regardless of the stages of its development, is obliged to pay special attention to the study and 

study of the organization and functioning of individual or collective economic activity. 

Initially, man's knowledge of economic activity came from his empirical observations and 

only in the last four centuries they have been expressed through the study of different authors 

as principles and scientific law. Each stream of economic thought, according to the degree of 

development of society, has had its own views on the specific categories, principles and laws 

of functioning and economic development. However, in spite of changing the views of the 

particular currents of economic thought, most authors have highlighted the main economic 

problems that each society must face in its various stages of its development. These major 

problems facing any society can be summarized;  

Firstly, both from empirical observations and from scientific arguments, it has been found 

that one of the most fundamental contradictions of economic activity is the contradiction 

between the limited amount of matrix and human sources of society and the unlimited and 

individual and collective demands and wishes of others . 

Secondly, from the discovery and formulation of this principle it was concluded that in the 

conditions of limited maternal and human resources and the unlimited demands of the 

individuals and society as a whole, every society should choose the priority of 

complementary needs through use of limited resources.  (Pano, Angjeli, 2015, pp. 9,10) 

THE STATE OR THE MARKET – WHERE DOES THE DEVELOPMENT COME 

FROM? 

This is the question and perhaps the most important dilemma that economists have struggled 

throughout their history. This is the pendula that has differentiated them from one to another, 

to "liberal", "classical" and "neoclassical", "keynesian", "neochinese," "Marxist," 
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"regulative," etc. Reaction and response to this question with concrete solutions and policies 

has led economies and countries to develop and have differentiated results among them. 

This question is equally fresh and today in the 21st century, as if economic science had been 

born yesterday. But in the meantime, the answers given to it, at least three centuries ago, are 

countless without reaching a single response, either valid or wrong. Politicians, economists, 

academics, civil society, experts from many fields and disciplines related to the economy, 

finance and development seem to seek a profound mine to find the right answer, find the 

miraculous recipe, confirm the dilemma associated with economists and politicians; State or 

market ?. (CIvici, 2013, p. 9). Before we come into the analysis of the indicators, the 

problems and trends of the development of the labor market, employment and unemployment, 

it is necessary to introduce some key concepts of economy and labor market. The synergy 

between economic development and labor market consolidation can be better understood 

through the clarification of these concepts and the links between them. (Barjaba, 2013, p. 13). 

Government intervention in the economy is state measures aimed at influencing the pattern, 

structures and modes of production and distribution of income in one country. Government 

intervention can be in four main forms, sometimes with not very clear boundaries between 

them: regulation, defense, privatization, and acting as economic agents. (Skenderi, 2010, p. 

163). One of the famous cited phrases often says: "The best government is the one that 

governs less." However, I do not believe that this phrase expresses the role of a good 

government in the most correct way. Political power must do all that is necessary, everything 

for which it is created to do so. It must protect its own people against the violence, injustice 

and deception of the perpetrators and offenders, should protect the country from external 

enemies. These are the functions of government in a political regime built on freedom in the 

wake of a system of market economy.  (Von Mises, Shtator 2017, p. 75) 

WHAT MAKES A COUNTRY RICH? 

There are many theories as to why some countries can easily overcome poverty, while others 

get stuck in it. Some focus on the country's climate and its topography, both of which can 

make it difficult to grow farming crops and develop agriculture; others focused on cultural 

habits, such as the treatment of property rights, and others focused on success or the failure of 

political and social institutions. (Conway, 2015, p. 179). Macroeconomics is part of economic 

science that studies global economic phenomena, aggregating individual behaviors, nationally 

or internationally, or a sector of the economy. It seeks to explain the relationship between 

different macroeconomic indicators, such as gross national income, balance of payments, 

growth, investments, consumption, unemployment rate, inflation, etc. Macroeconomics has 

been developed based on the concepts elaborated by John Maynard Keynes (1883-1946) on 

"The General Employment, Interest and Currency Theory." Relying on a complex and highly 

elaborated modeling, macroeconomics nowadays is very much used by states, international 
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institutions and private bodies to predict the evolution of various variables in function of 

economic-political transformations. On the contrary, microeconomics focuses on factors 

influencing the decisions of economic agents at the individual level (businesses, families). 

Macroeconomics is the theoretical approach that studies the economy through relationships 

that exist between large economic aggregates, such as income, investment, consumption, 

unemployment rate, inflation, as such, it is the main tool for analyzing the economic policies 

of states or international organizations. Macroeconomics is, above all, a hierarchy of 

economy, articulated through agents through flows. Considering simultaneously the 

relationship between the major aggregates of the economy, macroeconomics seeks to explain 

these reports and predict their evolutions to changes in conditions, such as a choc (for 

example, oil price rise) or the implementation of a new economic policy. Contrary to 

microeconomics, which favors the arguments in a partial balance, macroeconomics is always 

placed in a perspective of overall equilibrium.  

(https://shtetiweb.org/2014/11/07/makroekonomia/, n.d.) 

THE ROLE OF STATE IN ECONOMY 

In all modern economies, the state has an undisputed, often prime, role in economic activity. 

The basic task of the state in relation to the economy of each country is to establish and 

maintain the functioning of the legal and institutional platform on which economic activity is 

being conducted.  

Economists today distinguish several important factors that justify the state's participation in 

economic activity, such as:  

➢ Non-functioning of the market in a perfect way; 

➢ The need to provide goods and public services; 

➢ State operation as a manufacturing agent of goods and services; 

➢ Functioning the state as a buyer of goods and services on the market; 

➢ Functioning the state as a market regulator; 

➢ The role of the state in redistributing income; 

➢ Legacy of public institutions. 

 (http://shtetiweb.org/2012/12/29/roli-i-shtetit-ne-ekonomi/, n.d.) 

 

The state economic policy is the set of decisions and actions of public institutions based on 

certain laws and regulations to achieve the socio-economic objectives of a country and to 

protect the interests of the society as a whole through the optimum functioning of each 

economic unit local (private or public).  (https://shtetiweb.org/2012/12/28/ceshte-politika-

ekonomike/, n.d.) 

 

The economic assessment indicators are: 
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➢ Macroeconomic indicators; 

➢ Gross Domestic Product (GDP); 

➢ National income; 

➢ Economic growth; 

➢ Inflation; 

➢ Unemployment; 

➢ Poverty.  (https://shtetiweb.org/2012/12/27/cilet-jane-treguesit-e-vleresimit-te-

ekonomise/, n.d.) 

 

 

Budget policy, along with monetary policy, is one of the main leverage of the country's 

economic policy. It consists in the use of some budget instruments (public spending, public 

debt, fiscal revenue) to influence the state of the economy of a country.  

(https://shtetiweb.org/2012/12/22/ceshte-politika-buxhetore/, n.d.)  

 

Financial policy - represents the entirety of the methods and actions undertaken by a 

government and its institutions for the determination, collection and rational use of the 

resources needed to complete its programs over a certain period of time. It is an important 

part of economic policy and includes in itself: the policy of securing budget revenues, taxes, 

state debt management and budget expenditures.  (https://shtetiweb.org/2012/12/21/ceshte-

politika-financiare-e-shtetit/, n.d.) 

 

The fiscal and monetary policy consists of a set of instruments aimed at changing the state of 

macroeconomic indicators. Fiscal policy is expressed and is based on the relevant financial 

laws and consists in government intervention to cope with state spending through the 

administration of revenue collected through the fiscal system. A typical and quite restrictive 

problem that governments face in this area is fiscal evasion.  

(https://shtetiweb.org/2012/12/20/ceshte-politika-fiskale/, n.d.) 

 

THE INTERVENTION OF THE POLITICS AS A CONCERN FOR THE PRIVATE 

SECTOR 

The American Chamber of Commerce in Kosovo expresses its concerns about the weak level 

of institutional and formal dialogue between the public and private sector, politics 

interconnection with economic and trade relations, and the frequent intervention of 

government institutions and officials in the private sector. Regarding the timely attacks on 

certain companies and sectors by senior government officials, the American Chamber of 

Commerce considers them as direct intervention in private sector operations, in violation of 

the Constitution and other relevant state laws, which guarantee a free market economy. The 

American Chamber of Commerce believes that the state has sufficient legal and institutional 

mechanisms that address issues of competition, market and consumer protection, whose key 

role is to protect the public interest and ensure that no company, local or foreign, abuses the 
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dominant position.  (https://www.kosovalive360.com/oeak-shqetesim-per-nderhyrjen-e-

politikes-ne-sektorin-privat/, n.d.) 

 

THE PHENOMENON OF EMPLOYMENT BASED ON POLITICAL PARTIES – 

LOSS OF FAITH IN INSTITUTIONS 

A year of many political appointments has been concluded. Apart from the high positions 

delegated by political party people, Jeta në Kosovë Newspaper - has reported how close 

relatives of political party leaders were employed in low positions of civil servants. 

(https://kallxo.com/gjnk/punesimet-partiake-neper-institucione/, n.d.) 

 

Nepotism and party employment as violators of law and human rights - The Institute for 

Development Policy (INDEP), the GAP Institute and the Balkan Green Foundation call on 

the country's prosecution, local and international human rights defenders and all those 

responsible for the protection of the constitutional and legal order to undertake immediate 

measures to prevent illegal and discriminatory employment in public administration. Most 

importantly, individuals who violated the law on the employment of militants and family 

members of politicians should be investigated and punished. As never before, Telecom of 

Kosovo and other companies and institutions are flooding with illegal employment and 

corrupt management. The favored employment practice is a violation of the Universal 

Convention on Human Rights, of the Constitution of the Republic of Kosovo, of Law no. 05 / 

L-021 on Protection against Discrimination, Law no. 03 / L-087 on Publicly Owned 

Enterprises and Law no. 06 / L-011 on the Prevention of Conflict of Interest. These practices 

violate the path of European integration and are the overwhelming blow to the hope and 

aspirations of citizens for a just state and equal opportunities. (https://indep.info/sq/reagim-

nepotizmi-dhe-punesimet-partiake-jane-shkelje-e-ligjit-dhe-te-drejtave-te-njeriut/, n.d.) 

 

Political parties emplyment, due to the departure of citizens from the country. In Kosovo, 

senior political leaders continue to be named politically close. This was stated at the 

conference organized for the second phase of the Recruitment project funded by the British 

Embassy “Strengthening Good Governance, Transparency and Accountability of Kosovo 

Institutions” for senior management positions within the civil service and independent 

institutions. The Head of the Assembly of Kosovo, Kadri Veseli, said that the situation is not 

good in this regard. “The situation is not very good at appointments, as the trust of citizens is 

not right. When we do not have the trust of citizens, we have a tendency to leave Kosovo, and 

we do not need it as Kosovo.” Veseli said that public enterprises should be more involved in 

this oversight process. Meanwhile, Kosovo Prime Minister Ramush Haradinaj has said that 

partnership with the British Embassy has helped restore confidence in senior appointments. 

But we have to acknowledge that we have the concessions and the damages that we must 

face. 

 

British Ambassador Ruairi O'Connell has said that this year is a step back, in terms of 

appointments to senior positions. “Last year I said that the project is going to be better than 

we expected. Unfortunately this year I can not confirm this, we have back steps. We have 

disturbing reports. The success of this project is a Kosovo’s success, as the failure of this 



Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

64 
 

project is Kosovo’s failure as well.”  (https://www.koha.net/arberi/151187/veseli-punesimet-

partiake-shkak-i-ikjes-se-qytetareve-nga-vendi/, n.d.) 

 

PRIVATE SECTOR WITHOUT INSTITUTIONAL SUPPORT 

 

Private business is facing a series of challenges, where this year is finding the private sector 

without the proper institutional attention and support. Like many other years, there is still no 

private sector rating in Kosovo. Lack of bids is one of the major problems facing private 

businesses in the country today. Private business is constantly facing a variety of challenges 

and a bad business climate. It has not been enough to stimulate them, even though they have 

never been silent for firing and working for a better business climate in the country, despite 

the fact that they do not have the proper institutional support in this journey. Kosovo has not 

scored any improvement in the business climate. In order to improve the situation, to be 

committed in this direction, making the development of the private sector one of their 

priorities. “There is still no assessment of the role the private sector has in this country. It 

should turn its attention to the private sector, so that 2020 does not find us without the proper 

attention and appreciation by policy-makers, politicians.” While the Ministry of Trade and 

Industry estimates that this year is finding the private sector in Kosovo IN good conditions. 

Expressed their dedication to improving the business-to-business climate for local producers.  

On the other hand, it was the American Chamber of Commerce in Kosovo, expressing its 

concerns about the weak level of institutional and formal dialogue between the public and 

private sector, linking politics to economic and trade relations, and frequent intervention of 

institutions and government officials in the private sector. Regarding the timely attacks on 

certain companies and sectors by senior government officials, the American Chamber of 

Commerce considers them as direct intervention in private sector operations, in violation of 

the Constitution and other relevant state laws, which guarantee a free market economy. The 

American Chamber of Commerce believes that the state has sufficient legal and institutional 

mechanisms that address issues of competition, market and consumer protection, whose key 

role is to protect the public interest and ensure that no company, local or foreign, abuses the 

position dominant.  (http://rtv21.tv/sektori-privat-ende-pa-mbeshtetje-institucionale/, n.d.) 

The private sector in Kosovo continues to face various problems, which are affecting the 

development of activities. While representatives of the business community, Kosovo 

economic and business experts, say the problems of this sector appear since the opening of a 

new business.  (https://www.evropaelire.org/a/24503368.html, n.d.)  
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

The economy is certainly one of the most important systems of a society that affects the lives 

of every individual, from the richest to simple workers, from luxury to the simple lifestyle of 

the people. Humanity has lived in different economic systems but never has a suitable system 

for all individuals in a society been built. Today, the effect of globalization is often 

mentioned, but it is not difficult to see that there are fundamental changes in the economy of 

each country. 

 

➢ What would be the best economic system for the well-being of all members of society 

in Kosovo? 

A good system must be strong, sustainable and certainly feasible within the circumstances 

in Kosovo. 

 

➢ What role should the government play in Kosovo's economy? 

The government must be as liberal as possible and that the economy is self-governed by 

the free market. 

 

➢ Would the economy of free market cover all the government's responsibilities to 

society? 

Since Kosovo operates according to the market economy, the private sector, despite the 

still unfavorable conditions, is carrying out its mission, but as a result of legal and 

technical conditions, it still does not provide sufficient capacity to contribute to the state 

budget. 
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ASPEKTE TE ANALIZES SE ROLIT TE DREJTUESVE NE SHKOLLE, 

KREATIVITETI DHE RENDESIA NE MANAXHIMIN REFORMUES 

Drejtuesi dhe kreativiteti tij si na mesmidhenie dhe kontrollin e dijeve shkencore 

 

ENKELEDA ALI QIBINI 

   Universiteti “Eqerem Cabej” Gjirokastra , Albania  

“Departamenti i Historise dhe Gjeografise”Universiteti i Gjirokastres , 

Drejtuese e Shkolles 9vjecare”7 Marsi” Tepelene.  

 

 

ABSTRACT: This article presents a summary of the E-Learning is gaining significant 

interest in distance education, including reforming political, social and economical 

developing in Albanian government reforms and other. It also gets a special 

importance in terms of exchanges of experiences between different institutions within 

and outside the country. Being part of the Albanian struggling for improvement of 

schools and education in general, English language teaching has reflected the 

consequences of this historical and political background.  

I argue that, although Albanians worshiped knowledge and education, it was often 

impossible for them to obtain proper education and sometimes it was unreachable for 

them, as dictatorship aimed at keeping people in the dark by preventing them from 

reading, watching, listening to any foreign material that had not been politically 

controlled before. 

Nevertheless, Albanian democratic governments have acknowledged the importance 

of foreign languages, especially English, and have been making continuous efforts to 

improve the situation of foreign language teaching in Albania in order to modernize 

and bring it on the same level with other Western foreign language teaching. Despite 

the distance people already have the opportunity to learn from others, or used in any 

other time and place that they are. These advantages are powered by technological 

developments, developments that require a generation as qualified to be adopted in 

time with the rapid technologic evolutions.  

The advantages of using e-learning are related to the degree of qualification of the 

generation which lives in an era of rapid technological change. Albania’s 

decentralization laws have begun to yield local governments that function 

independently of the central government, but authority remains overwhelmingly 

concentrated in the central government, while local service coverage is still spotty 

and weak. USAID seeks to consolidate decentralization by helping cities design 



Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

68 
 

sustainable management plans that yield higher quality services and by helping 

policymakers at all levels harmonize decentralization laws and regulations.  

JEL Classification System: SI, S2, S3, N0, N1, N2, N3, O1, O2, O3 

 

Hyrje:  Mësimdhënie ndërvepruese për nxitjen e zhvillimin e shprehive të të 

menduarit të nxënësve gjatë punës me aparatin metodik në shkolle eshte detyre 

esenciale e nje drejtuesi, si e tille rroli dhe aftesite derjtuese jane te lidhura direct me 

kete aspect. Mësimdhënia është ajo që lehtëson procesin e të nxënit të nxënësve 

përmes realizimit të strategjive të shumëllojshme e të përshtatshme mësimore me 

forma, metoda, ku nxënësi bëhet aktor kryesor (subjekt aktiv) e jo spektator i 

thjeshtë.Sot, shumë forma të informacionit dhe teknologjive të komunikimit mund të 

jenë mjete mësimore efektive nëse përdoren me mençuri dhe në mënyrën e duhur.  

Prandaj, është e rëndësishme për mësuesit të kuptojnë rëndësinë e saj dhe ti aplikojnë 

këto teknologji në procesin mësimor (mësimdhënie dhe mësimnxënie).Por 

njëkohësisht, është shumë e rëndësishme për politikë bërësitdhe hartuesit e 

kurrikulave të kuptojnë rëndësinë e integrimit të teknologjive të reja të komunikimit 

në procesin mësimor dhe si ti integrojnë këto të fundit në kurrikula. Duke pasur një 

mjedis arsimortë tillë sigurohet cilësia e lartë e të nxënit.  

Realizimi i strategjive efikase (formave, metodave, teknikave) mundëson alternativa 

të shumta në procesin e të nxënit dhe kjo bën që nxënësi të zhvillojë, aftësitë 

organizative e menaxhuese, aftësi komunikative, nxit diversitetin në të nxënit e 

nxënësve dhe kreativitetin e tyre.Detyra e nje drejtuesi profesionist ne shkolle eshte 

orjentimi drejt mesimnxenies dhe mesimdhenies ne shkollen ku ai drejton dhe punon. 

Mësimdhënia duke qenë art dhe shkencë, kërkon jo vetëm formim të mirë shkencor, 

por edhe profesional, që do të thotë aftësi intuitive të mësuesit të letërsisë për t‟u futur 

në të fshehtat e mjeshtërisë, për të nuhatur me shpejtësi çdo situatë të papëlqyer në 

mësim dhe për t‟i kapërcyer me sukses ato. Njëherazi kërkohet si nga mesuesit, 

prindrit, drejtuesit dhe gjithe aktoret, njohja dhe zbatimi i metodave, teknikave e 

strategjive bashkëkohore të mësimdhënies.Burimi:Gixhari A, Sot, roli i shtetit në 

fushën e edukimit, merret si i mirëqenë dhe çështja që shtrohet për diskutim nuk lidhet 

me ushtrimin e rolit, por me masën e përfshirjes së tij (shtetit) në edukim. 

MAS-i po përkushtohet, ndërkaq, që reformat e arsimit të lartë të ndikojnë cilësinë e 

formimit edhe të mësuesve të arsimit parashkollor.Për këtë qëllim,MAS-i po i jep 

përparësi bashkëpunimit me fakultetet e mësuesisë, me theks ndryshimet në kurrikulat 

e reja të Fakulteteve dhe përgatitja e mësuesve sipas standardeve profesionale të 

arsimit parashkollor. Fakultetet pedagogjike do të përfshijnë në kurset e tyre 

Standardet e reja për arsimin parashkollor dhe ate ne cdo nivel edukativ. Burimi: 

Qeveria Shqiptare raport. 
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INFORMACION I PERGJITHSHEM DHE QELLIMI I PUNIMIT 

SHKENCOR 

Arsimimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional i mësuesve i referohet politikave, 

programeve dhe procedurave të hartuara për të pajisur mësuesit me njohuri, 

qëndrimet, sjellje, aftësi, kompetenca, që ata kanë nevojë për të kryer detyrat e tyre të 

rëndësishme në mënyrë efektive në klasë, në shkollë dhe në komunitetin e gjerë, 

etj.Modernizimi i mësimdhënies së letërsisë lidhet edhe me një element tjetër, shumë 

të rëndësishëm që fillimisht niset me hartimin e teksteve dhe pastaj me zbërthimin në 

mënyrë aktive e krijuese të tij. Burimi:  Prof. dr. Mimoza Gjokutaj UT 

1.1 Metodolegjia e mesimdhenies dhe rendesia e saj 

Aparati metodik përbën bazën e realizimit të të mësuarit logjik, të aktivizimit në 

shkallën më të lartë të nxënësit.Rolin dhe fizionominë e aparatit metodik, duhet ta 

shohim në një kuptim më të thellë.Ai realizon në vetvete shkrirjen e shkencës me artin 

e fjalës, domethënë mbi një shtrat metodik-shkencor, rriten vlerat dhe efekti i ndikimit 

të pjesës letrare te nxënësi.Shoqëria njerëzore sot shfaqet me një dinamikë zhvillimi 

shumëdimensionale, ku gjërat dhe informacionet për to lëvizin dhezëvendësohen me 

mjaft shpejtësi.  

Një shoqërie të re apo brezave tërinj ju kërkohen aftësi të reja në marrjen dhe dhënien 

einformacioneve, ju kërkohen njohuri gjithmonë të reja mbiteknologjitë e 

informacionit,dhe të komunikimit (Rakes et al., 2006; Holznogel et al 2009). 

Në ditët e sotme arsimimi i mësuesve në mënyrë ideale duhet të konceptohet dhe të 

organizohet si një vazhdimësi e arsimimit të mësuesve për gjatë gjithë jetës, duke mos 

e ndarë në faza për qëllime të ndryshme, në lidhje me marrjen e kategorive, apo roleve 

që mund të kryen në arsim etj.Sot në shumë sisteme edukimi dhe formimi i 

vazhdueshëm i mësuesve nuk lidhet me dëshirat e mësuesve. Burimi:  Prof. Dr. 

Mimoza Gjokutaj UT  
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Arsimimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional i mësuesve i referohet politikave, 

programeve dhe procedurave të hartuara për të pajisur mësuesit me njohuri, 

qëndrimet, sjellje, aftësi, kompetenca, që ata kanë nevojë për të kryer detyrat e tyre të 

rëndësishme në mënyrë efektive në klasë, në shkollë dhe në komunitetin e gjerë, 

etj.Për ndryshime, apo marrje rolesh në arsimin si trajnerë, mentorë, drejtorë etj, por 

me nevojat e tyre për përmirësimin e cilësisë dhe arritjeve të nxënësve.Sot bota e 

edukimit e sheh çështjen e formimit të vazhdueshëm të mësuesve si një 

domosdoshmëri, detyrim dhe zhvillim të të gjithë mësuesve që aspirojnë të bëhen 

mësues dhe atyre në punë. 

 

1.2 Asimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional i mësuesve  

Çështja tjetër e cila lidhet me aspiratat e mësuesve për të ndryshuar, apo lëvizur 

brenda profesionit krijon një tjetër komunitet mësuesish, të cilët ngrihen mbi atë të 

parin dhe kryejnë individualisht dhe vazhdimisht forma të marrjes së avancuar të 

performancës së tyre, duke gjetur rrugët e rritjes në karriere përmes trajnimeve. Ka një 

debat të vazhdueshëm në lidhje ofruesit e trajnimeve, problematikat dhe tematikat e 

tyre me kohën, me afatet më të përshtatshme për të përshkruar këto aktivitete. 

Termi “Trajnimi i mësuesve” duket se po humb terren, në shumë praktika botërore 

duke u zëvendësuar me terma si “Edukim i vazhdueshëm i mësuesve”.Teknologjitë e 

Informacionit dhe të Komunikimit (TIK) janë mjetepër përpunimin e informacionit, 

me të cilat gjeneratat e reja tënxënësve duhet të bëhen kompetentë në përdorimin e 

tyre, duhet tëfitojnë shkathtësitë e nevojshme, dhe për këtë arsye nxënësit duhettë 
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kenë qasje në kompjuter dhe rrjetet kompjuterike gjatë shkollësdhe gjatë jetës së tyre 

(Banka Botërore 2010; Honawar 2008). 

 
 

 

Kështu në mënyrë organike bëhet transformimi i vlerave shkencore në vlera ideo-

artistike.Në këtë kuptim aparati pedagogjik është një tekst shkencor më vete dhe 

specifik që bashkon kërkesa të karakterit metodik, psikologjik, estetik, ideor, gjuhësor 

etj.që qëndron pranë tekstit letrar me synime shumë të qarta.  

Padyshim, suksesi i kësaj hallke të rëndësishme që organizon gjithë orën e mësimit, 

fillimisht në konceptimin në një mënyrë më të freskët, sipas metodave bashkëkohore 

të lidhjeve që duhen krijuar midis mësuesit e nxënësit nga njëra anë, dhe nxënësit e 

pjesës letrare nga ana tjetër. Source: Hill and Flynn, 2006, p. 10 

1.3 Njohja dhe zbatimi i metodologjive bashkëkohore për mësimdhënien 

Në të vërtetë, kurrikula e re të jep mundësi për bashkëpunime racionale mes mësuesve 

dhe nxënësve, por, sidoqoftë, shumë domethënës në këto rrethana është faktori 

mësues.Të kuptuarit e objektivave pedagogjike dhe atyre shkencore, synimi për të 

transmetuar me nivel orët e letërsisë si arti i fjalës së folur dhe të shkruar, interpretimi 

me profesionalizëm i materialit mësimor, njohja dhe zbatimi i metodologjive 

bashkëkohore për mësimdhënien në letërsi, janë faktorë e tregues cilësorë që lidhen 

me nivelet e realizimit të programeve në shkollat e mesme. 

Per shembull: Orët e analizës së veprave letrare, të studimit të tekstit, të bisedave 

letrare, eseve etj Në fakt, metodat e mësimdhënies bashkëkohore të përdorura në orët 

tona mësimore ndonjëherë mjaftohen vetëm me përdorimin ne planin ditor të 
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mësuesve e kështu shumë orë mësimi janë të mërzitshme e monotone.Ato zhvillohen 

në mënyrë standarde dhe nuk i përgjigjen situatave konkrete në të cilat zhvillohet 

mësimi.Shpesh ato nuk zhvillojnë aftësitë për të menduar e sidomos aftësitë e të 

menduarit në mënyrë kritike e krijuese. 

Ndaj këtu kemi parasysh rolin e mësuesit, ai ushtron profesionin e tij duke punuar 

edhe vetë pa ndërprerje për formimin e tij shkencor e pedagogjik.  

1. Së pari, sistemi arsimor shqiptar është futur në një etapë të re zhvillimi: në atë të 

sigurimit të cilësisë, ndërkohë që përballet me sfida, që vijnë sa nga vetë zhvillimet e 

brendshme dhe dinamika e interesave të klientëve të tij nxënës, aq edhe nga kushtet e 

integrimit në kuadrin evropian të kualifikimit dhe zhvillimit të kompetencave të 

profesioneve.  

2. Së dyti, sistemi arsimor përballet edhe me tendencën e zgjidhjeve pragmatike për 

probleme të përsëritura, pa reflektuar mbi përputhshmërinë e tyre me koherencën me 

realitetin e shkollës dhe me synimet e saj për më shumë cilësi.  

3. Së treti, në kushtet e reformës në proces, ku ndryshimet kërkojnë sinkronizim të 

lëvizjeve nga lart dhe poshtë, kuptimi i njëjtësuar mbi “cilësinë” në arsim është 

domosdoshmëri.  

4. Për këto arsye dhe të tjera, sistemi arsimor parauniversitar duhet t’i bëjë apel 

universiteteve, për të marrë përgjegjësi dhe për t’i servirur risi konceptuale mbi 

synimet e reformës për më shumë cilësi,  

5. Për më shumë të mësuar për gjatë gjithë jetës, për më shumë kompetenca dhe 

përformancë, për më shumë koherencë në kurrikula për më shumë gjithpërfshirje dhe 

përdorim të teknologjive bashkëkohore në mësimdhënie. Burimi: Gjokutaj M. 

Mësimdhënia është ajo që lehtëson procesin e të nxënit të nxënësve përmes realizimit 

të strategjive të shumëllojshme e të përshtatshme mësimore me forma, metoda, të cilat 

bëjnë që të ndërrohet roli i nxënësit dhe i mësimdhënësit ku nxënësi bëhet aktor 

kryesor (subjekt aktiv) e jo spektator i thjeshtë. 



Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

73 
 

 
 

 

 

1.4 Niveli i përgjithshëm i mësimdhënies bashkëkohore gjatë punës me rubrikat e 

aparatit metodik (Shembull ku te orjentohet si mesusei dhe nxenesi) 

Po marrim si shembull poezinë.Poezia nuk duhet vështruar si moralizuese, po edhe në 

qoftë e tillë, këto efekte janë të tërthorta para vlerave të mirëfillta poetike.Në 

programet dhe tekstet e letërsisë reflektohet dukshëm përpjekja për përzgjedhje me 

kritere poetike.Kjo dëshirë e hartuesve të teksteve dhe programeve ndodh që nuk 

parashikon vështirësitë në disa poezi që trajtohen në shkollën 9- vjeçare, në ciklin e 

ulët apo edhe atë të lartë. Në raste të tilla, janë mësuesit që punojnë për t'i bërë të 

kuptueshëm këto tekste artistike dhe për të krijuar hapësira për njohjen e poezive në 

letërsinë e traditës dhe atë bashkëkohore. 

Në çdo rast, leximi i një poezie dhe receptimi i vlerave të mesazheve nga nxënësi 

është pasojë e një tërësie elementesh dhe si elementë të tillë titujt shërbejnë jo vetëm 

si element paraqitës, përgjithësues apo orientues, por kur zënë një hapësirë të gjerë 

shënjuese lehtësojnë receptimin dhe interpretimin e poezisë, duke e vënë në funksion 

të brendisë. 

Studim teksti; 

Reflektoni për kuptimin; 

Reflektoni për interpretimin; 

Reflektoni për strukturën; 

Reflektoni për gjuhën dhe stilin; 
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Shkruani; dhe Punoni me fjalorin. 

Aparati metodik është konceptuar si studim teksti e organizohet në këto rubrika 

Reflektoni për kuptimin, 

Reflektoni për interpretimin, 

 Reflektoni për strukturën, 

Reflektoni për gjuhën dhe stilin, 

 Kërkoni,  Thelloni njohuritë, Shkruani. 

 

Në momentin e tanishëm kur fuqia intelektuale e mësuesve duhet të njohë një rritje 

dhe të përshkohet nga tipare të erës globale të zhvillimit në një epokë të dijeve dhe në 

epokën dixhitale, shtohen dhe dalin në pah arsyet se pse është koha që universitetet, 

deri më sot të paintegruara në potencialin e tyre si aktorë, të përfshihen 

institucionalisht në skemën për zhvillimin profesional të mësuesve për gjatë gjithë 

jetës.Analizat e veprave përqëndrohen në elementët kyç të përmbledhura në skedat e 

mësimeve hyrëse referuar ideizimit si ne piken 1,4 Niveli i përgjithshëm i 

mësimdhënies bashkëkohore gjatë punës me rubrikat e aparatit metodik (Shembull ku 

te orjentohet si mesusei dhe nxenesi)  

1. Po ashtu dhe komentet janë të disa llojeve 

2. Koment i përgjithshëm, i cili përfshin të gjitha elementët përbërëse (kuptimore, 

vlerësuese, strukturore e gjuhësore).   

3. Koment me synim, që drejtohet nga elemente të veçanta. 

4. Koment krahasues, nëpërmjet të cilit krahasohen vepra të autorëve të ndryshëm, që 

iu përkasin drejtimeve të ndryshme letrare apo gjinive të ndryshme etj.   

Brenda një teme mësimore realizohen objektivat që lidhen me pesë aftësitë kryesore: 

me të lexuarin (tekstet ilustruese), të vëzhguarin (ilustrimet, skemat, fotot), të 

shkruarin (ushtrime që shkojnë nga elementet e veçanta përbërëse deri te shkrimi i një 

teksti të plotë), të dëgjuarin dhe të folurin (për tema dhe imazhe të ndryshme). 

1. Rubrikat e aparatit metodik janë konceptuar si studim teksti:   

2. Reflektoni për kuptimin, 

3. Reflektoni për interpretimin, 

4. Reflektoni për strukturën, 

5. Reflektoni për gjuhën dhe stilin, 

6. Kërkoni, 

7. Thelloni njohuritë, 

8. Shkruani 

 

II. STUDIMI E LITERATURES, ANALIZAVE TE NDRYSHME SKENCORE 

DHE HIPOTEZAVE NE KETE PUNIM SHKENCOR 
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2.1 Kontribut në marrjen e rezultateve dhe cilësisë së dëshiruar  

Sistemi arsimor (parauniversitar dhe universitar) duhet të pozicionohet edhe ndaj 

çështjeve të tilla kryesore, si:  

1. Ç’duhet të bëjnë shkollat, të prodhojnë apo të konsumojnë?  

2. Ç’nxisin shkollat tek qytetarët e së nesërmes, pjesëmarrjen apo hierarkinë?  

3. Si gjykohen shkollat, nga sasia e informacionit apo rendimenti?  

4. Çfarë e përcakton atë që ndodh ditë pas dite në shkollë, nevojat e nxënësit, apo kushtet 

e sistemit?  

Përcaktimi i rezultateve të dëshiruara të sistemit parauniversitar, kërkon edhe 

kontributin e universitetit në krijimin e vlerave të reja dhe bërjen gati të mësuesve dhe 

ndjekjen në proces të tyre. Nëse në një sallë me nxënës, mësues, prindër, punëdhënës 

e politikëbërës të arsimit, do të drejtohet pyetja “Cili është qëllimi i edukimit?” 

Ka gjasa që përgjigjet për këtë pyetje të jenë sa numri i të pranishmëve në sallë. Disa 

mund të përqendrohen në vlerën personale të një “edukimi të mirë”.Sipas tyre, 

edukimi do të lidhej me përvetësimin e njohurive dhe të aftësive që i mundësojnë çdo 

individi përmbushjen e ambicieve dhe ofrimin e kontributit si pjesëtar i shoqërisë.Të 

tjerë mund të theksojnë rolin e edukimit për të rritur pritshmërinë individuale dhe për 

të zgjeruar horizontin në mënyrë që individi të kuptojë impaktin që krijohet në jetën e 

tij si dhe të komunitetit ku ai jeton. Që kjo të ndodhë, duhet që individi të mësojë si të 

menaxhojë “sprovat e dështuara” për sa kohë që këto gjenerojnë rezistencë, por edhe 

mundësi për të provuar hapa të mëtejshëm.  

1. Një punëdhënës, mund të theksojë aftësitë që të rinjtë duhet të fitojë përmes edukimit 

si p.sh: Roli drejtimit ne shkolla, kreativiteti, bashkëpunimi dhe produktiviteti në 

botën e punës.  

2. Një përfaqësues i Ministrisë, mund të theksojë rëndësinë e zhvillimit ekonomik 

kombëtar për të patur një forcë pune të kualifikuar, ose të cilësojë nevojën për të 

zhvilluar qytetarë proaktivë.  

3. Të tjerë, mund të kundërshtojnë një qasje utilitare dhe ta mbështetin këtë qëndrim në 

argumentin se edukimi është një pikëmbërritje në aspektin e së drejtës.  

4. Sipas këtij këndvështrimi, ai duhet ndërtuar mbi kuriozitetin e fëmijëve duke 

stimuluar imagjinatën e tyre dhe duke i aftësuar në zbulimin e rrugëtimit të ‘nxënësit 

përgjatë gjithë jetës’.  

5. Ky nxënës duhet të jetë i aftë të përshtatet e gjithashtu të rinovojë, ndërkohë që bota 

ndryshon në mënyrë konstante rreth nesh.  

6. Një prind, mund të shprehë mendimin se mirëqenia emocionale dhe të mbështeturit 

mbi një bosht moral janë po aq të rëndësishme sa edhe arritja lëndore. Maturimi nga 

fëmija në një të rritur me fushë të gjerë interesash dhe rrethi shoqëror mund të 

barazpeshohet, sipas prindit, me nivelet e arritjes shkollore. Burimi: Koci G 
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III. ANALIZA E GJETJEVE SHKENORE NE PUNIM: 

Ristrukturimi i zhvillimit profesional të mësuesve përkon në kohë me zhvillimin 

institucional.Shfrytëzimi i momentit është shans i dyanshëm. Në dokumentin për 

reformën në arsimin para universitar mendoj se duhet përfshirë edhe kjo çështje, e cila 

në momentin që po kalojnë dhe mbi problematikën që po del në pah, kërkon që 

mësuesit të ofrohen pranë drejtuesve,për të freskuar dhe shtuar dijet e tyre shkencore, 

herë -herë të harruara, të vjetruara, apo të pamësuara mirë në kohën e jetës si studentë, 

pjesë të kurrikulave të reja të përfshira në përmbajtjen e kurrikulës universitare dhe të 

munguara në formimin e mësuesve.  

NDËRTIMI I NJOHURIVE, PUNË NË GRUPE  

1. Në mënyrë të shpejtë ndahet klasa në grupe pune  

2. Pranë çdo grupi pune janë të vendosura revista të ndryshme , fletëpalosje, 

informacione te ndryshme  

3. Me radhë, secili grup, flet mbi informacionet që merr nga materialet e ndryshme 

mbi tavolinë.  

4. Ne lidhje me këto materiale, caktohet edhe tema për diskutim, brenda secilit grup.  

Orientohen nxënësit që të respektojnë dhe vlerësojnë punën e njeri tjetrit 

3.1 Instrumenti i studimit dhe analiza e të dhënave  

Për realizimin e pjesës studimore u përdor një pyetësor i strukturuar në tre rubrika 

për mësuesin.Pyetësori kishte një rubrikë të veçantë që përfshinte karakteristika që 

lidheshin me të dhëna mbi botimet shkollore dhe autorëve përkatës të teksteve të 

letërsisë (marrim shkas nga përdorimi i teksteve alternative), gjithashtu ishte shënuar 

edhe një adresë e-mail personale, ku të gjithë të anketuarit kishin hapësirat e 

mundshme për të shprehur idetë, mendimet apo edhe sugjerimet përkatëse në lidhje 

me problematikat specifike që shoqërojnë aparatet metodike të teksteve të letërsisë në 

përdorim.  

Pyetësori për mësuesin ishte strukturuar në rubrikat e mëposhtme:  

1. Rubrika 1. Shkalla e të menduarit zbulues kritik e krijues, nga puna me aparatet 

metodike të teksteve  

2.  Rubrika 2. Për një formim të vazhdueshëm e profesional të mësuesit gjatë punës me 

aparatin metodik të teksteve. 

3.  Rubrika 3. Rikonceptimi i mësimdhënies gjatë punës me aparatin metodik. 

4. Instrumenti i studimit ishte një pyetësor i strukturuar për nxënësit e shkollës , lidhur 

me problematikat specifike të aparatit metodik, për orientimin në të nxënët e 

qëndrueshëm të nxënësve si dhe përvetësimin sa më të mirë të koncepteve .  

5. Analiza e aparateve metodike në përdorim, si dhe krahasimi me përvoja bashkëkohore 

(analiza e aparateve metodike të ndryshme) është një tjetër këndvështrim me vlerë 

shkencore e didaktike e punimit në fjalë, që evidenton problematikat përkatëse si dhe 

sjell modele bashkëkohore për ndërtimin përmbajtësor. 
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3.2 Zhvillimi profesional i mësuesve dhe rroli drejtuesit ne shkolle 

Në reformimin e sistemit arsimor qeveria shqiptare e ka vene theksin ne zhvillimin 

krijues dhe reformues ne gjithe sektorët e arsimit, arsimi parashkollor dhe para-

fillor.Vetëm këto vitet e fundit ka filluar t’i kushtohet më shume vëmendje nga 

institucionet vendore sikurse edhe nga donatorët.Arsimi ka kaluar dhe ende është në 

vazhdën e reformave të vazhdueshme, ndërsa në Shqipëri godinat dhe ndërtesat e 

shkollave janë krijuar e vazhdojnë të mbeten kryesisht, në të njëjtat forma prej shumë 

kohësh. Nxënësit kalojnë një pjesë të madhe të jetës së tyre brenda këtyre ndërtesave 

të cilat i mësojnë, i informojnë, i mbrojnë, dhe bëhen pjesë e formimit të tyre. 

Pavarësisht se mësimi mund të zhvillohet kudo, e kurdo, ky ambient fizik ekzistues ka 

qenë dhe është një mjet i rëndësishëm  

PERFUNDIME 

Në aspekt të legjislacionit, vendi yne, ka miratuar Ligjin për Arsimin Para-Shkollor në 

i cili ka vënë bazën ligjore për rregullimin dhe përmirësimin e arsimit para-

shkollor.Zhvillimi profesional i mësuesve nuk duhet lënë në dëshirën e individit, i cili 

kërkon dhe gjen lehtësira.Mësimdhënia për të maksimalizuar të nxënët, arritjet dhe 

cilësia e të nxënit është tashmë detyrim për ata që zgjedhin mësuesinë si karrierë.Në 

funksion të nevojës së përhershme për asistencë dhe konsultim në zhvillimin 

profesional për gjatë gjithë jetës të mësuesisë kërkohet një afrim pranë reformve te 

reja ne arsim, duke ju shtuar atyre edhe vlera të qëndrueshme për të nxënit për gjatë 

gjithë jetës. Në këtë mënyre ne do të mund të ngremë një sistem formimi profesional 

të vazhdueshëm, koherent dhe shumë profesional.  

1. Kush duhet të mbajnë përgjegjësi të vazhdueshme për produktin e tyre”Mësues”. 

2. Cili është niveli i përgjithshëm i mësimdhënies bashkëkohore gjatë punës me rubrikat 

e aparatit metodik.  

3. Në thelb të të gjitha këtyre pyetjeve qëndronte qëllimi i edukimit.  

4. Callaghan theksonte se deri në atë kohë, edukimi konsistonte në zhvillimin e aftësive 

bazë të pjesës më të madhe të nxënësve, me qëllim që këta të punësoheshin në botën e 

industrisë.  

5. Pra qëllimi kryesor i edukimit kishte natyrë utilitare.  

6. Ai mirëpriste frymën e re të përqasjes mbi zhvillimin e potencialit të fëmijëve 
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ADMINISTRATIVE REFORM AND MODEL OF ALBANIAN ADMINISTRATION                           

AFTER THE 90S 

Dr Rita Loloçi 

Aleksander Moisiu University 

Today's European principles indicate that the main role of the modern state to a market 

economy is to ensure equal  and  rights standards as the basis for  everyday life , the 

economic activities of individuals and legal entities . The basic mechanism  that should be 

used by state structures is the law . 

The modern concept of public administration , is built in two models, the French and Weber 

model in the late nineteenth century , creates a notion of hierarchical delegation of state 

powers to individuals, who operating within the public system 

Civil servants are not only and simply state administration , but also holders of state  powers , 

who try to ensure that the constitutional and administrative  principles apply to all activities of 

the public administration . 

 

The separation  between  politics and administration is made by thoughts , that , within the 

public domain , has two main parts, which although have  interdependence, are based on 

different logic and  have legitimacy unequal resources . 

Politics is based on public faith, expressed  in free political elections, and validated  after  

each electoral term .  Administration is based on merit and professional skills of civil servants 

verified by free competition, in accordance with the legislation in force. 

 

Even Albanian administration are built facing s challenges of rapid economic - social 

development , with a changing environment , with a lack of stability in the area of legislation 

, political instability , with  the low ethical , professional  performance. and ethical , which 

did not stop and discourage its mission  in fulfillment the objectives towards irreversible 

process of Euro- Atlantic integration. 
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Reforma administrative dhe modeli i administrates shqiptare pas viteve 90 

Hyrje 

Ky studim është përpjekur të nënvizojë hapat e shoqërisë shqiptare në krijimin e 

institucioneve të administrates publike dhe legjislacionit përkatës  në këtë fushë si dhe 

mënyren e funksionimit të saj pas viteve 90.Është folur në mënyrë të veçantë për krijimin e 

shërbimit civil shqiptar dhe për efikasitetin e tij duke iu referuar edhe strukturave monitoruese 

dhe donatore europiane, sidomos progres-raporteve respektive të Komisionit Europian. Një 

vend të veçantë zë ecuria e reformës në shërbimin civil, e cila identifikoi nevojën e 

ristrukturimit sistematik të sektorit publik në tërësi si dhe saksionimit në ligj të ndarjes midis 

posteve politike dhe atyre administrative.  

Shërbimi civil6 formësohet si institucion që kërkon nga anëtarët e vet një shkallë specifike 

profesionalizmi dhe integriteti si dhe njohuri të mira të së drejtës administrative dhe 

kushtetuese. Nëpunësit civilë janë subjekt i një sërë kushtesh ligjore që i aftëson të kryejnë 

funksionet dhe përgjegjësitë e tyre në mënyrë të ligjshme e të përshtatshme, në të gjitha sferat 

e administratës publike.  

Qëllimi 

Ky studim ka për qëllim të japë një histori të shkurtër të formimit të administratës publike në 

Shqipëri pas viteve 90, si dhe të paraqesë disa nga specifikat dhe vështirësitë që ka hasur ky 

institucion në këtë rrugëtim.    

Metodologjia 

Metoda e përdorur në këtë studim konsiston në kërkimin në literaturë , shqyrtimi i 

dokumentave dhe legjislacionit të hartuar në këtë fushë si (libra, ligjërata, botime të veçanta, 

konferenca e simpoziume kombëtare dhe ndërkombëtare, raporte dhe vëzhgime, veçanërisht 

progres-raportet e Këshillit të Europës, studimet e përvitshme të fondacionit “Soros”, raportet 

e Transparency International Albanis (TIA), raportet e Delegacionit të Komisionit Europian 

në Tiranë, botimet periodike të Departamentit të Administratës Publike (DAP), publikimet e  

Institutit të Trajnimeve të Administratës Publike (ITAP), legjislacionin dhe praktikën e 

përditshme të DAP- it. 

 

 
6Termi i sotëm “shërbim civil” buron nga Shërbimi Civil Indian. Kështu quheshin punonjësit e një ompanie në 

Indinë Lindore për t’u dalluar nga punonjësit ushtarakë, të marinës dhe ata kishtarë. Më vonë ky përcaktim u fut 

në përdorim edhe në Britani. Shërbimi Civil Indian kishte kolegjin e vet arsimor, i cili nga viti 1809 ndodhej në 

Haileybury. Kolegji arsimonte njerëz që kuptonin se në Shërbimin Civil Indian kishte tradita që duheshin 

mbajtur të gjalla, kishte një “besim politik për t’u kultivuar dhe një kod të nderit publik dhe privat që duhej 

ruajtur”. Shih Chapman, R. (2002),  “Etika në shërbimin publik për  mijëvjeçarin e ri”, Botimet Iceberg, Tiranë, 

f. 95.  
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Historia e shtetit shqiptar megjithëse i ka kaluar të njëqind vjetët, administrata e sotme 

publike ka shumë pak për të marrë nga qeverisjet e mëparshme, përfshi periudhën e Ismail 

Qemalit, atë të gjashtë mujorit të Princ Vidit, të regjimit gjysmë repubikë dhe gjysmë 

monarki të Ahmet Zogut dhe atij të sistemit komunist. 

Përpjekje më serioze për ndërtimin e administratës publike u bënë pas viteve nëntëdhjetë kur 

nisën edhe proceset e mëdha të përmbysjes së regjimit diktatorial dhe të ndërtimit të shtetit të 

së drejtës. Fillimisht me dispozita kalimtare kushtetuese, pastaj me miratimin e Kushtetutës 

dhe me ligjin e posaçëm të funksionimit të saj.  

Ndërkaq aspirata e shoqërisë shqiptare për t’u integruar me zhvillimet europiane dhe më 

gjerë, diktuan nevojën si për përshtatjen e legjislacionit shqiptar me atë të huaj ashtu edhe për 

kryerjen e një sërë trajnimesh dhe specializimesh të punonjësve të të gjitha niveleve. Projektet 

e veçanta europiane, ndihmesa e posaçme që dhanë disa vende donatore dhe fondacione 

ndërkombëtare, patën efektet e tyre pozitive në administratën publike e megjithatë ajo ende 

mund të konsiderohet e brishtë dhe larg standardeve bashkëkohore.   

Në Shqipëri mentalitetet e formuara gjatë periudhës së totalitarizmit, vazhduan edhe më pas. 

Tranzicioni nga komunizmi drejt demokracisë, në fillim të viteve nëntëdhjetë, solli në shoqëri 

një mori lirish të reja individuale dhe shumë qytetarë i përdorën ato për të larguar 

përgjegjësinë ndaj shoqërisë. Në këto kushte, në 1997, qeveria shqiptare filloi një fushatë 

antikorrupsion e cila përfshiu aktorë qeveritarë dhe joqeveritarë dhe që kulmoi në 1998 me 

një program veprimtarish që fokusoheshin në shërbimin civil, doganat, drejtësinë dhe 

prokurimet.  

Disa vite më vonë (2008) u miratua strategjia e re ndërsektoriale për parandalimin dhe luftën 

kundër korrupsionit dhe për qeverisje transparente që synon të ulë në mënyrë të të 

qëndrueshme korrupsionin, duke rritur integritetin e institucioneve dhe nxitur mirëqeverisjen 

dhe transparencën.  

Në mënyrë të përsëritur është shprehur shqetësimi për zhvendosjen e fokusit të debateve në 

fushën politike, duke anashkaluar një drejtim tjetër të sjelljes dhe arsyes njerëzore siç është 

sfera e sjelljes etike. Sëmundjet e modernitetit të prezantuara nga Charles Taylor kanë prekur 

më së shumti edhe shoqërinë shqiptare dhe sidomos brezin e ri. 

Etika dhe mungesa e saj te qytetarët dhe institucionet janë bërë pjesë e debateve dhe 

diskutimeve publike nga sociologët, eticienët, filozofët, të cilët kanë peshën dhe përgjegjësinë 

e tyre për këtë situatë të diversionit në fushën e moralit dhe etikës. 

Transformimi administrativ në sistemin e sipërmarrjes së li 

 

Megjithëse Shqipëria vinte nga një regjim totalitar me një legjislacion komunist, ajo e filloi 

reformën në administratën publike duke krijuar struktura të veçanta siç ishte Departamenti i 

Administratës Publike 
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Departamenti i Administratës Publike (DAP) u krijua me Vendimin e Këshillit të Ministrave7, 

nr. 443, datë 05.09.1994, si një njësi brenda tij që do të kryente studimet, projektligjet dhe 

aktet nënligjore për strukturën, detyrat dhe funksionimin e administratës publike.  
Pas kësaj DAP ishte organi përgjegjës për hartimin e politikës së përgjithshme të formimit, rekrutimit 

dhe promovimit të nëpunësve të administratës publike. Së bashku me dy dikastere të tjera (Ministria 

e Punës dhe ajo e Financave), ai do të hartonte sistemin e pagave dhe shpërblimeve për 

administratën publike dhe do të ishte qendër koordinuese dhe zbatuese e asistencës teknike për të. 

Përpjekjet për formësimin e shërbimit civil u konkretizuan me ligjin nr. 8095, datë 

21.03.1996, “Për shërbimin civil në Republikën e Shqipërisë”8 duke synuar dhënien fund të 

politizimit të administratës dhe ngritjen e saj mbi bazë merite. Ligji u shoqërua edhe 

vendimin nr. 657, datë 16.09.1996, “Për rregullat e etikës në shërbimin civil”9, i cili synonte 

përsosjen e shërbimit civil shqiptar.  

Gjithashtu vemëndje u tregua edhe për konfliktin e interesit, si dhe mënyrës së zgjidhjes së tij, 

në dobi të interesit publik. Ligji si dhe akti nënligjor e vuri DAP përpara nevojës për krijimin 

e një strukture më të fuqishme në përballimin e përgjegjësive dhe detyrimeve ligjore. Në të 

njëtën kohë krijohej një ndarje mes funksioneve politike dhe atyre tekniko - profesionale, për 

të cilat mendohej të funksiononte sistemi i karrierës. Nëpërmjet këtij rregullimi ligjor 

mendohej t’i jepej fund politizimit të pozicioneve të punës duke ndarë postet politike nga 

funksionet tekniko - profesionale. Në fakt koha tregoi se ky ligj nuk u respektua asnjëherë 

gjatë viteve të tranzicionit.  

Sipas një studimi10 të kryer nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, situata e punonjësve të larguar 

nga puna ka qenë joligjore, madje disa here edhe diskriminuese. Paraqitja e disa të dhëna 

statistikore gjithmonë sipas këtij raporti krijojnë një tablo më të qartë për të kuptuar ecurinë 

në këto vite të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të punës. Nga të gjitha çështjet që përfundoi 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Shkodër dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë për vitin 

2010 (rreth 724) rezulton se janë pranuar gjithsej 587 kërkesë padi (rreth 81.8%), nga të cilat 

287 janë të pranuara pjesërisht (39.6 %) dhe 300 janë të pranuara tërësisht (41.4%); në 84 

raste çështjet janë pushuar (11.6%) dhe 45 kërkesë padi janë rrëzuar (6.2 %). Çështjet e tjera 

që zenë 1.2 % janë kthim aktesh dhe çështje të dërguar për kompetencë në një gjykatë tjetër. 

Raporti real i kërkesë padive të pranuara nga gjykatat me ato të rrëzuara në 100% të rasteve të 

gjykuara( pa ato të transferuara) është respektivisht afro 82.8 % të pranuara, me 5.6% të 

 
7 VKM, nr. 443, datë 05.09.1994, “Per krijimin Departamenti i Administratës Publike”. 
8 Fletore zyrtare  nr 13 , 17. 05. 1996, “Ligji nr.8095, datë 21.03.1996, “Për shërbimin civil në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili u hartua në përputhje me parimet themelore të organizimit shtetëror të 

parashikuara në atë kohë, në mungesë të Kushtetutës shqiptare bazuar në Ligjin nr.7491, datë 29.04.1991 “Për 

dispozitat kryesore kushtetuese”. 
9 Fletore zyrtare  nr 33, VKM nr. 657, datë 16.09.1996, “Për rregullat e etikës në shërbimin civil”. 
10 Komiteti Shqiptar i Helsinkit , 2011, Raport: Situata e Diskriminimit te te larguarve nga puna, Tirane, web 

address: www.ahc.org.al 
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rrëzuara. Shifra të tilla dëshmojnë për paligjshmërinë e shumta që vërehen në zgjidhjen e 

kontratave të punës nga organet e administratës publike.  

Dëmi i llogaritur në këto raste nuk është vetëm financiar dhe jo vetëm i individit, por një 

problem mjaft i  madh i shkaktohet buxhetit të shtetit me dëmshpërblimet që duhet t’u 

paguhet të gjithë të larguarve nga puna, por edhe gjithë shoqërisë në krijimin e një precedenti 

që nënpunësit publikë janë të rrezikuar të largohen nga puna në çdo periudhë të ndryshimeve 

politike të pushtetit. Situata bëhet edhe më komike kur për të njëjtin vend pune paguhet si 

titullari i ri i emëruar nga maxhoranca e re qeverisëse ashtu edhe i pushuari nga kjo 

maxhorancë, por që ka fituar të drejtën nga një vendim i formës së prerë nga gjykata (Gjykata 

e Apelit).  

Në raste të tilla mund të përmenden dhe kosto të tjera si eficensa e nëpunësve publikë që, në 

kushtet e një psikologjie të tillë, vijon të jetë e vogël.  

Paligjshmëria e veprimeve nga organet e administratës publike në zgjidhjen padrejtësisht të 

marrëdhënieve të punës për një numër të madh personash, si dhe mosnxjerrja e përgjegjësisë 

ndaj drejtuesve të këtyre institucioneve, nuk e shmang dyshimin se një pjesë e këtyre 

punonjësve të jenë larguar edhe për motive politike, për t’i lënë vendin të tjerëve, mes tyre 

edhe militantë partiakë. 

 

Pas një pune përgatitore të mbështetur nga Bashkimi Europian dhe Banka Botërore, Kuvendi 

miratoi ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i Nëpunësit Civil”11, (hyrë në fuqi më 

 
11 DAP, ( 2009), Përmbledhje e legjislacionit për shërbimin civil: Ligji nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i 

Nëpunësit Civil”; Tirane , Botimet Pegi. Ky botim u financua nga buxheti i shtetit në dispozicion të 

Departamentit të Administratës Publike (DAP). Përgatitja e materialeve u bashkëfinancua nga Ministria e 

Bashkëpunimit Ekonomik dhe Zhvillimit e Gjermanisë dhe nga projektet e Bashkimit Europian IPA 2008 

“Support to the Albanian Public Administration”, zbatuar nga “Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”. 

Fletore zyrtare nr 14,VKM nr. 231, datë 11.05.2000 “Për pranimin në shërbimin civil dhe periudhën e provës”;  

VKM nr. 316, datë 23.06.2000 “Për miratimin, në parim, të projektit “Krijimi i Institutit të Trainimit të 

Administratës Publike”, të financuar nga programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara;  

VKM nr. 342, datë 07.07.2000 për “Lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë të nëpunësit civil”;  

VKM nr. 355, datë 07.07.2000 për “Organizimin e dosjes së regjistrit të personelit”;  

VKM nr. 360, datë 14.07.2000 për “Lirimin nga sherbimi civil”;  

Udhëzim nr.1, datë 13.06.2000 për “Strukturën e renditjes së punëve në shërbimin civil, metodologjisë përkatëse 

dhe përshkrimit përgjithësues të rolit të sekretarit të përgjithshëm në këtë shërbim”, i azhurnuar me udhëzimin 

nr.6, datë 19.12.2007;  

Udhëzim nr.2, datë 07.07.2000 pë “Sistemin e vlerësimit të arritjeve vjetore, individuale të nënpunësve civilë”, i 

azhorrnuar me udhëzimin nr.5, datë 19.12.2007;  

VKM nr. 47, datë 20.06.2002 për “Miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e komisionit të 

shërbimit civil”;  
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27.01.2000), i cili krijoi mundësi për zbatimin e një sistemi më dinamik në menaxhimin e 

burimeve njerëzore në institucionet e administratës qëndrore, ato të pavarura dhe në njësitë e 

pushtetit vendor (bashki dhe qarqe).  

Ky ligj rikonfirmoi institucionet që do të mbikqyrnin zbatimin e reformës në shërbimin civil, 

duke i dhënë kompetenca të veçanta dhe të zgjeruara, të cilat nuk i kishin pasur më parë. 

Kështu u rikonfirmuan Departamenti i Administratës Publike, si pjesë e strukturës së aparatit 

të Kryeministrisë dhe Komisioni i Shërbimit Civil, si organ administrativ i pavarur.  

Departamenti i Administratës Publike mori përsipër detyra kryesore që lidhen me zbatimin 

dhe mbikëqyrjen e reformës në administratën publike të ndërmarrë nga qeveria, si dhe të 

gjitha reformat e tjera strukturore të kryera prej saj. Pavarësisht se ishte strukturë qeveritare 

dhe nuk mund të mbikqyrte zbatimin e ligjit në institucionet qendrore të pavarura, në bashki 

apo qarqe, DAP bënte interpretime të dispozitave ligjore për këto institucione.  

Ligji përcaktonte qartë të drejtat dhe detyrat e tij duke përcaktuar tri grupe atributesh12: për 

zhvillimin strategjik, për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe për rregullimin e pagave për 

institucionet.  

Përgatitja e Manualit për Sekretarët e Përgjithshëm13 ofroi një gamë njohurish në ndihmë të 

ushtrimit të përgjegjësive për këtë pozicion, të lidhura me korrektësinë proceduriale, 

menaxhimin e burimeve njerëzore dhe atyre financiare, politikëbërjen, çështjet etike, etj.  

Gjithashtu u përgatit edhe Manuali i Ministrit14, për të kontribuar në përshpejtimin e reformës 

administrative, kryesisht në rritjen e efikasitetit dhe efiçiencës së administratës publike në 

ekzekutivin shqiptar.  

 
VKM nr.315, datë 21.05.2004; VKM nr.783, datë 14.12.2005; VKM nr.328, datë 31.05.2006 dhe VKM nr.456, 

datë 26.07.2007; E gjithe kjo përmbledhje e legjislacionit për shërbimin civil gjendet ne broshuren me botimet 

Pegi, Tirane 2009, 

VKM nr. 325, datë 21.2.2003 “Për pozicionin, detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Përgjithshëm në 

Ministri”;  

VKM nr. 838, datë 13.12.2006 “Për një ndryshim në vendimin nr. 231, datë 11.5.2000 të Këshillit të Ministrave 

“Për pranimin në shërbimin civil dhe periudhën e provës”, i ndryshuar;  

VKM nr. 881, datë 20.12.2006 për “Përcaktimin e kritereve për funksionet drejtuese dhe për strukturën e nivelit 

të pagave në ministrinë e punëve të jashtme”, i azhurnuar me VKM nr.1002, datë 02.07.2008; Urdhri i KM nr. 

118, datë 12.05.2006, “Për përdorimin e Regjistrit Qendror të Personelit”;  

VKM nr.475, datë 13.07.2007 për “Miratimin e struktures dhe të niveleve të pagave të nënpunësve civilë, 

zëvendesministrit dhe nënpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratës së 

presidentit, kuvendit dhe komisionit qendror të zgjedhjeve”, i azhurnuar me VKM nr.838, datë 05.12.2007;  

VKM nr.478, datë 18.07.2007 për “Miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nënpunëve të disa 

institucioneve, në varesi të ministrave të linjës”, i azhurnuar me VKM nr.759, datë 14.11.2007;  

VKM nr.901, datë 19.12.2007 pë “Miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nënpunësve civilë”, i 

azhurnuar me VKM Nr.546, datë 01.05.2008 dhe VKM Nr.1001, datë 02.07.2008;  

VKM nr.1619, datë, 2.7.2008 për “Klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për 

efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, i azhurnuar me 

VKM nr. 598, datë 27.4.2009. 

 

 
13 Manuali i Sekretarit të Përgjithshëm u mbështet nga Komisioni Europian dhe u përgatit për qeverinë shqiptare 

dhe Departamentin e Administratës Publike nga Instituti për Studime Publike dhe Ligjore, shtator 2002. 
14 Manuali i Ministrit u mbështet nga Komisioni Europian dhe u përgatit për qeverinë shqiptare nga Instituti për 

Studime Publike dhe Ligjore, qershor 2003. 
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Miratimi i ligjit për etikën15 formalizoi më tej punën e tij për të plotësuar kornizën ligjore 

lidhur me funksionimin e administratës publike. 

Duke qenë se u vërejt një piramidë e përmbysur administrative lidhur me ndarjet e pozicionit 

‘specialist’, për zbatimin e plotë të strukturës së re të pagave, DAP hartoi udhëzimet 

përkatëse për kategorizimin e pozicioneve të punës, duke përcaktuar kriteret kryesore si:  

përshkrimi i punës, rëndësia e çdo pozicioni në raport me misionin e ministrisë dhe rëndësinë 

e çdo pozicioni brenda strukturave të brendshme të ministrisë përkatëse, duke përcaktuar 

përqindje fikse për çdo nivel.  

Programet e ndihmës për administratën publike nga ky fondacion, megjithë vlerën dhe 

ndikimin pozitiv që krijuan në nxitjen e kthimit të specialistëve të arsimuar jashtë,  efektet e 

tyre ishin afatshkurtër  dhe  jo shumë të qëndrueshme.  

Në vitin 2004, Shqipëria vlerësohet se ka bërë progres në përmirësimin e vlerësimit, 

rekrutimit dhe trajnimit të shërbimit civil dhe ka marrë masa për të përforcuar kuadrin 

ligjor16.  

Pas propozimit të amendimeve për ligjin mbi shërbimin civil, të cilat parashikojnë 

përmirësimin e rekrutimeve dhe mbajtjen e nëpunësve civilë brenda administratës publike, 

gjithashtu për të përfshirë në këtë ligj edhe qeverisjet vendore dhe prefekturat – organe të 

pambuluara më parë – të përfshiheshin në këtë ligj, nga DAP u ndërmorën hapa për ta bërë 

më transparent procesin e rekrutimit të nëpunësve civilë duke botuar në faqen e vet të 

internetit vendet e lira dhe rezultatet e konkurseve të hapura dhe duke hartuar një manual 

rekrutimi për komisionet rekrutuese ad hoc me qëllim që të minimizojë ndërhyrjet 

politike...Numri i nëpunësve civilë të trajnuar nga Instituti Trajnues i Administratës Publike 

rritet çdo vit...”17.  

Në raportin e Bashkimit Europian për vitin 2004 për Shqipërinë, vlerësohet se “janë bërë disa 

përparime në reformën e administratës publike, por nevojiten ende përpjekje të qëndrueshme. 

Miratimi i ligjit mbi kontrollin e pasurive të zyrtarëve në prill 200318, miratimi i Kodit të ri të 

Etikës, rimarrja nga ana e DAP të kompetencës për caktimin e pagave në administratën 

publike, kanë qenë hapa pozitivë.  

Që me krijimin e tij, DAP është asistuar në nivel teknik, në kuadër të programit PHARE, 

programeve të ndryshme të Bankës Botërore, Programi Cards 2003, 2004, etj, për realizimin e 

objektivave të përcaktuara si në plan afatshkurtër, ashtu dhe afatgjatë19. Në vitin 2005, në 

zbatim të programit të qeverisë, varësia funksionale e DAP ndryshoi. Kalimi nga 

Kryeministri tek Ministri i Brendshëm, ka synuar lehtësimin e qendrës së qeverisjes dhe 

atashimin e tij pranë dikasterit me të cilën ka afërsinë më të madhe funksionale.  

Raporti i Stabilizimit - Asociimit për vitin 2005 për Shqipërinë thekson se ka bërë progres në 

përmirësimin e vlerësimit, rekrutimit dhe trajnimit  të shërbimit civil dhe ka marrë masa për 

të përforcuar kuadrin ligjor. Por raporti nënvizon se “nevojiten akoma përpjekje të 

 
15 Ligji nr. 9131 datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”. 
16 Raporti i Stabilizimit dhe Asociimit për vitin 2004 për Shqipërinë, www.delalb.ec.europa.eu. 
17 Raporti i Stabilizimit dhe Asociimit për vitin 2004 për Shqipërinë, www.delalb.ec.europa.eu. 
18 Ligji nr.9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të 

zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”. 
19 DAP është asistuar në nivel teknik nga donatorë të ndryshëm në kuadër të programit PHARE, Programi Cards 

2002, 2003 dhe 2004, SIGMA, PNUD, IPA, programeve të ndryshme të Bankës Botërore, Fondacioni Soros, etj 

për realizimin e objektivave në plan afatshkurtër dhe afatgjatë. 
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konsiderueshme për të pakësuar emërimet politike në nivelet drejtuese, përmirësimin e 

rrogave, strukturat e karrierës dhe prezantimin e një menaxhimi të performancës për të rritur 

efikasitetin e administratës publike”20. 

 

Regjistri Qendror i Personelit, konsiderohet një platformë moderne e sistemit të 

menaxhimit të burimeve njerëzore, nga vënia në funksion e së cilës, mund të prodhohen 

raporte të ndryshme për monitorimin e procedurave që lidhen me menaxhimin e burimeve 

njerëzore. 

Në 2007, DAP i kushton vëmendje tërheqjes në administratën publike të kapaciteteve të 

shkolluara jashtë vendit dhe sidomos atyre me kualifikime pasuniversitare bazuar në  nismën 

e Qeverisë së Shqipërisë si pjesë integrale e Strategjisë Kombëtare të Migracionit në vitin 

2005 e mbështetur nga PNUD, korrik 2006.  

Gjithashtu ai bëri disa rregullime ligjore në udhëzimin për vlerësimin e rezultateve 

individuale në punë, duke bërë një reflektim më të saktë të hierarkisë së pozicioneve sipas 

strukturës klasike, për të ndarë më mirë rolet dhe përgjegjësitë e kategorive të drejtuesve 

përgjegjës për realizimin e procesit të vlerësimit vjetor, si dhe duke realizuar një lidhje të 

drejtpërdrejtë të vlerësimit të performancës me shpërblimin.  

Viti 2008 u kurorëzua me Themelimin e Shkollës Rajonale të Administratës Publike21 si dhe 

me zbatimin e projektit “Brain Gain”22, me synimin e tërheqjes në administratën publike të 

nëpunësve, të cilët kanë përfunduar studimet master ose doktoraturë jashtë vendit me 

rezultate të mira dhe që janë kthyer në Shqipëri pas datës 30 qershor 200723. 

Një rol i rëndësishëm iu dha funksionimit të web-it të DAP, si dhe komunikimit me publikun, 

ku jepen informacione të plota dhe të sakta për menaxhimin e shërbimit civil ndër vite 

(raporte vjetore, të dhëna mujore, botime profesionale, etj).  

Gjithashtu që prej janarit 2008 nëpunësve me kualifikime pasuniversitare, me grada dhe tituj 

shkencorë, iu njoh e drejta e përfitimit të një shtese për kualifikimin përkatës.  

Sipas progres-raportit 2008 për Shqipërinë, “kapaciteti i DAP në orientimin e shërbimit civil 

drejt një strukturë profesionale dhe të bazuar në meritë, duhet të forcohet më tej...24.  

Të tjera zhvillime pati për kuadrin ligjor të administratës publike vitet e fundit nga 

maxhoranca e re qeverisëse. Pas një ligji të miratuar me konsensus në një seancë të 

 
20 Raporti i Stabilizimit dhe Asociimit për vitin 2005 për Shqipërinë. www.delalb.ec.europa.eu. 
21 Bashkëpunimi nëpërmjet Shkollës Rajonale të Administratës Publike (ReSPA), iniciativë e nënshkruar më 

02.05. 2006, ku në praninë e Komisionit Europian u nënshkrua “Protokolli i Bashkëpunimit për Krijimin e 

Shkollës Rajonale të Administratës Publike (Faza 1)”, nga përfaqësuesit e vendeve anëtare të saj, përkatësisht: 

Shqipëri, Bosnjë, Kroaci, FYROM, Serbi dhe Mali i Zi dhe Misionin e Administratës së Përkohshme të 

Kombeve të Bashkuara në Kosovë, (UNMIK). Shih “15 vjet ne zemer te reformave” Tirane, Botim i DAP me 

mbeshtetje te projektit “Support to the Albanian Department of Public Administration” IPA 2008, zbatuar nga 

GTZ, f. 16. 
22 Programi “Brain Gain’, nismë e Qeverisë së Shqipërisë si pjesë integrale e Strategjisë Kombëtare të 

Migracionit në vitin 2005 e mbështetur nga UNDP, Korrik 2006. Programi Brain Gain, www.braingain.gov.al 
23 Urdher i Kryeministrit nr. 37, date 28.1.2004 “Për nxitjen e punësimit në administratën publike të shtetasve 

Shqiptarë që kanë kryer studime jashtë vendit. Ky urdhër u kombinua me inisiativën e Departamentit të 

Administratës Publike për heqjen e kriterit skualifikues të eksperiencës në punë, për pozicionin «Specialist», gjë 

që çoi në rritjen e numrit të aplikantëve për vendet e lira në administratën qëndrore.  
24 Raporti i Stabilizimit dhe Asociimit për vitin 2008 për Shqipërinë. www.delalb.ec.europa.eu. 
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jashtëzakonshme të Kuvendit25, maxhoranca e re miratoi një akt normativ, i cili u kundërshtua 

dhe u rrëzua nga Gjykata Kushtetuese. Më 17 tetor 2013, Kuvendi miratoi vetëm me votat e 

maxhorancës aktin normativ për ligjin e "Nëpunësit Civil".  

Miratimi i aktit normativ u pa i domosdoshëm për shkak të pazbatueshmërisë së ligjit të 

nëpunësit civil, si pasojë e mungesës së akteve nënligjore dhe natyrës së përgjithshme të 

ligjit. Ligji "Për nëpunësin civil" ishte një ndër tre ligjet, miratimi i të cilëve u vendos si kusht 

nga Brukseli që Shqipëria të përfitonte statusin e vendit kandidat.  

Konkluzione dhe rekomandime 

Rruga nëpër të cilën ka kaluar administrata publike shqiptare nuk ka qenë e lehtë.  

Eksperienca e trashëguar nga e kalura ka qënë jo efikase. Kultura dhe mentaliteti i shoqërisë  

shqiptare ka qënë në disfavor të krijimit të një administrate të nivelt europian. 

Rekomandime që ndikojnë në përmirësimin e punës së administratës  

-  Zbatimi me përpikmëri i ligjeve. 

- Forcimi dhe plotësimi i kuadrit ligjor për sjelljet joetike. 

- Përmirësimi i kërkesave të performancës në shërbimin civil (rekrutim transparent i 

zyrtarëve) pagesa sipas niveleve të tregut, lidhja e promovimit në detyrë me 

performancën, e fokusuar kjo në objektivë të qarta dhe përdorimi i strandarteve të 

llogaridhënës. 

- Përdorimi i burimeve publike në mënyrë efikase, eficente dhe të duhur me qëllim që 

ato t’i shërbejnë sa më mirë interest të publikut, në përmbushjen e kërkesave të tyre. 

- Qëndrimi i zyrtarëve publikë duhet të korrespondoj me misionet e organizimit ku ata 

punojnë. 

- Krijimi aty ku mungon dhe funksionimi i kontrollit të brendshëm për çështjet 

korruptive synon zbulimin e parregullsive të kryera nga nëpunës të veçantë ose 

keqfunksionime të sistemit. 

  

 
25 Fletore zyrtare 95,Ligji nr. 152, 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, ligj që hyri në fuqi më 1 tetor 2013. 
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Abstact:The complexity of the tourism market is reflected in the specific characteristics of a 

touristic offer and demand. The specificity of the tourist offer can be seen in the "specific" 

tourism product that is not the result of industrial production, but it can be offered (package) 

in the tourism market in order to meet the needs of tourists. On the other hand the specific 

tourism demand which has been mentioned can be seen in relation to the tourist users toward 

the tourism product. Word is that the satisfaction of these needs that come after basic life 

needs is more specific, to which the tourist market must adequately respond. Therefore, the 

application of marketing concepts in tourism is invaluable because it collects a number of 

marketing information in the area of tourism market, as well as the tourism industry as a 

whole, in order to make proper decisions. 

Keywords:management, marketing, tourism, tourist market 

Uvod 

Marketing u turizmu polazi od toga da je turista- kupac- potrošač, u središtu markentiške 

orjentacije svih delatnosti koje čine sistem turizma. Dakle, polazna predpostavka markentiške 

orjentacije je da je turističko tržište- tržište usluga i roba koje služi podmirenju turističkih 

potreba. Zadatak marketinga u turizmu je da odgovori na pitanja šta se na turističkom tržištu 

može prodati, kome, po kojoj količini, po kojim cenama, i kako. U dosadašnjem periodu retki 

su radovi gde se marketingu prilazi kao neminovnom procesu koji treba da se pojavi u 

turizmu, već ga autori posmatraju kao zaseban fenomen. Ne pominju se subjekti turističke 

privrede kao samostalne organizacije koje organizuju turističko tržište kako bi zadovoljili 

turističke potrebe. Turizam se javlja kao zbir poslovnih i neposlovnih aktivnosti koje na 

turističkom tržištu treba da nađu potrošača čime se realizuje turistički proizvod i usluge. Kao 

što je poznato u marketing koncepciji polazna i završna tačka prilikom funkcionisanja je 

potrošač, pa se može zaključiti da je turizam široko i specifično polje gde se može izvršiti 

primena marketinga. Potrebno je još jednom istaći da se dosta nerazumevanja u pogledu 
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primene marketinga u turizmu mogu izbeći kada bi se do kraja razjasnili pojmovi u turizmu 

kao, par excellence, potrošačke kategorije. Zato je najispravniji onaj pristup koji pod 

zajedničkim pojmom turističkog marketinga podrazumeva marketing aktivnosti pojedinih 

privrednih grana koje učestvuju u zadovoljavanju turističkih potreba 

 

1. Nosioci marketinga u turizmu  

Marketing koncepcija je svojom pojavom proizvela  revoluciju u odnosu na potrošače koji su 

od statičkih posmatrača u procesu proizvodnje (ne vodeći računa o tržišnim mogućnostima), 

prešli u kreatore želja i potreba kupca, koji su iz pasivnih posmatrača prešli u osnovne 

nosioce odlučivanja, izgleda, kvaliteta i dizajna proizvoda. Turističko tržište ima svoje 

sopstvene zakonitosti gde marketing stručnjaci koji dolaze iz drugih oblasti moraju da se 

doobrazuju kako bi dali adekvatan doprinos u ovoj oblasti. Budući da se u turističkoj privredi 

prepliću razni vidovi delatnosti teško se mogu odvojiti, precizirati svi nosioci marketinga u 

turizmu. Po nekim autorima nosioci marketinga u turizmu su svi nosioci turističke ponude, 

koji sa svojim proizvodima i uslugama učestvuju na turističkom tržištu i u turističkoj 

potrošnji, zadovoljavaju turističke potrebe, ali pritom osiguravaju i svoju egzistenciju 

(odnosno ostvaruju dobit). U nastojanju da se daju određene identifikacije nosiocima 

marketinga u turizmu polazi se od činjenice da se u turizmu javlja više nosilaca turističke 

ponude, pa odatle zaključak da postoji više nosilaca marketinga u turizmu. Tako se dolazi do 

podele marketinga u turizmu na tri osnovne grupe i to26: 

1.Turističke organizacije kao individue, 

2.Privredni subjekti i  

3.Država i njene institucije. 

 

Turističke organizacije kao nosioci marketinga u turizmu javljaju se sa svojom politikom, na 

načine uvođenja celokupnog marketinga u turističkim delatnostima. Ove organizacije moraju 

imati organizovanu svoju samostalnu marketing delatnost. Privredni subjekti trebalo bi da u 

svojim aktivnostima organizuju takav marketing koji će biti u funkciji izvršavanja turističkih 

usluga, budući da ne postoji materijalizovana proizvodnja koja treba da se nađe na tržištu. 

Država kao “patronažni” organ celokupnog društveno-političkog života treba u turističkoj 

oblasti da organizuje takav marketing koji će omogućiti ostvarenje ciljeva države u toj oblasti 

kao i organizovano istraživanje spoljašnjeg turističkog potencijala.  

 

 
26Aaker.A.D.,Kumar, V. and G.S.Day (2007), Marketing Research., John Wiley and Sons., New York.pp.194. 
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2. Sakupljanje marketing informacija o turističkom tržištu 

Svi subjekti poslovanja turističkog kompleksa treba da donesu prave odluke zasnovane na 

određenim informacijama. Pri donošenju odluka u radnoj organizaciji svaki donosilac odluka 

(organ, pojedinac) treba da zna koje su informacije potrebne za donošenje pravih marketing 

odluka. Odluka se ne može puno razlikovati od informacije. Ako je informacija dobra, onda 

će i odluka biti dobra, i obrnuto. Koje su informacije potrebne prilikom donošenja odluka 

može se videti odmah nakon definisanja problema i postavljanja cilja. U marketing u turizmu 

često zbog brzine donošenja odluka nije moguće sakupljanje i obrada novih informacija, nego 

se odlučuje na osnovu do tada sakupljenih informacija. Ukoliko organizacija ima adekvatne 

informacije onda odluka može biti racionalna, ukoliko nema onda treba dobro razmisliti o 

posledicama neadekvatnih informacija. Bilo bi dobro, kada bi se prilikom prikupljanja i 

obrade napravio jedan standardni način prikupljanja i obrade informacija čime bi se skratilo 

vreme i dobila veća produktivnost, pritom ne smanjujući kvalitet informacija. 

Sa sve većim značajem i složenošću problema marketing informacija, kao i sa razvojem 

elektronskog sistema obrade podataka unapređen je proces informisanja, ali to neminovno 

nalaže primenu naučnih metoda u prikupljanju marketing informacija. Naučni pristup 

predstavlja jedan postupak koji se primenjuje sa ciljem da se što tačnije, obrade i 

sistematizuju dobijeni podaci. Pri tome, sakupljanjem informacija za donošenje marketing 

odluka može se organizovati i vršiti na više načina. U literaturi je poznato više metoda. Ipak, 

sledeće metode mogu da obuhvate sve što je potrebno za prikupljanje informacija: istorijski 

metod; metod ispitivanja; metod nadgledanja (posmatranja); eksperimentalni metod. 

Istorijski metod-  Ovaj metod se još naziva i metod direktnih podataka. On ima visok stepen 

tačnosti informacija. Informacije koje se dobijaju primenom ovog metoda se odnose na 

određen period u prošlom vremenu. Na osnovu informacija dobijenih ovim metodom mogu 

da se donose i odluke kojima se vrši procena u budućnosti. Podaci prikupljeni ovim metodom 

u najvećem broju slučajeva su dostupni svim korisnicima. Oni mogu da se prikupe unutar 

privrednog subjekta putem: raznih sklopljenih dogovora, radnih naloga, faktura, kartoteka, 

magacinske dokumentacije, raznih analiza, periodičnih i završnih računa i sl. Isto tako, podaci 

se mogu prikupiti van preduzeća i to putem: statističkih zavoda, bankarskih izveštaja, 

srednjoročnih i dugoročnih planova, privredne komore, raznih biltena koje izdaju razne 

institucije, udruženja društava, ali i putem naučne literature i dr.  

Metod ispitivanja- Smatra se da se ovaj metod danas najviše primenjuje za prikupljanje 

podataka. On je najviše prisutan u visokorazvijenim industrijskim zemljama gde postoje 

brojne specijalizovane institucije za prikupljanje podataka. Primena ovog metoda traži stručan 

kadar i više materijalnih sredstava za njegovo sprovođenje. Suština ovog metoda se sastoji u 

postavljanju pitanja i dobijanju odgovora na postavljena pitanja. U poslednje vreme sve više 

se upotrebljava pitanje koje se odnosi na potrošače. 
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Ispitivanje se može sprovesti na nekoliko načina27: 

- neposredno ispitivanje (intervju) 

- korespodentno ispitivanje  

- telefonsko ispitivanje 

 

Razlika ispitivanja ova tri načina ogleda se u primeni tehničkih sredstava za prikupljanje 

podataka. 

Metod nadgledanja (posmatranja)- Suština ovog metoda prikupljanja podataka sastoji se u 

posmatranju i beleženju određenih radnji potrebnih za pripremanje informacija koje će 

poslužiti prilikom donošenja određenih odluka. Ovim metodom mogu da se posmatraju 

određene pojave, kako u sadašnjosti, tako i u prošlosti. Podaci koji se dobijaju u neposrednom 

posmatranju se sređuju, sistematizuju, uopštavaju, sa ciljem da se od tako dobijenih podataka 

pripremi određena informacija na osnovu koje će moći da se donese zaključak o budućim 

dešavanjima. U Sjedinjenim Američkim Državama ovaj metod ima veliku primenu, naročito 

u samoposlugama gde se u momentu same kupovine posmatra kupac, najčešće direktno i 

beleži da li on kupuje proizvode koji su predmet posmatranja. Isto tako, tipičan primer u 

metodi posmatranja je posmatranje ljudi na ulici sa ciljem da se vidi kakve cipele nose. 

Metod nadgledanja u praksi kod nas, još uvek nema široku primenu, zbog toga što su veliki 

troškovi posmatranja i nema mogućnosti da se izmere sve radnje. No, ne treba zaboraviti i 

prednost ovog metoda jer se brzo dobijaju potrebni podaci. Oni su objektivni, tačni i 

isključuje se subjektivni element. Prilikom korišćenja metoda nadgledanja za prikupljanje 

podataka mogu se koristiti i mehanička sredstva kao što su: kamera, aparat, audiometer, 

psihogalvanometar i dr. 

Eksperimentalni metod- Sakupljanje podataka uz pomoć ovog metoda vrši se na isti način 

kao i kod metoda nadgledanja. Osnovna razlika između eksperimentalnog metoda i metoda za 

nadgledanje je u načinu izbora kontrolnih jedinica i kontrola prisutnosti ostalih faktora. Kod 

eksperimentalnog metoda izbor eksperimenta vrši se slučajno pri čemu se mora obezbediti 

takvo eksperimentalno stanje u kojem će biti eliminisani ostali faktori ili da se njihov efekat 

meri posebno ukoliko se ne mogu eliminisati. Zbog toga je primena eksperimentalnog metoda 

mnogo skuplja i komplikovanija. Problem primene ovog metoga ogleda se i u tome što je 

sakupljanje potrebnih podataka jedan dinamičan proces i zahteva brzo prilagođavanje terenu. 

 

 

 

 
27 Hanić, H.,(2007).,Principi marketinga.,Beogradska bankarska akademija.,Beograd.str.75. 
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3. Procesi i tokovi marketing informisanja 

Potreba informisanja je sve više prisutna u svakodnevnom životu, a problemi koji se javljaju 

na planu prikupljana informacija nalažu da se naučno sagleda celokupni proces informisanja. 

Primaoci informacija, u praksi su ostavljeni na milost i nemilost “adekvatnih informacija”. U 

nekim preduzećima mogu se čuti sledeći komentari o informacijama28: 

- previše pogrešnih informacija, tj.informacije od kojih većina nisu važne pri donošenju 

odluka, 

- previše tačnih informacija, ali bez određenih specifičnih činjenica koje su neophodne za  

optimalne marketing odluke 

- decentalizovane informacije, kojima se teško određuje njihovo mesto (mnogo su razbacane),  

- informacija je prekinuta, tj.nema je u celosti 

- informacija dolazi kasnije, pa su pravovremene odluke nemoguće 

- informacija nije proverena, itd. 

 

Ovakve situacije i žalbe naterale su mnoge kompanije u SAD da preuzmu nove zahvate i 

koncepcije u organizovanju upravljanja informacijama. Tako, na primer, kompanija Dupoint 

organizuje centar za marketing informacije, što znači sakupljanje dosta informacija sa 

određenih specifičnih tržišta o sopstvenoj poziciji, o konkurenciji koja je prisutna na tržištu, o 

potrebnim sredstvima i dr., koje se čuvaju u računarima. Celokupni proces marketing 

informacija može se posmatrati u tri toka (slika br.1) i to: 

1.Ulazni tok informacija (marketing obaveštavanje) 

2.Unutrašnji tok informacija (interni marketing) 

3.Izlazne informacije (marketing komuniciranje)  

 

                                                                        a 

 

b                                                                      c 
 

Slika br.1. Dvosmerni uticaj informacija na relaciji preduzeće - okolina 

Izvor: Kreacija autora 

Legenda: 

a) ulazni tok informacija 

b) unutrašnji tok informacija 

 
28 Hanić, H.,(2005).,Marketing.,Viša poslovna škola.,Beograd.str.93. 

 

okolina preduzeće 
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c) izlazne informacije 

Ulazni tok informacija, poznat kao marketing izveštavanje, obuhvata sve podatke, počev od 

tajnih, pa preko statističkih podataka pa sve do raznih mišljenja kojih ima u poslovnom 

prostoru preduzeća. Marketing izveštavanje se koristi za brze novonastale situacije na tržištu 

gde preduzeće teži da dobije informacije poverljive prirode, kao i one koje se tretiraju kao 

poslovna tajna. 

Ideja o marketing izveštavanju dolazi iz vojske. Onaj što donosi odluku u ratu često je udaljen 

od bojnog polja i u potpunosti je zavistan od drugostepenih informacija koje dobija o borbi. 

Njemu su potrebni konstantni podaci o trenutnom stanju trupa, broju napada, planovima 

neprijatelja i dr. U sličnoj situaciji je i rukovodilac marketinga. On se bori za teren (tržište), 

sa saveznicima (kanali distribucije), protiv neprijatelja (konkurencije) za nagradu 

(prodaju). Budući je udaljen od bojišta, njemu su potrebne stalne informacije o pozicijama i 

efektima njegovih prodavaca (vojske) za otpor na koji nailaze, od aktivnosti konkurencije. 

Drugi tok informacija obuhvata informacije unutar preduzeća, a sakupljaju ih one službe 

koje su za to zadužene. Unutrašnji tok informacija je sastavljen od informacija  koje idu 

nadole, nagore i horizontalno. Tok nadole se sastoji od komunikacija među ljudima i to: od 

visoko postavljenih kadrova na skali rukovođenja ka niže postavljenim. Informacije nagore su 

suprotne prethodnim i kreću se od nižeg nivoa rukovođenja u preduzeću. Horizontalne 

informacije se kreću u kolektivu između zaposlenih istog ranga. 

Sistem informisanosti kod svih subjekata u unutrašnjem toku informacija je različit i može se 

slikovito prikazati (slika br.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika br.2. Stepen informisanosti u unutrašnjem toku informacija 

Izvor: Kreacija autora 

 

Direktor 

Operativni menadžment 

Izvršioci 

 

 

 

Informacije 
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Može se zaključiti da od radnog mesta zavisi obim informacija. No, treba takođe istaći i 

sledeće29: 

- za rukovodioca su potrebne naučne informacije, 

- što je veći nivo odlučivanja, češće su pisane informacije, a ređe usmene i vizuelne, 

- što je viši stepen odlučivanja, češće su vertikalne informacije, dok su horizontalne 

više prisutne kod izvršilaca, 

- isto tako, rukovodiocima je potrebno više sekundarnih informacija, a izvršiocima 

primarnih informacija 

 

Treći tok informacija predstavlja selekciju svega onoga što treba da izađe kao podatak- 

informacija van preduzeća, pritom vodeći dovoljno računa da takav izlaz informacija ne bude 

na štetu matičnog preduzeća. Ovaj tok informacija je poznat i kao marketing komuniciranje 

sa okolinom, i ono u suštini sadrži sve poruke koje preduzeće šalje potrošačima, javnosti, 

institucijama i dr. sa ciljem da ih upozna sa svojom situacijom i namerama 

Zaključak 

Marketing predstavlja tržišnu koncepciju upravljanja i rukovođenja organizaciom koja 

celokupnu poslovnu politiku orjentiše prema tržištu. Ona usmerava organizacije na tržište, 

imajući u vidu da je polazna tačka delovanje svakog preduzeća potrošač i zadovoljenje 

njegovih potreba. Pod marketingom u turizmu podrazumevaju se sve marketing aktivnosti 

(analiziranje, organizovanje, planiranje i kontrola) koje su usmerene ka turističkom tržištu sa 

ciljem da se zadovolje želje i potrebe turističkog potrošača a pritom da se ostvare rentabilni 

rezultati poslovanja. S tim u vezi je i princip da svaku poslovnu odluku treba donositi kroz 

primenu njenog odraza na tražnju, odnosno ponašanje potrošača. Marketinško istraživanje u 

turizmu predstavlja plansko i sistemsko prikupljanje i analizu podataka kroz niz relevantnih 

informacija, na osnovu kojih se donose određene odluke i kontroliše njihovo sprovođenje i 

njihovi rezultati. Ovaj proces se sprovodi kroz niz analitičkih faza i analiza, koje se koriste 

najviše u strategijskom menadžmentu, radi primene adekvatne strategije ponašanja a sve u 

cilju zadovoljnog potrošača i poslovanja sa profitom (dobitom). Zato, sve funkcije u svakoj 

organizaciji pa i u turističkoj, moraju biti orjentisane na taj način da su rezultati vidljivi kroz 

realizaciju na tržištu. Drugim rečima pod uspešnom turističkom organizacijom, 

podrazumevaćemo onu organizaciju koja zadovoljava potrebe potrošača traženim uslugama a 

pri tome ostvaruje potrebnu dobit. 

 

      

 
29Aaker.A.D.,Kumar, V. and  G.S.Day (2007), Marketing Research, John Wiley and Sons, New York.pp.207. 
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DEJTON AND KOSOVO CONFERENCE 

Reshat Nurboja, Dr.Sc.  

Political Science and MND 

Peja, Kosovo 

Abstract 

Since the beginning of the dissolution of Yugoslavia, international diplomacy has ignored the 

problem of Kosovo, and Kosovo has only conceived and dealt with it as a problem of human 

rights and freedoms. Even in the many proposals offered for the peaceful resolution of 

Yugoslavia's disintegration of international diplomacy, Kosovo's issue has not been allowed 

by Serbia either to be discussed ... And not a few decision-making countries this condition of 

Serbia has been accepted and considered also as fair because international diplomacy has 

been conceptualized on the basis of the international principle of "utipossidetis" 

(Utipossidetis is a principle of international law widely used in the process of decolonialism, 

according to which at the end of a conflict the territory and other property In the case of 

Yugoslavia, the implementation of this principle meant maintaining the borders of the 

republics at the moment of the dissolution of Yugoslavia without taking into account their 

ethnic composition.) Ignoring and neglecting the solution of Kosovo's problem by 

international diplomacytogether with other republics, during the first years of the dissolution 

of Yugoslavia, directly affected the escalation of the conflict between Serbs and Albanians, 

which eventually resulted in a war between them. An opportunity to prevent this war in 

Kosovo was: the first conference for Yugoslavia initiated by the United Kingdom and chaired 

by Lord Carrington, which was held on 26-27 August 1991, with the aim of mediating and 

submitting proposals for resolving armed confrontations between the Yugoslav Republics. To 

accomplish this goal was also established the Arbitration Commission, which in his work 

completely ignored the issue of Kosovo. 

Key words: Kosovo, Deyton, conferences, war, peace. 
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HYRJE:  

Masakra ndaj 8000 burrave e fëmijë mysliman30 të moshës prej 12 deri në 77 vjeç31  

në këtë qytet (Srebernicë), e mbushi më fund kupën e bashkësisë ndërkombëtare e cila nuk 

mund më të heshte dhe rrinte duarkryq ndaj masakrave që i ndërmerrte Serbia dhe serbet e 

Bosnjes ndaj popullit të pambrojtur civil boshnjak, dhe kështu NATO32 e udhëhequr si 

zakonisht nga SHBA-të -filloi me 30 korrik 1995 fushatën e bombardimeve ndaj forcave 

ushtarake serbe e cila tentonte okupimin e kryeqytetit të Bosnjes, Sarajevën. Vetëm ky sulm i 

NATO-së detyruan serbet të pranojnë mbajtjën e Konferncës së Paqes në mes të Kroacisë, 

Serbisë dhe Bosnnjës e cila u mbajt me 21 nëntor 1995 në bazën ajrore Wright-Patterson, 

Ohia ndërsa ceremonia përmbyllëse ishte planifikuar të mbahet në Paris.33 

Rasti i Srebernicës, është dëshmia më e mirë e mentalitetit vrastar dhe frikacak të 

ushtrisë serbe, kur nga frika e bombardimeve i lidhnin ushtarët e forcave paqesore të 

Kombeve të Bashkuara për shtylla elektrike pothuaj në tërë territorin e të ashtuquajturës 

“Republika Srpska” Kur ndalonin bombardimet, ata tregonin “trimërinë” e tyre duke vrarë 

gra, fëmijë e pleq të moshuar e të lodhur, të rraskapitur, të uritur dhe duar thatë.  

Pas tri javë bisedimesh të rënda, me ndërmjetësuesin brilant, Holbrooke, u nënshkrua 

Marrëveshja e Dejtonit, më 21 nëntor 1995, me çfarë lufta në Bosnjë mori fund34. Nga 

rezultati i Marrëveshjes së Dejtonit u tregua se përdorimi i kufizuar i forcës, qoftë dhe vetëm i 

forcës ajrore, mund të sillte ndryshime vendimtare. Gjithashtu, ajo tregoi rëndësinë e unitetit 

të aleatëve dhe të rolit drejtues të amerikanëve, rëndësinë e përdorimit të forcës ndaj atyre, siç 

ishte Milosheviq dhe Mladiq35. Të gjitha këto ngjarje treguan se diplomacia ndërkombëtare, 

deri në ndërhyrjen në Bosnjë, ishte e brishtë, e pakoordinuar dhe jo unike, dhe çka ishte edhe 

më përmbajtësore tregoi se Europa nuk është në gjendje të menagjoi dhe arrin zgjidhjen e 

ndonjë konflikti kompleks dhe me përmasa ushtarake çfarë ishin ato në dy republikat (Kroaci 

e Bosnje) pa ndihmen dhe kyçjen direkte të SHBA-së.  

 Marrëveshja e Dejtonit, paralajmori Kosovën se po qe se dëshirojnë të mos mbesim 

në kuadër të Serbisë, është “KOHA” e fundit që të ndryshojmë strategjinë paqësore të zbatuar 

deri në këtë vit (1995), që ishte një politikë e mençur dhe në interes të popullit të Kosovës, 

por dy luftërat në ish Jugosllavi dhe sjellja injoruese e Serbisë ndaj diplomacisë 

ndërkombëtare kishte ndryshuar doktrinat dhe parimet stereotipe ndërkombëtare.   

 
30Ahtisaari, Martti, Detyranë Beograd. Trend, Prishtinë 2008.Fq. 20 

David Rhode, The Betrayal and Fall of Srebrenica, Europe’s Worst Massacre Since World War II  

      ( London: Penguin Books, London, 1997); 
31Potocari Memorial center: Preliminary List of Missing Persons from Srebernica ‘95 
32Operacionii NATO-s injohursiDeliberate force e cilakazgjaturprej 30 gushtitderi me 20 shtatornjihetsi 

operacionimëimadhushtaraknëhistoritë NATO-s me 3515 fluturime, 293 aeroplanngatetështeteanëtaretë 

shfrytëzuar 
33Richard Holbrooke,To End a War(New York: Random House, 1991), p.202 
34 Albright, Madeleine,Vep. e cit.,fq. 231. 
35 Po aty. 
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Këto luftëra dëshmuan se po qe se Kosova dëshiron ta avancojë pozitën e vet në 

skenën ndërkombëtare, duhet të ndryshojë rrënjësisht organizimi dhe veprimi politik. Për fat 

të keq, alternativa e Kosovës e udhëhequr nga LDK-ja, nuk kishte arritur dhe nuk shprehte 

interesim të zhvillohej krahas zhvillimeve dhe ndryshimeve në politikën e përgjithshme në 

rajon, ngeli në nivel të organizimeve partiake, me çfarë u argumentua fakti shkencor e 

historik se asnjë parti politike, sado që ajo të jetë e fortë dhe e përkrahur, për një kohë të gjatë 

nuk mund t’i kryej përgjegjësitë dhe kompetencat e institucioneve shtetërore, që të themi 

ishin të brishta, mos të them nuk ekzistonin në Kosovë. 

Në janar të vitit 1996, Rudolph Perina, shef i Misionit Diplomatik të SHBA-ve në 

Beograd dhe pjesëmarrës në Konferencën paqësore për Bosnjë dhe Hercegovinë, në 

mbledhjen e mbajtur me dyer të mbyllura me Kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës do 

të ballafaqohet me pyetjen “Pse në Dayton nuk u hap çështja e Kosovës”. Perina, do të jetë i 

qartë dhe i drejtpërdrejt: në Dayton janë ftuar ata që kanë luftuar...”.36 Kjo, në njëfarë mënyre 

ishte një mesazh këshillëdhënës për ata që kuptojnë gjuhën diplomatike... Koha dëshmoi se 

mesazhe të këtilla, ai rreth i LDK-së nuk ka mundur ta kuptojë, e ndoshta as nuk ka dëshiruar 

ta kuptojë... 

 Liderët e lëvizjejës paqësore në Kosovë, duke mos dashur të kuptojnë dhe të pranojnë 

një realitet të ri që e kishin sjellur luftrat në Kroaci dhe Bosnje e Hercogovinë, apo duke e 

vlerësuar se Kosova nuk posedon potencial të domosdoshëm t’i kërkoj të drejtat e tyre përmes 

luftës apo llojeve tjera të konfrontimit fizik me Serbinë dhe pushtetin e instaluar serb në 

Kosovë, vazhdonin me çasjën e tyre të improvizimit të kundërshtimit të pushtetit serb, me 

organizimin e një sistemi paralel të pushtetit shqiptarë në Kosovë, por kjo nuk ishte në 

përputhje me synimet e popullit dhe represionit, terrorit dhe dhunës që po e zbatonte Serbia 

në Kosovë.  

Në këto rrethana, u paraqit një lidership i ri, i cili procesin e ndalur e lëvizi para, kjo 

ishte Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), e cila, imponoi spektrit politik shqiptarë dhe 

bashkësisë ndërkombëtare domosdoshmërinë e shqyrtimit dhe zbatimit të një strategjie të re 

të çasjës ndaj Kosovës.   

Ka shumë mendime pse lufta në Kosovë nuk shpërtheu gjatë kohës kur lufta kishte 

filluar në pjesët e tjera të ish-Jugosllavisë. Përpjekje që konflikti të bartet në Kosovë ose në 

jug, siç ishte zakon të thuhej, kishte në kontinuitet, posaçërisht nga lidershipi kroat. Janë 

organizuar takime të ndryshme, ku është kërkuar nga liderët kosovarë që të futeshin në luftë 

dhe kështu të formohet një front i përbashkët kundër Serbisë dhe serbëve tjerë të armatosur që 

jetonin jashtë Serbisë dhe për këtë premtoheshin armatime dhe ndihma të tjera.   

     

E fakti pse konflikti, megjithatë, nuk shpërthente në atë kohë në Kosovë, mund të 

analizohet nga këndvështrime të ndryshme, edhepse, Kosova në vazhdimësi mbetej çështje 

 
36Shala Blerim. Vitet e Kosovës 1998-1999. GAMA-Prishtinë 2001. fq. 22 
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seriozë, që priste zgjidhje. Kosova nga shumë analistë dhe diplomatë ndërkombëtarë cilësohej 

si “Kuti e Pandorës”,  e cila një ditë do të hapej. Këtë të gjithë e dinin.  

Lidhur me atë pse lufta nuk po shpërthente në Kosovë, kur ato filluan në Kroaci e 

Bosnjë e Hercegovinë po e elaboroi me një analizë interesante të një studiuesi serb, pse: 

“Kutia e Pandorës në Kosovë nuk po hapej gjatë luftës civile në pjesët e tjera të Jugosllavisë 

(Slloveni, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë). Shkaqet për këtë mund të gjinden në këto tri 

teori:                   

1. Separatistët në Kosovë nuk ishin të kënaqur me balansin e pushtetit dhe ata donin të 

prisnin derisa Serbia të lodhej nga luftërat civile,  

2. Fqinji, Shqipëria, po kalonte nëpër tranzicionin postkomunist dhe nëpër trazira dhe  

3. Deri te Konferenca e Paqes në Dayton 1995, e cila i dha fund  luftës në Bosnjë-

Hercegovinë, shqiptarët në Kosovë shpresonin se bashkësia ndëkombëtare do të fuste 

çështjen e Kosovës në negociatat e Daytonit. Meqenëse kjo kurrë nuk ndodhi, shqiptarët 

refuzuan të mbështesin Rugovën pacifist dhe filluan të mbështesin të ashtuquajturën UÇK 

(Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës), e cila ishte themeluar në vitin 199337.    

  

Është me interes që shkurtimisht të përmend se politika serbe, por edhe strukturat e 

tjera të shoqërisë serbe, luftën dhe konfliktin që kishin shpërthyer në Jugosllavi, gjithmonë e 

paraqitnin si luftë civile. Arsyeja për këtë është e thjeshtë: Konfliktin (luftën) donin ta 

trajtonin vetëm si problem të brendshëm. E për Kosovën as që donin të bisedonin. Madje në 

Dayton, Milosheviqi kishte refuzuar që të përmendej fare Kosova, si parakusht të pranoi të 

marrë pjesë në atë konferencë. Në atë kohë, Rugova dhe përkrahësit e tij insistonin të kishin 

të drejta të njëjta me serbët e Kroacisë, por këtë e ndryshuan, kur kroatët ndërmorën 

operacioni ushtarak Oluja38, në muajin gusht 1995. Pa marrë parasysh se elita politike e 

Kosovës dhe bashkësia ndërkombëtare bënin çmos që të parandalojnë shpërthimin e luftës në 

Kosovë, konflikti në Kosovë, megjithatë shpërthen39. Me çasjen e tillë të diplomacisë 

ndërkombëtare ndaj gjendjes në Kosovë  në një formë të caktuar u nënkuptonte se “ lufta 

është mjeti i vetëm për arritjen e qëllimeve dhe interesave të tyre”40.    

Lëvizja pacifiste, të cilës i printe dr. Ibrahim Rugova, duke mos arritur që të 

imponohet dhe duke mos arritur që të fusë Kosovën në agjendën e Konferencës së Daytonit, 

filloi të zbeh autoritetin, dhe besimin në çarqe të caktuara të njerëzve që e kuptuan se është 

koha e fundit kur duhet të përcaktohen a do të vazhdojnë me lëvizjen paqësore e të mbesin 

pjesë e Serbisë edhe për një kohë shumë të gjatë apo do të pranojnë konfliktin që po i’a 

imponon Serbia e po hyjnë në një rrugë me shumë të panjohura, e cila realisht sipas të gjitha 

 
37Simić,Predrag, Put u Rambuje: Kosovskakriza 1995-2000, SHB “Nea”, Beograd, 2000, fq..23-25. 
38Gjatëkëtijoperacioniushtarakpothuajtëgjithaenklavatserbeqëishinkrijuardheqëluftonin, sidomosnë 

Dalmaci, u zhbënëdheserbëtngaatopjesëtëKroacisë u larguannëmënyrëtëpapriturdheshumëshpejt. 
39Simić,Predrag, Vep. e cit.,fq. 36. 
40Abazi, Enika.Çështja e Kosovësdhediplomaciandërkombëtare 1990-1999: Njëkonfliktiparashikueshëm.  

Qendra e studimevealbanologjike-Institutii histories. Tiranë, 2013. Fq.204 
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analizave të rrethanave të atëhershme nuk rezultonin në favor të Kosovës, por kjo ishte rruga 

e vetmeqë e kishte Kosova nëse donte t’a jetësonte kushtetuten e saj të 7 shtatorit 1990, dhe 

vendimin e 87.1% të popullit për pavarësi të shprehur përmes referendumit në vitin 1991.  

Gjendja e rëndë në Kosovë, dhuna dhe terrori i vazhdueshëm kundër popullatës 

shqiptare bënë që në trupin social shqiptar të paraqiten, në formë më të shprehur, kërkesa për 

një lëvizje ndryshe. U krijua një opinion se bota angazhohet vetëm kur fillon lufta. Me të 

vërtetë, përvojat sllovene, kroate, boshnjake këtë opinion e vërtetuan. Bazuar në këtë, u 

paraqitën opsionet për dinamizim të jetës dhe të rezistencës, duke kundërshtuar pacifizmin e 

LDK-së dhe të presidentit Rugova, i cili filloi të kritikohej çdo ditë e më shumë nga një grup i 

caktuar njerëzish, por nga ana tjetër kishte akoma besimin dhe respektin e pakontestueshëm të 

pjesës dërmuese të popullit të Kosovës, çka ishte edhe e natyrshme, se LDK e kishte bindur 

popullin se synimet e tyre mund të realizohen vetëm me politikë paqësore e kursesi me luftë.  

Edhe shqiptarët nga diaspora përshpejtojnë dhe shpeshtojnë kërkesat për një lëvizje ndryshe. 

Për vite të tëra, në diasporë ishin krijuar grupe ndryshme, të cilat, në fazën e parë të 

shpërbërjes së Jugosllavisë, u rreshtuan në linjën e filluar nga dr. Rugova. Këto grupe, 

varësisht nga vendi dhe “KOHA” që ishin krijuar, ishin mjaft të ideologjizuara dhe njiheshin 

si grupe marksiste-leniniste. Ato i bënë shumë aktive kërkesat e tyre që të dinamizoheshin 

lëvizjet në Kosovë dhe të përkrahin opcionet e luftës. Marrëveshja e Dayton-it, përfundimisht 

edhe zyrtarisht  e bëri të qartë se poqëse vertet Kosova deshiron të bëhet e pavarur duhet të 

luftoi për këtë synim.  Dhe çka ishte më problematike dhe më komplekse për t’u kuptuar, 

bashkësia ndërkombëtare edhe pas qindra mijëra vrasjeve të iniciuara dhe zbatuara nga 

politike millosheviqiane, me miliona njerëz të ikur nga vatrat e luftës anëkënd botës, me 

dhjetra mijëra gra të përdhunuara, Sllobodan Millosheviqi konsiderohej dhe trajtohej nga ta, 

si “paqebërës dhe garantues i Marrëveshjës së Dayton”41 

 

Perfundimet – Konluzionet 

 

Marrëveshja e Paqes midis palëve ndërlu ftuese në Bosnjë e Hercegovinë uarritmë 21 

nëntor 1995, në bazën ajrore Wright-Patterson në Dayton, Ohio. Marrëveshja u nënshkruanë 

Paris më 14 dhjetor 1995.Koha kadeshuar se kjo ka qenë neglizhencë dhe vlerësimi gabuar I 

diplomacies ndërkombëtare. 

Lidhja Demokratike e Kosovës, me politikën e saj paqësore të identifikuar me 

Presidentin Ibrahim Rugova nuk arriti ta ndërkombëtarizonte problemin me anë të qendresës 

paqësore kundër regjimit serb.  

Mos pjesmarrja, gjegjësisht mos ftuarjae e Kosovës në Konferncen e Parë për ish 

Jugosllavinë të organizuar nga Britania e Madhe dhe e kryesuar nga Lordi Carington e 

 
41Abazi, Enika.Çështja e Kosovësdhediplomaciandërkombëtare 1990-1999: Njëkonfliktiparashikueshëm.  

Qendra e studimevealbanologjike-Institutii histories. Tiranë, 2013. Fq.202. 
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nëveçanti injorimi I Kosovëse dhe në Konferencen e Dejtonit imponuan dhe arsyetuan daljen 

në plan tëparë të Ushtria Çlirimtare e Kosovës. 

Paraqitja publike e UÇK-së, u bënë kohën më të përshtatshme dhe më të favorshme për 

Kosovën, mu atëherëkur u bë e qartë se arritja e synimeve pro pavarësi me mjete paqësore të 

proklamuara nga presidenti Rugova nuk po japin rezultatet e pritura dhe nukpoi’aimponojnë 

bashkësisën dërkombëtare një çasje mëserioze dhe më positive ndaj çështjes së Kosovës.. Po 

të paraqitej më herët UÇK-ja, viktima në njerëz dhe pasuri do të kishte disa dhjetëra here më 

shumë dhe një kohësit diplomacia ndërkombëtare do të kishte një çasje ndëshkuese dhe 

kategorikisht jo të favorshme për Kosovën. Po të paraqitej më vonë, kur Jugosllavia e re do 

t’irikthente dhe forconte pozicionet e veta, faktori ndërkombëtar do tëv azhdonte të ishte 

kundër pavarësisë së Kosovës. 

Marëveshja e paqes në Dejton, tani pas 24 vite vedeshmon se kan dihmuar në 

ndërprerjen e luftërave në mes Serbisë me Bosnen e Hercegovinen dhe Kroacinë, porprodukti 

I asaj marrëshjeje Bosnia dhe Hercegovina është jofunkcionale si shtet dhe po e vështirë 

sonëmostë them po e pamundëson demokratizimin e atij vendi…Përintegrimin e saj eventual 

në Evropë as nuk mund të diskutohet me raportet ekzistuesee saja të brendshme 

ndërsanganatje të rkyshtet, ashtu si që shtë formuar në bazëtë Marrëveshjës së Dejtonit 

veshtersonin te grimi evropian të Ballkanit dh e është burimi mundëshëtëri konfliktit në këtë 

pjesë të Ballkanit. 
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Abstract: Human needs are many and varied, but always depend on numerous factors 

and situations that human may encounter. The totality of needs and their hierarchy as 

every human sense them, can be viewed and defined as a set of human needs. A set of 

human needs contain tourist needs. "A sense of deficiency” caused by the tourist needs 

could be satisfied by the tourist goods (products and/or services). Certain types of 

needs due to their peculiarity may be regarded as a differentness or special set of needs 

groups. Tourist needs form a special needs group. They are diverse in content and 

structure, and are satisfied with the goods that enable various forms of recreation, 

travel, change of residence in areas outside the domicile etc., as well as other human 

activities.  
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Uvod  

Ako se želi jednom rečenicom okarakterisati sav dosadašnji razvoj turizma, mogla bi se parafrazirati 

stara latinska izreka - Turismus id et crescit eundo - turizam ide i raste idući. I ovako sažeta fraza 

uspešno prikazuje osnovnu karakteristiku fenomena turizma - stalan rast. Esencijalna svojstva 

stalnog rasta turizma ogledaju se u sledećem: povećani nivo životnog standarda, ne samo u 

najrazvijenijim, nego i u drugim manje razvijenim zemljama sveta, povećani fond slobodnog 

vremena i pravo na plaćeni godišnji odmor zaposlenog stanovništva u velikom broju zemalja, 

povećani fond raspoloživih slobodnih sredstava nakon podmirenja osnovnih životnih potreba, čiji 

dobar deo ide u turističku potrošnju, visoki stepen urbanizacije, uključivanje novih struktura i 

segmenata stanovništva u kategoriju potencijalne turističke tražnje tj. potrošnje povećana mogućnost 

korišćenja modernih sredstava transporta. Prostornu koncentraciju proizvodnje izazvanu 

industrijskom revolucijom pratila je i prostorna koncetracija potrošnje. Ali, urbanizacija, tako 

eksplozivna tokom XX veka, nije samo narastanje urbanog tkiva. Ona je, možda i više od toga, 

širenje jednog novog načina života koji raskida s tradicionalnim odnosom čoveka i prirode, čoveka i 

čoveka, zamenjujući ih nekim sasvim novim odnosima. Ova snažna koncentracija stanovništva u 

gradovima izazvala je određene reakcije u ponašanju ljudi, što je u svim sredinama, gde je to 

dozvoljavao ekonomski potencijal, dovelo do turističkih kretanja.  

Čovek i njegove turističke potrebe  

 

Čovekove su potrebe brojne i raznovrsne, a uvek zavise od brojnih faktora i situacija u kojima se 

čovek nalazi. Ukupnost potreba i njihova hijerarhija, kako ih svaki čovek oseća, može se posmatrati 

i definisati kao skup čovekovih potreba. U skupu čovekovih potreba sadržane su i turističke potrebe. 

"Osećaj pomanjkanja" koji izazivaju turističke potrebe zadovoljava se turističkim dobrima 

(proizvodima i/ili uslugama. Pojedine vrste potreba, zbog svoje specifičnosti, mogu se posmatrati 

kao posebnost ili kao posebne skupine potreba. Turističke potrebe, zacelo se izdvajaju u posebnu 

skupinu potreba. Raznolikog su sadržaja i strukture, a zadovoljavaju se dobrima koja omogućuju 

raznovrsne oblike rekreacije, putovanjem, promenom boravka na područjima van domicila itd., ali i 

drugim čovekovim aktivnostima.  

U literaturi su zastupljena različita tumačenja nastanka i razvoja potreba. Nije teško uočiti da se 

čovekove potrebe razlikuju zavisno od životnog standarda, te njegovog posebnog i ukupnog dosega 

kulture u kojoj živi, tradicije i vrednosnog sistema koji ta kultura neguje. Sve to oblikuje čovekove, 

a time i turističke potrebe. Prema mišljenju mnogih autora, objašnjenje čovekovih potreba zahteva 

celovit interdisciplinarni pristup. To je stoga, što se u najopštijem određenju, poreklo čovekovih 

potreba nalazi u42:društveno-ekonomskom razvoju, kao posledici nasleđa, te naučnih, tehnoloških i 

uopšte civilizacijskih dostignuća, te u  samoj prirodi čoveka i njegovom odnosu prema okruženju u 

kome zadovoljava potrebe.  

I sistem bioloških potreba nije statičan i jednoznačan u svim ekonomskim i kulturnim uslovima. 

Stabilnost potreba je prividna. Rastom životnog standarda, kad su životna sredstva jeftinija ili 

novčana primanja viša, čovek kupuje više životnih sredstava te zadovoljava i druge potrebe. Tako 

iskazuju veće i raznovrsnije društvene potrebe. Osim toga, sistem ukupnih društvenih potreba 

oblikuje se i prema "društvenom statusu" i "imaginaciji" svakog pojedinca. Naučna saznanja o 

čovekovim potrebama još su relativno skromna. Nauka o potrebama, odnosno "hreiologija", nastoji 

interdisciplinarnim pristupom objasniti fenomene motivacije i ponašanja čoveka. Sam termin retko 

 
42Ante Dulćić,Upravljanje razvojem turizma, MATE, Zagreb, 2001, str.12 
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se koristi u ekonomskoj literaturi, a nastao je kao složenica od grčke reči chreia - potreba i logos - 

nauka.  

Turističke, kao i sve druge, potrebe su istorijski, fiziološki i kulturno uslovljene. S obzirom da je 

čovek biološko, ali i društveno biće, formiran na različitim sistemima društvenih vrednosti, 

formiraju se i vrlo različiti sistemi potreba, koji su u procesu stalnog razvoja i transformacije. 

Razvoj turističkih potreba, od "pionirskog" i elitnog, do masovnog charter turizma, ilustrativan je 

primer istorijskog i klasnog razvoja čovekovih potreba, ali i primer njihove dinamike u vremenu i 

prostoru, socijalnom i društvenom ambijentu i segmentima stanovništva. Turističke potrebe 

interpoliraju se u sistem čovekovih potreba prema uslovima u kojima se formiraju. Njihov 

ekonomski izraz manifestuje se u potrošnji, njenoj veličini, strukturi i dinamičnosti i drugim 

karakteristikama. S aspekta ekonomske teorije, sve potrebe koje se zadovoljavaju ekonomskim 

dobrima predstavljaju izvor, odnosno cilj privredne aktivnosti. "Turističke potrebe u najvećem delu 

zadovoljavaju se turističkim dobrima ili uslugama ekonomskog značaja."43 Deo turističkih potreba 

zadovoljavaju slobodna prirodna dobra koja nemaju ekonomski značaj. Odnos između dobara i 

potreba temeljni je ekonomski odnos. Ekonomska teorija istražuje taj odnos polazeći od opšte 

paradigme prema kojoj su potrebe "neograničene", a dobra "ograničena". Iz te suprotnosti proizilaze 

situacije koje su predmet proučavanja mnogih naučnih disciplina, naročito ekonomskih.  

Može se reći da su sveukupni čovekovi napori usmereni na približavanje potreba i mogućnosti44. I 

pored toga, većina ljudi živi u uslovima u kojima ne može zadovoljiti osnovne potrebe. U svim 

slučajevima odnos između potreba i dobara rešava se izborom, tj. davanjem prioriteta jednim nad 

drugim vrstama potreba, odnosno uspostavljanjem hijerarhije njihovog zadovoljavanja.   

U analizi odnosa turističkih potreba i dobara za njihovo zadovoljavanje, ne mogu se potrebe 

izjednačiti s turističkom tražnjom i potrošnjom. Svakoj tražnji i potrošnji prethodi potreba koja se 

zadovoljava potrošnjom određenog dobra, usluge. Međutim, potrebe se objektivno ne mogu u celini 

zadovoljiti. Zbog toga se javlja razlika između stvarnih potreba i onog što se pojavljuje kao 

turistička tražnja i/ili potrošnja. Tražnja turista je njegova spremnost da nabavi i/ili kupi određenu 

količinu turističkih dobara. A ta spremnost ne zavisi samo od "kvantiteta" njegovih turističkih 

potreba, već i od čitavog niza drugih faktora, kao što su na primer dohodak, cene devizni kurs, 

kvalitet i način promocije i još čitav niz drugih teško uhvatljivih faktora. Zbog toga, se ova dva 

pojma ne mogu izjednačavati, premda potreba prethodi i inicira tražnju.  

Potrebe se u ekonomskoj nauci istražuju na teorijskom i empirijskom nivou. Teorijski nivo 

izučavanja nastoji odgovoriti na pitanja zašto i kako potrebe nastaju, kakve su i kako se menjaju i 

razvijaju? Empirijski nivo izučavanja usmeren je prema (turističkoj) tražnji i potrošnji. Tu se nastoji 

istražiti veličina, struktura, i dinamika potreba, identifikovati nosioci i spoznati činioci koji utiču na 

turističku tražnju i potrošnju. U različitim područjima ekonomske teorije, potrebe su polazišta i 

konstitutivni element teorijskog sistema. U teoriji razvoja, čovekove potrebe će biti ključni element 

po kojem se optimalizuje sveukupni društveni razvoj. Tu se potrebe javljaju kao funkcija cilja, a 

njihovo maksimiranje uzima kao glavni cilj privrednog i ukupnog društvenog razvoja.  

Nužnost racionalnog pristupa u zadovoljavanju potreba, proizilazi iz ograničenosti dobara. Ta 

činjenica je dovela do formulacije poznatog dualnog načela - minimalnih utrošaka razvojnih resursa 

za zadovoljavanje maksimalno mogućeg obima potrebe, ili optimalnog odnosa između resursa i 

potreba. Savremene marketing strategije poslovanja, oslanjaju se na sve složenije tehnike analize i 

 
43ibid., str.12  
44Vidoje Stefanović, "Simbioza marketinga i naučno - tehničkog progresa u zadovoljavanju potreba", u zborniku radova, "Mesto i uloga marketinga u 

razvoju jugoslovenske privrede", Ekonomski fakultet, Niš, 1985, str. 395 
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ispitivanja potreba, bilo radi njihovog, upoznavanja i korišćenja, bilo radi izazivanja novih potreba, 

a uvek s ciljem povećanja prodaje i dobiti.  

Ekonomska teorija i ekonomska politika gotovo na svim područjima tretiraju potrebe. Turistička 

teorija i politika turističkog razvoja posebno su zavisne od objašnjenja i razvoja turističkih potreba 

kao posebnog dela sveukupnih čovekovih potreba. Čovekove se potrebe i mogućnost njihovog 

zadovoljavanja u ekonomskoj teoriji posmatraju kao pokretači i izvorišta svih ljudskih delatnosti. 

One su neposredan ili posredan cilj svake čovekove aktivnosti. Potrebe se uzimaju i kao kriterijum 

po kome se klasifikuju raznovrsna dobra i usluge s kojima se zadovoljavaju čovekove potrebe.  

Ekonomska nauka doprinosi spoznaji o prirodi i potrebama čoveka, ali ih eksplicite ne istražuje. Ona 

traži teorijske stavke i paradigme na pretpostavkama o racionalnom izboru, odnosno ponašanju 

čoveka, prilikom zadovoljavanja njegovih raznovrsnih potreba. Život ljudi se menja sa godišnjim 

dobima. Svet potreba u budućnosti biće, pre svega, u funkciji privrednog razvoja i dometa naučno - 

tehnoloških promena. Jer, potrebe su svakim danom i kvalitativno i kvantitativno sve drugačije. 

Dakle, zahtevi pojedinaca za materijalnim dobrima i (turističkim) uslugama radi otklanjanja osećanja 

nezadovoljstva i postizanja odgovarajućeg nivoa blagostanja biće sve raznovrsniji i disperzivniji.  

Teorije o turističkim potrebama u politici razvoja turizma  

 

Uočavajući problem kontradiktornosti u ponašanju čoveka, savremena društva su našla rešenje u 

normiranju ponašanja. Društvene norme tako upućuju na podsticaje "pozitivnih" i sputavanje 

"negativnih" čovekovih osobina. To je bilo moguće postići tek onda kada su uspostavljeni vrednosni 

kriterijumi po kojima će se kvalifikovati čovekovo ponašanje. Nezavisno od uspostavljenih 

društvenih normi, stalni je zadatak nauke da istražuje čovekovu prirodu, njegove potrebe i 

ponašanja. Tako su se razvile mnoge teorije koje se mogu koristiti i za objašnjenje turističkih 

potreba45.  

a.Hedonizam kao prirodno izvorište potreba46 

U klasičnoj ekonomskoj teoriji i teoriji koju je razvila austrijska psihološka ekonomska škola, 

koristi se pretpostavka o hedonističkoj prirodi čoveka, te iz toga izvodi i objašnjava sistem potreba. 

Te ekonomske škole, koje su imale i imaju veliki uticaj na ekonomsku teoriju, ističu da je 

hedonizam ili uživanje koje izaziva posedovanje i trošenje dobara, osnovna pokretačka snaga i 

osnovna čovekova potreba. Tu se ekonomske pojave i procesi objašnjavaju polazeći od pretpostavke 

da je hedonistička čovekova priroda pokretač volje i generator potreba.  

Zadovoljenje potreba stvara uživanje, uživanje je središte oko kojeg se okreću svi ljudski napori i 

ljudska nastojanja. Uživanje je kao neko žarište iz kojeg vrcaju iskre, koje pale čovekovu svest. 

Ljudi žele povećati svoja uživanja do najveće mere, u nadi da to tako ostane celog života. Spoljašnji 

svet, dobra imaju za ljude vrednosti samo u onoj meri, u kojoj im pribavljaju uživanja. Njihova 

vrednost za ljude, dakle, opada, kada im pribavljaju manja uživanja.  

Predstavnici psihološke ekonomske škole na pretpostavci o hedonističkoj prirodi čoveka, razvili su 

teorijske konstrukcije poznate kao "skale korisnosti", koje korisnik ima od korišćenja nekog dobra. 

Istaknuti predstavnik ove škole, nemac Herman Heinrich Gossen, na tim pretpostavkama je 

formulisao poznate Gossenove zakone, koji se u različitim interpretacijama susreću i u savremenoj 

 
45Vidoje Stefanović, "Ekonomika turizma", PMF, Niš, 2016, str. 78-90 
46Ante Dulčić, Upravljanje razvojem turizma, MATE, Zagreb, 2001, str. 15  

ibid., str. 16  
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ekonomskoj teoriji. Prvi Gossenov zakon poznat je kao "zakon opadajućeg užitka". To znači da 

ponavljanjem korišćenja nekog dobra, užitak se za korisnika smanjuje. Drugi je "zakon izbora 

užitka". Čovek traži raznovrsne užitke i nakon određene količine jednog, prelazi na druge, da bi se 

ponovno vratio prvom i tražio nove itd. Pri tome, se čovek racionalno ponaša, nastojeći da sa 

najmanje napora i izdataka, maksimalno zadovolji potrebe ili maksimira užitak.  

O turizmu se često piše kao o području koje pruža širok "izbor užitaka", ili području na kojem čovek 

traži nove "sadržaje" i kvalitet života. Turističke potrebe svojstvene su hedonističkoj prirodi čoveka 

koji na "skali izbora užitaka" poseže za turističkim dobrima da bi menjao užitke. Empirijska 

istraživanja pokazuju da se turističke potrebe vrlo često zadovoljavaju na način koji kumulira 

raznovrsne užitke, od fizioloških i racionalnih, do krajnje iracionalnih.   

b. Alijenacija47 

Savremeni društveni razvoj, osim što donosi materijalno blagostanje, otvara i mnoga pitanja 

otuđenosti čoveka. Čovek se poredi između onog što jeste kao biće prakse u razvijenim 

industrijskim i postindustrijskim društvima, i onoga što on može (potencijalno) biti po svojoj prirodi 

ili kao "živo biće", odnosno što bi trebalo biti prema vrednosnim kriterijumima društva u kojem 

živi.   

Na paradigmi raspona ili procepa u kojem se čovek našao kao biće prakse i njegove 

(pretpostavljene) prirode, nastao je pojam alijenacije ili otuđenja. Ova paradigma koristi se za 

objašnjenja mnogih čovekovih ponašanja. Otuđenjem se objašnjava okretanje čoveka raznim 

oblicima iracionalne svesti, drogi, pa sve do uključivanja u masovna turistička putovanja, vraćanje 

prirodi, igri, itd. Čovek je otuđen zato što se našao u raskoraku između onoga što jeste i onog što 

može biti, što je njegovo postojanje rastavljeno od njegove biti.  

Alijenacijom neki pisci objašnjavaju razvoj turističkih potreba. Tu se činjenica da sve više ljudi 

učestvuje u turizmu objašnjava situacijom u kojoj se našao čovek zbog savremenog razvoja, 

otuđenja u procesu razvoja, od proizvoda svog rada, od prirodne sredine, od drugih ljudi i konačno, 

otuđenja od sebe, svoje prirode. Turizam se u tim obrascima objašnjenja javlja, u pozitivnoj funkciji 

realijenacije čoveka, a razvoj turističkih potreba tumači se uticajem alijeniranog stanja. 

 

c. Konzumerizam48 

Beg u potrošnju u čemu sve značajnije mesto zauzima turizam, s ciljem kompenzacije otuđenja, 

jedan je od oblika čovekovog ponašanja, koji se naziva konzumerizam. To je način zadovoljavanja 

potreba koje kompenziraju otuđenja. Sam pojam konzumerizam označava "čoveka potrošača", 

odnosno njegovo ponašanje u postindustrijskom potrošačkom društvu.  

Sledeći ovaj model objašnjenja valja zaključiti da čovek, bežeći k sebi, ovaj put bira put na kojem se 

beg čini mogućim, a da ne upadne u neki od brojnih devijantnih modela ponašanja. Taj "otvoreni 

pravac za beg k sebi" nije proizvodnja i rad, jer je upravo u toj sferi čovek najpre i otuđen i sveden 

na "dodatak" zemlji, mašini itd. Nije to ni politička ili društvena sfera, jer je upravo tu, u 

kontrolisanoj i dehumanizovanoj političkoj, kulturnoj i uopšte celokupnoj društvenoj sferi, našla 

inspiraciju Orwellovska vizija budućeg društva. Jedina sfera prema kojoj se čini beg moguć, jeste 

vreme koje čoveku ostaje za slobodno raspolaganje nakon rada i društvenih obaveza. A to je 

potrošnja u slobodnom vremenu prema "slobodnom izboru". I tu počinje novi pravac bega poznat 

 
47Ante Dulčić, Upravljanje razvojem turizma, MATE, Zagreb, 2001, str. 15  
48ibid., str. 16 
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kao beg u fetiš konzumerizma, a nastaje kao razultat potrebe čoveka da se vrati sebi i biti svoga 

samoodređenja. Načini na koji se konzumerizam manifestuje kod savremenog čoveka, vrlo su 

brojni. Gotovo nema autora koji istražuje i slika savremene društvene odnose i stvarnost, a da ne 

analizira i opisuje manifestacije konzumerizma. Bitna karakteristika konzumerizma "nije biti, nego 

imati"49. On akumulira stvari koje zadovoljavaju najčešće nametnute potrebe, kupuje npr. vikend - 

kuće i jahte koje retko koristi. Sve je podređeno fetišu trošenja i isticanja. Čovek se identifikuje 

prema sposobnostima potrošnje, a konformizmom, mimikrijom i podređivanjem, nastoji zadovoljiti 

svoj hedonizam i egoizam, koji tako ponovo postaju pokretačke snage savremene ekonomske 

prakse.  

Poznati švajcarski istraživač turističkih manifestacija u savremenom društvu, Jost Krippendorf, 

postavlja obrazac društvenog ponašanja na sledeći način: u našem društvu vrednosti 'imati' potisnule 

su vrednosti 'biti'... Privreda se odlikuje sve jačim pokretom za koncentracijom moći nad 

samostalnim malim i srednjim preduzećima... Sve je veća podela rada kao i specijalizacija i 

opadanje važnosti samoopskrbe... Okolina se iskorišćava tako, kao da su prirodni izvori nepresušni i 

večni... ne postoji ni jedna industrijska zemlja u kojoj državna birokratija, državne nadležnosti i 

državni izdaci nisu u porastu"50. 

Mnogi autori opisivali su turizam kao "retki izlaz za nuždu", prostor na kome čovek pronalazi sebe, 

svoje samoodređenje i/ili samoostvarenje. Oni koji su imali dara da proniknu u realnost života, 

zapazili su da turističke potrebe i način njihovog ostvarivanja slede, baš u svemu, opšti obrazac 

društva. Krippendorf u svom pledoajeu za novo shvatanje turizma, dobro uočava da su uzroci 

konzumerističkog modela zadovoljenja turističkih potreba izvan sfere turizma. I dodaje: "...slobodno 

vreme i turizam, kao jedan od njegovih oblika, nisu zaseban svet, koji sledi vlastite zakone". On 

uočava globalne procese te zaključuje: homo turisticus je samo privid, a njegova je bit homo 

consumens. Konzumerizam tako postoje dominirajući izvor stvarnih i nametnutih turističkih 

potreba, a način ponašnja turista u masovnom turističkom pokretu, sledi u svemu opšti obrazac 

ponašanja "čoveka potrošača".  

Vešti propagandisti "industrije turističkih iluzija" obraćaju se pripremljenom turisti, uvek spremnom 

propagandnom porukom "kod nas ćete se osećati kao kod kuće". I neće ga u tome izneveriti, jer nude 

otuđenje za vreme odmora, a to je turista želeo napustiti. Nude mu sve ono što je imao kod kuće i 

još, pored toga, i iluziju sreće, koja savremenom turisti ne može otkloniti frustracije od kojih je želeo 

pobeći. Tako se perpetuira obrazac u kome se "građansko društvo sve više zatvara, a građanin se sve 

više trudi da mu umakne, i to kao turista". Turizam postaje "ogledalo istog onog društva kome hoće 

on da se otme".  

Konačno, homo turisticus je uveren da je "najkraći put do samoga sebe vodi oko sveta".  

Potreba za privremenim napuštanjem svog domicila isključivo zbog bega od "svega što nas 

okružuje", može se smatrati jednim od mnogobrojnih klasičnih primera turističke potrebe. Zašto 

turističke? Zato, jer osoba napušta, na neko kraće vreme, svoje mesto stalnog boravka, putuje u neko 

drugo, po svojoj volji odabrano mesto, gde se, pak, ne bavi nikakvim lukrativnim zanimanjem, 

nego, zapravo želi iskoristiti svoje slobodno vreme na upravo suprotan način nego što ga provodi 

kod kuće. To znači, budimo pragmatični, da se čovek želi naspavati, na kraće vreme zaboraviti na 

kuvanje, izležavati se na plaži do mile volje, posećivati atraktivne resurse mesta, odnosno područja 

 
49Evo kako Fromm, vrsni analitičar savremenog društva opisuje tog čoveka. Čovekov je "primarni cilj... konzumirati sve više i više, i tako 

kompenzovati svoju unutrašnju prazninu, pasivnost, usamljenost i zabrinutost... Potreba velikih potrošačkih industrija za profitom pomoću reklame, 

oblikuju ga u proždrljivo biće, u večnu mašinu koja želi konzumirati sve više i više... Stvaraju se nove umetnute potrebe i manipuliše se čovekovim 

ukusom... Homo consumes je pod iluzijom sreće, a podsvesno pati od dosade i pasivnosti... zadovoljenje pohlepe postaje smisao života, a težnja za tim 

postaje nova religija. Sloboda potrošnje postaje bit ljudske slobode.", "Imati ili biti", "Naprijed", Zagreb, 1980, str.13  

 
50Krippendorf Jost: "Putujuće čovečanstvo", "Liber", Zavod za istraživanje turizma, Zagreb, 1986, str.19 
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u kojem se provodi, neopterećen izlaziti svake večeri prema vlastitom nahođenju i finansijskim 

mogućnostima itd.  

 

Klasifikacija i hijerarhija turističkih potreba  

 

Podeli ili klasifikaciji čovekovih potreba, što uključuje i turističke, može se pristupiti s različitih 

aspekata. S toga se mogu napraviti i različite klasifikacije potreba. Tako se čovekove potrebe mogu 

posmatrati51: sa antropološko - istorijskog aspekta,  sa ekonomskog i empirijskog aspekta, zatim 

prema karakteristikama dobara, kojima se potrebe zadovoljavaju, te socio - psihološkog aspekta.  

Antropološko - istorijski pristup potrebe prepoznaje u ljudskoj prirodi, koja se istorijski oblikuje u 

procesu čovekovog materijalnog i duhovnog razvoja.  

Ekonomski i empirijski pristup klasifikaciji potreba imaju za cilj upoznati potrebe, da bi se prema 

njima organizovala proizvodnja ili prodaja proizvoda i usluga, razvile razne društvene i kulturne 

delatnosti, usmeravale političke i propagandne akcije itd. Praktični pristupi klasifikaciji potreba 

polaze od analize pojavnih oblika. Tako se turističke potrebe istražuju da bi se upoznale potrebe 

određenog segmenta turista, njihovog ponašanja itd. Gledajući na potrebe sa ekonomskog aspekta, 

lako je uočiti da je svaka potreba, bez obzira na vrstu i način klasifikacije, preduslov privređivanja. 

Turističke potrebe su preduslov razvoja delatnosti koje proizvode turistička dobra, kulturne - 

kulturna dobra, fiziološke podstiču razvoj delatnosti koje proizvode hranu, odeću, stanove itd., ili 

npr. religijske potrebe "proizvode" mesto i uslove gde se molitvom zadovoljava takva potreba, a 

često manifestuju masovnim hodočašćima koja ponekad imaju sva obeležja savremenih masovnih 

turističkih kretanja.  

Prema sadržaju dobra, dele se i potrebe, koje se tim dobrom zadovoljavaju na materijalne i 

nematerijalne potrebe.  

U literaturi se najčešće potrebe klasifikuju sa socio - psihološkog aspekta. Jedna velika grupa autora 

sistem čovekovih potreba temelji na hijerarhiji tih istih potreba, pa u tom smislu razlikuje sledeće 

grupe: primarne biološke primarne socijalne i  sekundarne potrebe52. Najbolju klasifikaciju, jednako 

aplikativnu i u turističke svrhe, napravio je Abraham H. Maslow. On ne posmatra potrebe po 

redosledu važnosti. Po njegovom tumačenju sve čovekove potrebe su uvek prisutne, a hijerarhiju 

određuje intenzitet, a ne vrsta potrebe. To su: fiziološke potrebe čoveka potrebe za sigurnošću  

potrebezapripadanjemi ljubavlju potrebe za poštovanjem – samopoštovanjem potrebe za spoznajom, 

samoaktualizacijom i samouvažavanjem53. Izloženi pristupi i klasifikacije potreba pokazuje da nema 

među njima takvih koje se mogu izdvojiti kao posebna grupa ili podgrupa turističkih potreba. U 

turističkoj literaturi, obično se turističke potrebe svrstavaju u grupu "sekundarnih" ili "dopunskih".  

 

 
51Ante Dulčić,Upravljanje razvojem turizma, MATE, Zagreb, 2001, str.18 
52U primarne biološke potrebe spadaju: a)potrebe za materijalima koji omogućuju normalno funkcionisanje organizma, b)potrebe za eliminacijom 

organizmu nepotrebnih stvari, c)potrebe za očuvanjem fizičkog intergriteta organizma, d)potreba za spavanjem i odmorom, e)seksualne potrebe.  

Primarne socijalne potrebe uključuju one koje omogućuju normalno funcionisanje čoveka u društvenom okruženju, a tu se podrazumevaju: a)potrebe za 

afirmacijom, b)potrebe za društvom i kontaktom, c)potreba za simpatijom, d)potreba za socijalnim konformizmom, e)potreba za promenom, f) potreba 

za eksploracijom, tj. istraživanjem novog i nepoznatog.   

Sekundarne potrebe su one, koje nisu povezane sa suštinom ljudske egzistencije. Ta je grupa potreba brojna i vrlo individualna. Najrazličitiji interesi, 
stavovi i navike mogu postati za nekog pojedinca potreba, kojoj on nastoji udovoljiti. Veoma su često te potrebe samo varijanta primarnih potreba. 
53Abraham Maslow, "Motivation and personality", McGrow, NewYork, 1989, str. 59  
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3.1. Maslow i turističke potrebe  

 

Fiziološke potrebe, tj. potrebe za hranom, vodom, seksom itd., obično se ne smatraju turističkim 

potrebama. I fiziološke potrebe treba hijerarhijski posmatrati, pa je lako uočiti da će turista često biti 

onaj koji će fiziološke potrebe zadovoljavati na sve višem hijerarhijskom nivou. Bogati jelovnici s 

najrazličitijim nacionalnim specijalitetima, gurmanski doživljaji, visoko - kvalitetna pića, nudizam, 

veći stepen "slobode" seksualnog ponašanja i brojni drugi "turistički sadržaji", primeri su 

zadovoljenja fizioloških potreba na višem stepenu. Fiziološke potrebe koje se zadovoljavaju u 

turizmu su i odmor od premorenosti i iscrpljenosti, oporavak od bolesti, rehabilitacija i poboljšanje 

zdravstvenog stanja, razonoda, rekreacija i sticanje fizičke i psihičke kondicije.  

Potrebe za sigurnošću odnose se na slobodu, stabilnost, zaštitu, isključivanje straha, haosa, pljački, 

bezakonja, raznih ograničenja i tome slično. U stabilnim društvima, potreba za sigurnošću slabi, kao 

i osećaj gladi kod sitog čoveka. U društvenim krizama, pojačanom terorizmu, ratnim opasnostima i 

elementarnim nepogodama, potenciraju se ove potrebe. Ta grupa potreba razlikuje se od ostalih, jer 

njeno zadovoljavanje nije samo cilj, već je to preduslov pojave i zadovoljenja ostalih potreba54. 

Potrebe za pripadanjem i ljubavlju javljaju se čim su relativno zadovoljene potrebe sigurnosti i 

fiziološke potrebe. U ovoj grupi ističu se: ukorenjenost, naklonost, pripadnost, ljubav i sl. 

Nezadovoljavanje ove grupe potreba obično se manifestuje u ponašanju čoveka, koje se kvalifikuje 

kao "loša prilagođenost". Kod turista su ove potrebe vidljive na svakom koraku. Pojava turističkih 

potreba tumači se kao posledica (ne)zadovoljavanja upravo te grupe čovekovih potreba. A turizam 

se vidi kao mogućnost prilagođivanja, resocijalizacije čoveka. Realnost masovnog turizma pokazala 

se u drugačijom. Brojni alternativni oblici turizma, nastaju upravo zato što čovek turista nije 

zadovoljio ove potrebe uključivanjem u masovni turizam55. 

Potrebe za samopoštovanjem, smatra Maslow, imaju sve veće značenje, naročito kada su relativno 

zadovoljene prethodne. Svi ljudi u društvu (osim malog broja patoloških slučajeva), imaju potrebu i 

želju za postojanjem, čvrstom, obično visokom ocenom sebe samih i samopoštovanjem, te 

poštovanjem od drugih ljudi. Te potrebe se manifestuju kao želje za snagom, postignućem, 

dovoljnošću, kompetencijom, samopouzdanjem, za nezavisnošću i slobodom. Zatim, tu spadaju i 

želje za dobrim glasom, ili prestižom, statusom, slavom i sjajem, vlašću, priznanjem, pažnjom, 

važnošću, dostojanstvom i uvažavanjem.  

Poslovni uspesi turističkih preduzeća i pojedinaca, često se zasnivaju na ostvarivanju načela koji se 

formuliše sintagmom: "gost je uvek u pravu" ili "svi i sve je u funkciji gosta". To proizilazi iz 

 
54Turističke zemlje znaju dobro za učinak straha od nesigurnosti koji kod turista izazivaju štrajkovi, terorizam, politička nezadovoljstva i sl. Zato 

nastoje svim sredstvima onemogućiti sve što može ugrožavati sigurnost turizma, pa često stranci uživaju veću zaštitu od domaćeg stanovništva. 

Turizam može zadovoljiti te potrebe tako što omogućuje beg iz stvarnosti svakodnevnice, oslobađanje od straha, strepnje, uznemirenosti, napetosti, od 

neizvesnosti i haosa (eventualno) nastalih zbog nepovoljnih prirodnih, radnih, zdrastvenih (npr. epidemije), ekoloških, urbanih, političkih, socijalnih i 

drugih uslova. Za turizam je, stoga, bitan sadržaj, boravak u potpunoj sigurnosti utemeljenoj na poštovanju reda i zakonitosti. To se ogleda u uživanju 

slobode, nezavisnosti, demokratičnosti, političke, socijalne i ekonomske stabilnosti i zaštićenosti od bilo kakve incidentne okolnosti, naročito kad je reč 

o zdravstvenim, ekološkim i političkim prilikama. Osim toga, važno je osiguranje zadovoljavajuće neposredne i preventivne zdravstvene zaštite, zaštita 

i osiguranje imovine, potom što potpunija, istinita i pravovremena informisanost o pitanjima važnim za sigurnost putovanja i boravka, te široke 

mogućnosti neposrednog komuniciranja sa stalnim boravištem.  

 
55Turizam je uglavnom, samo potencirao "lošu prilagođenost", zato što je funkcionisao po istoj društvenoj matrici koja je dovela do alijenacije 

savremenog čoveka i potencirala njegove "potrebe za pirpadanjem i ljubavlju". Sledeći to, nastaju razne grupne ture, turistička sela, pa i "turistička 

geta", u kojima "duboke animalne sklonosti" traže zadovoljenje i ponovo nailaze na problem "loše prilagođenosti", jer su "pravila društvene igre" za 

vreme odmora, ostala ista kao i za vreme rada i života u gradu. Turistički sadržaji u ovoj grupi potreba odnose se na obnavljanje i jačanje bliskih 

porodičnih, prijateljskih i ljubavnih odnosa, oslobađanje snažnih osećanja u novoj sredini kroz nova poznanstva ljubav, prijateljstva i druge različite 

oblike druženja. Sloboda, nezavisnost, poštovanje temeljnih načela etike, istinska gostoljubivost, prirodna nenametljiva otvorenost bez ikakvih 

predrasuda u komuniciranju, želja i sposobnost za širokom komunikacijom, vrednosti su koje se i putem turizma mogu zadovoljiti. Svakako je 

najupečatljiviji primer tzv. etnički turizam. Traženje korena danas je uopšte vrlo moderno. Čoveku, kad se oslobodi fizioloških potreba i straha, zacelo 

je najveća potreba da "otkrije" korene.   
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saznanja da turista nosi potrebu za samo-poštovanjem i želi je zadovoljiti56. Drugo lice ove grupe 

potreba koje se pokazuje u turizmu, valja uočiti u odnosima turista i domicilnog stanovništva. Kod 

domicilnog stanovništva ove potrebe su u počecima turističkog razvoja po pravilu potisnute. Kod 

stanovništva slabije razvijenih područja, nisu zadovoljene prethodno analizirane potrebe, u jednakoj 

meri kao i kod turista koji to područje posećuju. S toga je konfliktan odnos imanentan toj situaciji. 

Oblici sukoba su latentni i dešavaju se u početku kao retke pojave ili prikrivene frustracije. 

Međutim, uzroci su im duboki, a mogu se rešiti samo izbegavanjem servilnosti i podređene 

gostoprimljivosti, i razvijanjem komunikacije na načelima tolerancije, ravnopravnosti i visokog 

nivoa profesionalnosti. Mogućnost kontrole konflikta što podstiču ove potrebe kod domicilnog 

stanovništva i turista, nisu u konvergenciji kultura (domicilnih i turističkih). To nije moguće, ni 

poželjno u vremenu kada su potrebe za identitetom otvorile procese buđenja kulturno "malih" regija, 

etničkih grupa, čak specifičnih seoskih kultura. Rešenje valja tražiti u podizanju opšteg kulturnog 

nivoa u kome će se pomenuta načela oblikovati po kriterijumima profesionalizma57. Potrebe za 

samouvažavanjem i samoaktualizacijom u neposrednoj su vezi s prethodnom grupom. Maslow tu 

skupinu potreba definiše na sledeći način: "Ono što čovek može biti, on mora biti. On mora biti 

veran svojoj prirodi". To nisu potrebe koje čovek lako ostvaruje u savremenom društvu, pogotovu u 

društvima gde je načelo jednakih samo daleki cilj. Osim toga, kako ističe Maslow, potreba za 

samoaktualizacijom praktično se ne može zadovoljiti, tj. što se više zadovoljava, to se više želi. 

Drugim rečima, saturacija samoostvarenja je nemoguća. Turistički sadržaj ovih potreba se 

manifestuje se kao radoznalost, privlačnost nepoznatog, želja za učenjem i širenjem spoznaja, 

produbljivanje saznanja, traganje za širim vezama i značenjima, izgrađivanje sistema vrednosti u 

koegzistenciji s drugima, bolje razumevanje među ljudima itd58.  

Slično sagledavanje turističkiih potreba dali su Mil i Morison, putem modela koji, pak, ima sedam 

nivoa i hijerarhiji: fiziološke potrebe, potrebe za sigurnošću, potrebe za pripadnošću, potrebe za 

poštovanjem, potrebe za samoostvarenjem, potrebe za znanjem i razumevanjem, potrebe za 

estetikom. 

 
56Turističke sadržaje u ovoj grupi potreba treba prepoznati u potrebi za nezavisnošću i slobodom, samopouzdanjem prilikom suočavanja sa svetom, u 

želji za pažnjom, važnošću, dostojanstvom i uvažavanjem. Nadalje, turista teži boravku s bogatim doživljajem i zadovoljstvom, koji ispunjava ili pak 

premašuje očekivanja. Takav turistički boravak svakog ispunjava osećanjem sigurnosti, samopouzdanja i samouvažavanja, a bitno utiče na iskazivanje 

poštovanja od drugih. U turističkim destinacijama te se potrebe zadovoljavaju ostvarivanjem nezavisnosti, slobode kretanja i izražavanja vlastite 

unutrašnje prirode, susretljivosti u kominikaciji uz naglašenu što spontaniju pažnju, ali kroz priznanje važnosti, poštovanjedostojanstva i puno 

uvažavanje ličnosti; naglašen korektan i neusiljen profesionalni odnos, poštovanje temeljnih etičkih načela, i svakako, kulturom komuniciranja, 

spontanom gostoljubivošću i uvažavanjem, tesposobnošću za istinsko.  

 
57Stanovništvo na turističkim područjima organizuje život prema mogućnostima i strukturi svojih potreba. Potrebe domicilnog stanovništva, ako se 

temelje na autohtonoj materijanoj i duhovnoj kulturi stabilne su i lako komuniciraju s kulturom turista i objektivno nema uslova za stvaranje većeg 

konflikta. Problemi se javljaju kada se turistička središta razvijaju izvan i iznad materijalnih i duhovnih mogućnosti okruženja, što je čest slučaj u 

poslednjim decenijama. Lako je uočiti, što potvrđuju i empirijska istraživanja, da se način zadovoljavanja ove grupe potreba kod turista razlikuje kada 

se nalaze u "primitivnim" turističkim sredinama, od njihovog ponašanja u sredinama koje percepiraju kao "civilizovane". Time, dakako, ne treba tvrditi 

da turista u jednoj i drugoj sredini neće težiti zadovoljavanju potreba za samopoštovanjem, već da će to činiti u skladu civilizacijskim nivoom 

okruženja, odnosno u granicama koje ono postavlja. Tako će se, u prvom slučaju konflikt potencirati, a u drugom minimizirati, ili čak ukloniti. U tome 

značajnu ulogu ima i stepen koncentracije konfliktnih situacija na jednom prostoru. Sigurno je, da će sredine na višem razvojnom i kulturnom stepenu 

to znati bolje kontrolisati i dozirati. Ineresantno je uočiti da će i analitičari konfliktnih situacija, kao npr. Švajcarac J. Krippendorf, bez ustezanja 

upotrebiti za domicilno stanovništvo termin "domoroci" koji zvuči pežorativno, kada misli o sukobima s turistima na Malti ili Balearima, u Keniji ili 

nekoj drugoj zemlji u razvoju, dok će kod analize istih konflikata u Engleskoj, upotrebiti termin Englezi.  

 
58Turizmom čovek upoznaje nove prostore, kulturno - istorijsko nasleđe, ekonom-ske, socijalne, političke i druge prilike, obeležja života i mentaliteta 

ljudi, odnose sa svetom itd. To omogućuju: sve veća otvorenost zemalja, demokratske slobode, briga za očuvanjem svega što predstavlja trajno 

vrednosno obeležje zemlje, kraja i naroda koji tu žive, razvijene sposobnosti i svestrane komunikacije itd. U ovu se skupinu mogu uvrstiti i čovekove 

potrebe za lepim. Ambijenti u kojima se privremeno boravi s toga, su skladni i sadrže elemente koji obogaćuju estetsku komponentu doživljaja. S toga 

je lepota i sklad svih prirodnih i ljudskom rukom stvorenih elemenata ambijenta, široko i estetsko obrazovanje i razvijanje osećaja za lepotu, sklad, 

prefinjenost, ukus, lep izgled ambijenta i naselja, poklanjanje pune pažnje proučavanjui razvoju umetnosti i umetničkom stvaralaštvu u najširem 

smislu, ono što definiše kvalitet turističke ponude i zadovoljava širok spektar turističkih potreba.  
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Svaka od osnovnih ljudskih potreba može naći svoj smisao i u objašnjenju turističkih potreba, 

obzirom da se turističke potrebe javljaju kao nadogradnja osnovnim potrebama, tj. nakon 

zadovoljenja primarnih, egzistencijalnih potreba.  

 

3.2. Specifičnosti turističkih potreba  

 

Naravno, ako se stvari pojednostave, turizam spada u sekundarne pojave, odnosno potrebe višeg 

reda. Upravo iz sekundarnog karaktera turističkih potreba proizilazi mogućnost njihove supstitucije. 

To znači da se zadovoljenje turističke potrebe zamenjuje zadovoljenjem potrebe višeg stepena 

prioriteta. Postoji: vertikalna supstitucija - podrazumeva zamenu zadovoljenja neke turističke 

potrebe, drugom potrebom koja nije turističke naravi (npr. letovanje se zameni za polaganje 

vozačkog ispita i sl.) horizontalna supstitucija - znači zamenu zadovoljenja jedne turističke potrebe 

drugom takođe turističkom, što se pozitivno odražava na turistički promet i razvoj (letovanje na 

moru za zimovanje); ova supstitucija se posmatra sa aspekta vremena odlaska na putovanje, mesta 

putovanja i smeštajnog kapaciteta59.  

Iako se sve češće spominje da u visoko razvijenim društvima turistička potreba sve više ulazi u sferu 

primarnih potreba, ipak, treba ponoviti, da je turistička potreba sekundarnog karaktera, što znači da 

postoji mnogo "ograničavajućih faktora", koji mogu poremetiti "čvrste" zamisli i planove 

potencijalnih turista. Time se, prvi put, izvodi za turizam jedno životno saznanje. Turizam je 

industrija na staklenim nogama. Dakle, u hijerarhiji zadovoljavanja ljudskih potreba, turizam je 

potreba višeg reda, za čije je zadovoljavanje potrebno osigurati neke pretpostavke.  

Čovek - turista, krećući se u sferi slobodnog vremena i rekreacije, pod uticajem je svih grupa potreba 

koje njime vladaju. One se, u sferi slobodnog vremena i turizma, očigledno ostvaruju na višem 

nivou, karakterističnom za razvijena društva. Dobro i zdravo društvo, prema Maslow - u, treba 

definisati kao društvo koje će, zadovoljavajući čovekove osnovne potrebe, ali, pri tome, dopustiti da 

se jave njegove najviše potrebe. Ako se prihvati stanovište da su turističke potrebe zastupljene u 

svim grupama čovekovih potreba, onda se logički nameće pitanje kada se javljaju i šta ih motiviše? 

Ekonomska teorija na to pitanje odgovara jednostavnom hipotezom koja je prihvaćena i u turističkoj 

teoriji, a glasi da se više potrebe zadovoljavaju onda kada su zadovoljene niže. Na toj hipotezi razvija 

se hijerarhija potreba ili motivacijski sistem, koji se realno ne može stepenovati ili odrediti strogi 

prioriteti. Kod normalnih članova svakog društva, sve osnovne potrebe su istovremeno jednim delom 

zadovoljene, a jednim delom nezadovoljene.  

Hijerarhija se može opisati kao "razlika u stepenu zadovoljstava koje se smanjuje kako se penjemo 

uz hijerarhiju nadmoćnosti.60" Prema tome, "opšta hipoteza da zadovoljavanje nižih potreba aktivira 

više potrebe, može se opravdati na temelju toga, da više potrebe postaju urgentnije i da se 

oslobođena energija mora produktivno primeniti. I u obrnutom slučaju, kada potrebe nižeg nivoa 

nisu zadovoljene, energija se troši da se ispravi nedostatak i manje je raspoloživa za aktivnosti na 

višem nivou61."  U teoriji motivacije podmirenje postaje isto toliko važan motiv koliko i lišavanje, 

 
59Boris Pirjevec, «Počela turizma», Mikrorad, Zagreb, 2001, s.22 
60Abraham Maslow, Ibid, str. 208  
61Maslow čovekovu motivacionu strukturu ili hijerarhiju potrebe obrazlaže na sledeći način: "...Kao polazište teorije motivacije su tzv. fiziološki 

nagoni... Fiziološke potrebe su nesumnjivo snažnije od svih drugih potreba... Ako su sve potrebe zadovoljene, organizmom vladaju fiziološke potrebe i 

u tom slučaju sve druge potrebe mogu praktično da postoje, odnosno mogu biti potisnute u pozadinu... Svako ko od ekstremne slike pokuša napraviti 

tipičnu i meri sve čovekove ciljeve i želje na temelju njegovog ponašanja tokom krajnjeg fiziološkog lišavanja, nesumnjivo je slep za mnoge stvari. 

Tačno je da čovek živi za hleb kad hleba nema. Ali kad hleba ima u izobilju, odjednom se javljaju druge, više potrebe i one, a ne fiziološke potrebe, 

dominiraju organizmom. A kada su i te zadovoljene, javljaju se nove još više potrebe itd.  
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jer oslobađa organizam od dominacije potreba koje su po svojoj prirodi više fiziološke i tako 

omogućuje pojavu drugih, po svojoj prirodi, viših društvenih62. 

Umesto zaključka  

Turističko ponašanje je determinisano ekonomskim, ali i sociopolitičkim faktorima. Svi ti faktori 

nose pečat određene sredine i gotovo da se može reći kako je svaka sredina u tom smislu "slučaj za 

sebe". Zato je potrebno umerenom dedukcijom doći do određenih zajedničkih tendencija kojima je 

moguće objasniti opšte turističko ponašanje63. Vrlo je kompleksno pitanje šta se zaista događa u 

misaonim procesima potencijalnih turista kako bi se odlučili za potrošnju u turističkom sektoru. U 

traženju odgovora neizostavno se polazi od pretpostavke da je turistička aktivnost deo podsvesti i 

želja svakog čoveka da se pronađe "spas" od izazova svakodnevnice. Taj unutrašnji poriv je 

generator turističke tražnje odnosno nastanka turističke potrebe, kao ishodišta unutrašnje 

neravnoteže svakog pojedinca. Dalje, sledi stvaranje turističkog motiva koji čoveka gura u "svet 

turističkih zadovoljstava" i od njega pravi homo turisticus-a. Finale ovoga je proces rekreacije, što 

zaokružava osnovne faktore razvoja turizma.  
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Kina, Meksiko, Tajland, Argentina, Južna Koreja itd.  
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Abstract 

 

The fact that the process of transforming and transforming the economy in Serbia and Albania lasts 

for decades makes it difficult to talk today about the existence of a general model that would serve as 

a guide to economists in solving such problems, which the politicians who run these countries 

face.The importance of monetary policy should be seen not only in the context of price stability as a 

primary objective but also in the realization of a series of so-called medium-term goals, the 

fulfillment of which Serbia is facing in the Stabilization and Association process with the European 

Union . Specifically, the word is about the need to ensure a stable and sustainable growth, which 

implies a steady increase in employment and living standards of the population. Ensuring low and 

sustainable inflation in the field of monetary policy is an important prerequisite for the achievement 

of the abovementioned goals. 

Finally, from other countries that were not so long ago in the development phase that we are now 

experiencing, we can be convinced of the importance of price stability in achieving the 

macroeconomic goals of society.Therefore, the purpose of this paper is to explain the monetary 

policy of these two countries (Serbia and Albania) as two countries that are going through different 

periods and compare them in terms of the evolution and development of monetary policies 

 

Hyrje 

Fakti që procesi i ndryshimeve dhe transformimit të ekonomisë në Serbi dhe Shqipëri po zgjatë me 

dekada, e bënë të vështirë që të flasim sot për ekzistimin e një modeli të përgjithshëm i cili do t’u 

shërbente si udhëzues ekonomistëve dhe politikbërësve në zgjidhjen e problemeve të tilla 

makroekonomike. 

Rëndësinë e politikës monetare duhet ta shohim jo vetëm në kontekstin e stabilitetit të çmimeve, si 

një objektiv parësor, por edhe realizimin e një seri të të ashtuquajturave qëllime afatmesme, me 

përmbushjen e të cilave Serbia po përballet në procesin e Stabilizimit dhe Asociimit me Bashkimin 

Evropian. Në mënyrë konkrete, fjala është për nevojën e sigurimit të një rritjejestabile e të 

qëndrueshme, që nënkupton rritje të vazhdueshme të punësimit dhe standardit jetësor të popullsisë. 

Sigurimi i inflacionit të ulët dhe të qëndrueshëm, për politikën monetare paraqet një parakusht të 

rëndësishëm në realizimin e qëllimeve të sipërpërmendura. 
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Përfundimisht, ngarastet e vendeve të tjera që jo shumë kohë më parë ishin në fazën e zhvillimit 

nëpër të cilën po kalojmë këto dy vende tani, mund të bindemi për rëndësinë e stabilitetit të çmimeve 

në arritjen e qëllimeve makroekonomike të shoqërisë. 

Prandaj, në këtë punim synimi është që të shpjegojmë politikën monetare të këtyre dy vendeve 

(Serbisë dhe Shqipërisë) dhe t'i krahasojnë ato në aspektin e evoluimit dhe zhvillimit të politikave 

monetare 

 

1. ROLI DHE RËNDËSIA E BANKËS QENDRORE SI FAKTOR DOMINANT ME 

NDIKIM NË MENAXHIMIN DHE TRANSMETIMIN E POLITIKËS MONETARE 
 

Kanalin e transmetimit e përcaktojmë si pasqyrim të ndikimit të ndryshimit në instrumentet e 

politikës monetare në prodhim dhe në nivelin e çmimeve.  

Figura 1Kanalet kryesore të mekanzimit për transmetim monetar 

 

Burimi: Žigman A., Lavrinčević Ž, „Monetarna politika ciljane inflacije i transmisijski mehanizam“, 

Ekonomski pregled 56, Zagreb 2005, 

Politika favorizuese për uljen dhe mbajtjen në nivele të ulta të normave të interesit ndikojnë te 

konsumatorët dhe në ekonomi në vendimin për të marrë kredi, në procesin e marrjes së vendimeve 

për shpenzime dhe investime. Ato gjithashtu kanë një efekt përcaktues në ofertën e huasë - ku një 

numër i caktuar i kërkesave për kredi nuk do të jenë me interes për sektorin bankar si pasojë e rritjes 

së rrezikut të rikthimit. Së fundmi, nëpërmjet efekteve të të ardhurave dhe pronave, ndryshimi në 

nivelin e çmimeve të aksioneve dhe letrave me vlerë ndikon në nivelin e konsumit. 

Efekti i ndryshimeve të kursit të këmbimit në nivelin e çmimeve të produkteve të brendshme dhe të 

jashtme, shikuar nga aspekti i vlerësimit të tij - rezulton në uljen e çmimeve e cila vazhdon të ketë 

për pasojë konkurrencën më të ulët ekonomike në tregjet e huaja, përkatësisht në rritjen e ofertës 

agregate në tregun e brendshëm përmes përqendrimit të shitjes në nivelin e interesit të njëjtë. Rritja e 

normave të interesit në kredi dhe ulja e huamarrjes nga ndërmarrjet si pasojë e rritjes së normave 

bazë të interesit të përcaktuara nga Banka Qendrore, ka si pasojë logjike rënien e rritjes ekonomike. 

Koncepti i shënjestrimit të inflacionit sjell rend në fushën e politikës monetare, ku kanali i kursit të 
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këmbimit në rastin e Serbisë ka luajtur një rol kyç (faza fillestare e zbatimit të konceptit). Rezultatet 

në fushën e ndikimit në rritjen e kredisë janë arritur duke shfrytëzuar norma të larta të rezervave 

obliguese. Duhet të theksohet se përvoja nga vendet tjera tregon se pozita dominuese dhe roli i 

kanalit të kursit të këmbimit në zbatimin e konceptit të shënjestrimit të inflacionitdo të rreshtojë me 

kohë kanalin e normës së kamatës. Detyra kryesore e Bankës Qendrore, si institucioni kryesor që 

krijon sistemin monetar dhe sistemin kreditor të vendit dhe është autoriteti ekzekutiv i politikës së saj 

monetare dhe kreditore është për të siguruar stabilitetin e çmimeve, përkatësisht stabilitetin e fuqisë 

blerëse të monedhave kombëtare. 

Banka Qendrore krijon dhe zbaton politikën monetare. Ajo ka dy funksione kryesore64: 

• Kontrollimi i ofertës së parasë duke siguruar një normë të ulët inflacioni pa krijuar një normë 

të lartë inflacioni, d.m.th. udhëheqje të politikës monetare 

• Sigurim të funksionimit normal të sistemit financiar dhe bankar. 

Në rastet kur shteti i jep autonomi Bankës Qendrore, kompetencat e transferuara duhet të realizohen 

në mënyrë efektive dhe efikase në arritjen e qëllimeve të mësipërme – që nënkupton stabilitetin e 

çmimeve. Parakushti i kësaj është sigurimi i pavarësisë së saj financiare, politike dhe personale65. 

Dëshira e grupeve politike është evidente në rastin e vendeve në tranzicion për të përvetësuar fitime 

dhe për të përmbushur kërkesat e grupeve të ndryshme të interesit. Përkufizimi i një "kontrate" që 

përmban një dispozitë mbi pasojat e devijimeve nga inflacioni i synuar dhe ndëshkimi për 

përgjegjësit, kontribuon në krijimin e besimit se një targetim më i mirë i arritjes së objektivave të 

ndërmjetëm dhe jo final, si pasojë e ndryshimeve të shpeshta në pushtet të shkaktuara nga problemi i 

lartpërmendur. 

 

1. INSTRUMENTET E POLITIKËS MONETARE  

Të gjitha instrumentet e politikës monetare mund t'i ndajmë në dy grupe të mëdha: instrumente 

direkte dhe indirekte. Klasifikimi i tyre i detajuar është paraqitur në tabelë: 

 

 

Figura 2Instrumentet e politikës monetare 

 

 
64Galić, Jelena “Monetarna vlast u privredama u tranziciji” Beograd, 2000. 
65Zakon o Narodnoj banci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010 i 

76/2012)  
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Burimi:Schuler K “Basics of Dollarization“ Joint economic Committee Staff Report, US Congress, 

Washingotn 2000 

Historia na mëson se asnjë kombinim i instrumenteve të marketingut në kuadër të regjimit monetar 

nuk mund të zbatohet në një periudhë të pakufizuar kohore. Në kushte të tilla, megjithëse shfrytëzimi 

i tij shoqërohet me harxhime të larta dhe Banka Qendrore mund të humbasë mundësinë për të reaguar 

ndaj kostove, rezultatet më të mira i jep regjimi në të cilin Banka Qendrore do të vendosë të ndjekë 

për një kohë të pacaktuar një politikë të një rregulli të thjeshtë - respektimi i sistemit funksional i cili 

në një moment të caktuar duket të jetë më i padobishëm.66 Pritjet e larta të pjesëmarrësve të tregut, jo 

rrallë herë qojnë në inflacion të lartë. Sjellja e subjekteve në treg nuk është e pavarur nga ndryshimi 

në regjimin e kursit të këmbimit, në mënyrë që lëkundjet që ndodhin në formën e një ndryshimi në 

regjimin e politikës monetare, mund të ngadalësojnë në themel sistemin ekonomik dhe funksionimin 

e tij në secilin vend të Evropës dhe botës. 

• MENAXHIMI EFIKAS MONETAR 

Situata e vështirë dhe problemet që rëndojnë funksionimin e ekonomisë moderne serbe paraqesin 

një fushë shumë interesante të interesimit për një numër të madh të teoricienëve të zhvillimeve 

ekonomike moderne në shoqëri. 

Situatat që e karakterizojnë dobësitë sistemike të mishëruara në ekzistencën e një sistemi ekonomik 

pa karakter tregu - me çështje të pazgjidhura të strukturës së pronësisë dhe efikasitetit të ulët, nuk 

mund të garantojnë sukses në zbatimin e masave të politikës makroekonomike. Objektivat kryesore 

të politikës monetare duhet të jenë arritja e stabilitetit të çmimeve dhe të monedhës dhe në asnjë 

mënyrë nuk duhet të ngarkohen me çështje dhe probleme që nuk ndikojnë drejtpërdrejt në temën e 

interesit të politikës monetare, ndërsa kanë të bëjnë me rritjen e punësimit, arritjen e bilancit të 

pagesave, paqes sociale dhe mënyrës së ruajtjes së saj dhe të ngjashme. Natyrisht, kjo nuk 

nënkupton një indeferencë totale të politikës monetare në zgjidhjen e këtyre çështjeve të 

rëndësishme shoqërore, por fakti është se ka segmente më të gjera të politikave makro-ekonomike, 

të cilat duhet të kenë përparësi në zgjidhjen e këtyre problemeve. Pavarësia e vërtetë e Bankës 

Qendrore, së bashku me reformimin e gjerë të instrumenteve të rregullimit monetar, dhe për të 

krijuar besueshmërinë dhe transparencën e politikës monetare të Bankës Kombëtare, bazohet në 

arritjen e synimeve të politikës monetare. Në procesin e përcaktimit të konceptit të menaxhimit 

 
66Nacionalna strategija održivog razvoja (Sl. glasnikRS br. 57/08) 
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efikas monetar në Serbi si një nga dilemat kryesore ngre çështjen e dhënies përparësi në politikën e 

diskrecionit apo rregullave politike. Kundërshtarët kryesorë të politikave të para theksojnë aspektet 

negative të futjes rregullave politike, të ndërlidhura me paaftësinë e politikës monetare për tu 

përshtatur me lëkundjet e mundshme, ndërsa paralelisht me të ndryshimet jo të rralla në politikën 

monetare mund të kenë një efekt negativ. Ashtu që të ashtuquajturat variablat makroekonomike 

"fine-tune" (rregullim), kërkojnë ekzistencën e instrumenteve përmes të cilave mund të arrihet e 

njëjta gjë, gjë që ende nuk po ndodhë në Serbi. Pritjet e larta të inflacionit do të eliminohen nga 

rregullat e politikave, por duhet të krijohet një bazë e mirë kur operatorët ekonomik do të bindeshin 

se rregullat e miratuara do të respektohen nga autoritetet monetare. Shqyrtimi i mundshëm i 

qëllimeve të përcaktuara më parë që do të vendoseshin në një shkallë të lartë joreale që mund të jetë 

gjithashtu një problem. Përfundimisht, është e nevojshme të sigurohet një nivel i mjaftueshëm i 

transparencës, që nënkupton se publiku në çdo kohë informohet në mënyrë adekuate rreth bilancit 

dhe ofertës së parasë, rezervave valutore dhe parashikimit të këtyre sasive. Alternativat më të larta, 

të cilat janë mbulimi 100% i këmbimit valutor, i cili në të njëjtën kohë përfaqëson frenimin më të 

besueshëm të parave të tepërta, përfaqësohet nga Bordi i Monedhës. 

Përkundërpërparësive të shumta që sjell, nëse shikojmë përvojat e vendeve të zhvilluara sot, të cilat 

kanë aplikuar konceptin e Bordi të Monedhës gjatë një historie të zhvillimit të tyre, kritikët 

theksojnë se bordi i tillë nuk është aplikuar në Republikën Çeke, Slloveni, Poloni dhe Hungari – 

vende që kanë më shumë se performancë të kënaqshme makroekonomike. Megjithatë, duhet 

theksuar ekzistencën e rrethanave objektive të cilat ua kanë mundësuar këtyre vendeve të arrijnë 

rezultate të jashtëzakonshme në fushën e stabilizimit monetar kryesisht për shkak të një fluksi të 

rëndësishëm të kapitalit të huaj me anë të investimeve të huaja direkte apo përmes ndihmës së 

drejtpërdrejtë, përkatësisht nuk janë përballur me probleme zgjidhja e të cilave mbështet përdorimin 

e bordit të monedhës. Përditshmëria jonë deri para pak kohësh reflektohet në tendencat inflacioniste, 

një shkallë të lartë të mosbesimit në monedhën vendase dhe mungesës së konvertimit, si dhe 

shkallës së lartë të mosbesimit në monedhën vendase, mosbesim në hartuesit e politikave ekonomike 

dhe shkalla e ulët e pavarësisë së Bankës Qendrore janë një bazë e mirë për idenë e zëvendësimit të 

regjimit aktual të kursit fiks të këmbimit me Komitetin e monedhës. Para së gjithash, Banka 

Kombëtare e Serbisë do të kishte interes për të futur një bord të monedhës në vendin tonë, për faktin 

se politika monetare praktikisht nuk ekziston për shkak të shtypjes së dinarit me automatizëm nga 

njëra anë, por edhe fakti që pavarësisht nga stabiliteti i tanishëm i dukshëm, dinari shumë lehtë 

mund të ketë luhatje. Përveç Bankës Kombëtare, bordi i monedhës jep rezultate dukshëm më të mira 

në drejtim të eliminimit të ndikimit të tregut të zi dhe jo rrallë potencohet si përparësi e rëndësishme 

mbi regjimin e këmbimit fiks, me të cilin shpesh krahasohet.67 

 

 

• TARGETIMI I INFLACIONIT NË SERBI 

 
Në regjimin e shënjestrimit të inflacionit, norma e interesit të referencës theksohet si instrumenti 

themelor i politikës monetare. Në sesionet e rregullta ose të jashtëzakonshme të Komitetit Monetar, 

janë marrë vendime për ndryshimin e normës së referencës. Në anën tjetër, të gjitha instrumentet e 

 
67Galić, Jelena. "Monetarna vlast u privredama u tranziciji", Beograd, 2000  
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politikës monetare kanë rol dytësor në arritjen e qëllimeve të lidhura me monitorimin dhe kontrollin e 

lëvizjeve inflacioniste. 

Përvoja e mëparshme në zbatimin e këtij regjimi, nga anae Bankës Kombëtare të Serbisë është 

pozitive dhe me aplikimin i vazhdueshëm të tij, rezultatet janë gjithnjë e më të mira.  

Për qëllimet e këtij studimi është dhënë një prezantim i programit të politikës monetare të Bankës 

Kombëtare në vitin 2017.68 

1. Në pajtim me Ligjin për Bankën Kombëtare të Serbisë, objektivi kryesor i politikës monetare 

është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, që kontribuon në ruajtjen e stabilitetit të 

sistemit financiar dhe rritjes së qëndrueshme ekonomike. 

2. Politika monetare e Bankës Kombëtare të Serbisë në vitin 2017 do të bazohet në 

Memorandumin e Bankës Kombëtare të Serbisë për shënjestrimin e inflacionit si strategji 

monetare 1 dhe Memorandumin e Bankës Kombëtare të Serbisë në normat e shënjestruara të 

inflacionit deri në vitin 2018. 

3. Objektivi i politikës monetare të Bankës Kombëtare të Serbisë shprehet numerikisht - si një 

përqindje e ndryshimit në indeksin e çmimeve të konsumit dhe në vitin 2017 është 3, 0% ± 

1, 5 p.p.Ulja e cakut nga 4, 0% në 3, 0% vërteton vendosmërinë e Bankës Kombëtare të 

Serbisë dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë qëe inflacioni në periudhën afatmesme të 

mbetet i ulët, i qëndrueshëm dhe i parashikueshëm.  

Në këtë mënyrë, kontributet përmirësojnë më tej klimën e biznesit dhe të investimeve, rënien 

e normave afatgjate të interesit të dinarit, si dhe përdorimin më të madh të dinarit në 

transaksionet financiare, duke ulur kështu kostot dhe rrezikun valuator të ekonomisë, 

popullsisë dhe shtetit. 

4. Banka Kombëtare e Serbisë do të përpiqet të arrijë objektivin e caktuar për inflacionin duke 

përdorur instrumentin themelor të politikës monetare - normën e interesit të aplikuar në 

kryerjen e operacioneve kryesore në tregun e hapur. Edhe në vitin 2017, Banka Kombëtare e 

Serbisë do të ndryshojë në mënyrë të vazhdueshme dhe të parashikueshme nivelin e kësaj 

norme, do të ndjekë me vëmendje tendencat në mjedisin vendas dhe ndërkombëtar, si në 

tregun financiar ndërkombëtar ashtu edhe në tregun e produkteve primare. Përveç atyre 

bazike, Banka Kombëtare e Serbisë do të përdorë gjithashtu instrumente të tjera të politikës 

monetare për të mbështetur transmetimin e normave të interesit në sektorin real. 

5. Banka Kombëtare e Serbisë do të vazhdojë të udhëheqë politikën monetare në një regjim të 

drejtuar nga kursi luhatshëm devizor. Ndërhyrjet në tregun valutor do të zbatohen në mënyrë 

që të reduktohen luhatjet e tepruara afatshkurtra të kursit devizor, për të ruajtur stabilitetin 

financiar dhe të çmimeve dhe për të mbajtur një nivel të përshtatshëm të rezervave valutore. 

6. Banka Kombëtare e Serbisë, pa rrezikuar arritjen e qëllimit bazë, do të veprojë në mënyrë 

preventive me instrumente të politikave makroprudenciale për të forcuar stabilitetin e 

sistemit financiar në tërësi. Zgjedhja e një instrumenti makroprudencial të veçantë është 

pjesë e një procesi më të gjerë të identifikimit dhe matjes së rrezikut sistematik. 

7. Vendimet e politikës monetare, si dhe aktivitetet që kryen Banka Kombëtare e Serbisë në 

fushën e mikroindustrisë dhe politikës makroprudenciale, do të maten në atë mënyrë që 

siguron ruajtjen e inflacionit të ulët dhe të qëndrueshëm, ruajtjen e stabilitetit financiar dhe 

mbështetjen e zbatimit të politikës ekonomike të Qeverisë së Republikës së Serbisë. 

8. Zbatimi i strategjisë për zgjidhje të çështjeve që kanë të bëjnë me kreditë me probleme do të 

kontribuojë në rënien e mëtejshme të kredive me probleme në numrin e kredive nëpër banka 

në vitin 2017, që do të duhej të qonte në rritje të aktivitetit kreditor, forcim të kanalit të 

kredive dhe transmetim më efektiv të politikës monetare në sektorin real. 

 
68https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/mon/mon_politika_program_2017.pdf 

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/mon/mon_politika_program_2017.pdf
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9. Zbatimi i suksesshëm i konsolidimit fiskal dhe reformave strukturore, si dhe koordinimi i 

masave të politikës monetare dhe fiskale kanë ndikuar në uljen e pabarazisë së jashtme dhe 

kanë rritur rezistencën e ekonomisë së vendit ndaj ndikimeve potenciale negative nga 

mjedisi ndërkombëtar. Banka Kombëtare e Serbisë pret që efektet pozitive të konsolidimit 

fiskal dhe reformave strukturore në vitin 2017 si dhe bashkëpunim të suksesshëm me Fondin 

Monetar Ndërkombëtar të vazhdojë të kontribuojë në rezistencën kombëtare ekonomisë ndaj 

shokut të jashtëm, dhe në këtë mënyrë edhe në stabilitetin makro-ekonomik dhe të çmimeve. 

Duke marrë parasysh efektet e pritshme të lehtësimit monetar gjer tani mbi inflacionin dhe 

duke marrë parasysh pasigurinë në tregjet globale të kapitalit, Banka Kombëtare e Serbisë 

gjatë vitit do të mbajë nivelin e gjertanishëm të fleksibilitetit në shfrytëzim të instrumenteve 

të politikës monetare. 

10. 10. Rritja e përdorimit të dinarit në sistemin financiar vendor do të mbetet një nga qëllimet 

strategjike të Bankës Kombëtare të Serbisë. Në kontekstin e inflacionit të ulët dhe të 

qëndrueshëm dhe kursit devizor relativisht të qëndrueshëm, Banka Kombëtare e Serbisë do 

të vazhdojë të zbatojë një strategji tëdinarizimit me qëllim që të reduktojë ndjeshmërinë e 

ekonomisë dhe të popullsisë në ndryshimet e kursit të dinarit dhe në të njëjtën kohë të rrisë 

efikasitetin e politikës monetare. 

11. Duke vepruar në mënyrë transparente dhe të përgjegjshme ndaj publikut, ndaj pritjeve të 

inflacionit brenda kufijve të synuar, Banka Kombëtare e Serbisë do të komunikojë me 

publikun në këto mënyra: a) përmes njoftimeve për shtyp; b) konferencave për media; c) 

raportim mbi inflacionin; g) me raporte mbi stabilitetin e sistemit financiar dhe d) me 

publikime tjera. 

 
Grafiku 1 Lëvizjet e inflacionit në Serbi në vitet 2013-2017 

 

Burimi: http://www.stat.gov.rs/WebSite/Default.aspx 

• POLITIKA E ÇMIMEVE DHE KURSIT DEVIZOR NË SËRBI 

 

Kursi i këmbimit në sistemin e ekonomisë së vogël dhe të hapur zë një vend të rëndësishëm në 

procesin e bartjes nga politika monetare në inflacion. Fjala është për variabla makroekonomike 

që kanë jo pak ndikim në funksionimin e sektorit real dhe financiar. Në një regjim të luhatshëm, 

ndryshimi i nivelit të kursit devisor të këmbimit ka një ndikim të rëndësishëm në madhësinë e 

normës së inflacionit, në raportin e importeve dhe eksporteve, deficitin e tregtisë së jashtme dhe 

ka një efekt përcaktues në mjedisin makroekonomik në të cilin ndodhet vendi.  
Rritja e normës së brendshme të interesit, e cila në bazë të saj ka nevojën për të luftuar presionet 

inflacioniste, kontribuon në një periudhë afatshkurtër në një vlerësim nominal dhe real, që është 

lehtësimi i presioneve inflacioniste nëpërmjet kanaleve direkte dhe indirekte.  
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Grafiku 2 Normat e kamatave në kreditë e indeksuara me dinar, 2010-2017 

 
 

Burimi: Proračun QM-a 

 

Kursi i këmbimit ka ndikim në ndryshimin e nivelit të çmimeve në një ekonomi të hapur duke 

ndikuar në çmimet e mallrave të këmbyera. Duke zhvlerësuar monedhën kombëtare, çmimet e 

mallrave të brendshme dhe shërbimeve të shkëmbyera shënojnë një trend rritjeje në raport me 

normën e inflacionit. 

 

Më këtë vjen deri te rritja e nivelit të përgjithshëm të çmimeve në proporcion me pjesën e mallrave të 

këmbimit në PBB (produkti i brendshëm bruto). Nga ana tjetër, kur është fjala për ndërhyrje 

indirekte, ndryshimi i çmimeve të mallrave dhe shërbimeve të shkëmbyera në lidhje me ato që nuk 

janë, ndikon në nivelin e përgjithshëm të aktivitetit ekonomik dhe vë presion mbi çmimet. 

Në një ekonomi të vogël në strukturën e instrumenteve ekonomike të së cilës zënë vend të 

rëndësishëm depozitat dhe huatë në valutë të huaj ose të indeksuara me kursin e këmbimit, ka dallime 

në lidhje me kanalin e transmetimit të treguar.  

▪ Ka pritshmëri kur kursi i këmbimit luan një rol më të rëndësishëm se sa në një ekonomi të 

parregulluar. 

▪ Flasim për ndikim jo-linear, ku rritja e amortizimit në mënyrë të pashmangshme vë në dyshim 

kredibilitetin e bankës qendrore. 

▪ Në raport me ekonominë jo evropiane, në situatën e borxhit në euro ndërsa me të ardhura të 

rregullta në monedhën vendase, ndryshimet e papritura në kursin e këmbimit ndikojnë në 

bilancet e kompanive.  

 

Kursi i këmbimit ka qenë tradicionalisht dhe mbetet një faktor i rëndësishëm në zhvillimin e 

ekonomisë serbe. Disa anketa të kryera në Bankën Kombëtare të Serbisë flasin për rëndësinë e 

kanalit të kursit devizor si më i rëndësishmi në modelin e transmetimit monetar. 

 

• POLITIKA MONETARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

Banka e Shqipërisë është institucioni i vetëm në Republikën e Shqipërisë përgjegjës për konceptimin, 

hartimin, miratimin dhe zbatimin e politikës monetare. Politika monetare përfshin një bashkësi 

parimesh, masash dhe instrumentesh, nëpërmjet të cilave banka qëndrore ndërhyn në tregjet 

financiare dhe në ekonomi, duke synuar të përmbushë objektivin e saj të stabilitetit të çmimeve. 

Politika monetare hartohet në funksion të përmbushjes së objektivit kryesor të Bankës së Shqipërisë: 

arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Ajo përfshin ndërhyrjen ose qëndrimin e Bankës së 
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Shqipërisë ndaj tregjeve financiare për të arritur objektivin e saj kryesor. Në tërësinë e saj, politika 

monetare përmbledh bazën ligjore në të cilën mbështetet, kuadrin teorik që përdoret për modelimin e 

saj, objektivin operacional të politikës monetare dhe kuadrin e instrumenteve, të cilat përdoren për 

përmbushjen e tyre.  

Përvoja tregon se, si vendet me ekonomi tregu të zhvilluar, ashtu dhe ato në tranzicion, në përgjithësi, 

mbështeten në sistemin bankar dy nivelor. Niveli i parë përfaqësohet nga Banka Qëndrore, si 

autoriteti monetar që harton dhe zbaton politikën monetare; kurse niveli i dytë përfaqësohet nga 

bankat tregtare të cilat realizojnë pjesën kryesore të financimit të ekonomisë. Shqipëria deri në vitet 

’90 nuk kishte një sistem bankar dy nivelor. Banka e Shtetit kishte veçori dhe kryente funksione si të 

bankës qëndrore ashtu edhe të bankës tregtare. Gjithashtu në vend ekzistonin edhe banka që 

kreditonin sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Sipas ligjit Nr.8269, dt.23.12.97 “Për Bankën e 

Shqipërisë“, Banka e Shqipërisë është banka qëndrore e vendit, e pavarur nga çdo pushtet tjetër për 

realizimin e objektivit kryesor të veprimtarisë së saj, si dhe në ushtrimin e detyrave të ngarkuara. 

Banka e Shqipërisë përfaqëson një person juridik të pavarur, ku pronari i vetëm është shteti Shqiptar. 

Me ligj përcaktohet krijimi i kapitalit themelor, mënyrat kryesore të shtimit të tij dhe të llogaritjes së 

fitimit. Teprica e fitimit neto kalon në buxhetin e shtetit. Banka e Shqipërisë varet nga Kuvendi dhe 

ka strukturë territoriale të ndarë në administratën qendrore, atë lokale dhe agjenci. Nga pikëpamja 

administrative dhe funksionale, struktura e Bankës së Shqipërisë përbehet nga: Këshilli i 

Mbikëqyrjes, Administratoret, Departamenti i Kontrollit dhe Departamentet e tjera.Në përgjithësi 

objektivi kryesor i bankës qëndrore është stabiliteti i nivelit të çmimeve, ose ndryshe mbajtja nën 

kontroll e inflacionit që është norma e rritjes së nivelit të përgjithshëm të çmimeve. Stabiliteti i 

çmimeve është mjaft i rëndësishëm dhe prek secilin, duke ndikuar pozitivisht në rritjen e të ardhurave 

reale (inflacioni i stabilizuar), apo negativisht në uljen e të ardhurave reale (inflacioni i pastabilizuar). 

Për këtë arsye ajo ndjek politikat për të eliminuar faktorët që e kërcënojnë këtë stabilitet, apo edhe 

për ta bërë stabilitetin e çmimeve sa më të qëndrueshëm. Për t’ia arritur qëllimit, Banka e Shqipërisë 

përdor një sërë instrumentesh dhe modelesh në mënyrë që të jetë në gjendje të parashikojë skenarë të 

ndryshëm të ecurisë së variablave kryesorë dhe sidomos përgjigjen ndaj tronditjeve të ndryshme, 

qoftë nga faktorë të jashtëm apo faktorë të brendshëm të ekonomisë. 

5.1. Problemet e politikës monetare në të cilën po kalon Shqipëria 

Ështëshënuar më lartë mënyra se si Banka e Shqipërisë e harton dhe zbaton politikën monetare, dhe 

mund të themi se ajo ndikon drejtpërdrejtë në rritjen ekonomike të vendit dhe në integrimin evropian 

të vendit. Gjithashtu, për ta bërë këtë polikë sa më efektive duhet që sistemi financiar i vendit të 

zhvillohet në të gjithë komponentët e tij.  

- Rritja ekonomike, që është një nga treguesit kryesor të zhvillimi të një vendi duhet të jetë 

objektivi kryesor i formulimit dhe zbatimit të politikave ekonomike.  

- Stabiliteti makroekonomik përbën një instrument thelbësor në paketën e masave, të cilat 

garantojnë rritje të qëndrueshme e afatgjatë. Kontributi i punës dhe i kapitalit në rritjen 

ekonomike është mbrapa atij të vendeve të tjera të Evropës Lindore. Këto studime ilustrojnë 

nevojën për reforma urgjente strukturore në rritjen e cilësisë së fuqisë punëtore dhe për 

investime të mëtejshme në arsim dhe fusha tjera.  

- Akumulimi i kapitalit, pra nxitja e investimeve në sektorët prodhues të ekonomisë, është 

çështja e cila lidhet më direkt me politikën monetare. Edhe pasojat e krizës nuk është se nuk u 

ndjenë në Shqipëri ku destabilizuan pozicionin bizneseve dhe individëve të cilët kishin marrë 

kredi në Euro. Kjo për arsye se leku u zhvlerësua dhe bankat përgjithësisht rritën normën 

nominale të interesit për kreditë e marra. Gjithashtu u vendosen kushte shtesë për të marrë një 
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kredi dhe kjo dërgoi në një ngërç që u pa qartë sidomos në sektorin e ndërtimtarisë dhe në 

zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme.  

- Integrimi Evropian i Shqipërisë është një projekt shumanshëm. Integrimi ekonomik në 

Bashkim Evropian ka dy aspekte: integrimin real dhe atë nominal. Integrimi real nënkupton 

një shkallë të lartë konvergjence strukturore dhe ciklike, e cila do t’i mundësonte ekonomisë 

së vendit kandidat të përballonte presionet e forta konkurrenciale që mbart tregu i përbashkët 

evropian. Integrimi strukturor kërkon para së gjithash institucione të shëndosha dhe biznese të 

konsoliduara. Në një masë më të vogël ai nënkupton edhe përafrimin e strukturës ekonomike. 

I gjithë ky proces kërkon kohë të gjatë dhe nuk duhet mendojmë se kalohet shpejtë ky 

proces.Nga ana tjetër, konvergjenca nominale është një proces më i lehtë për t’u matur e 

vlerësuar. Arritja e tij nënkupton përmbushjen e standardeve, të ashtuquajtura Kriteret e 

Maastrichtit.  

- Gjithashtu, mospërputhja e strukturës valutore të aseteve me detyrimet e sektorit privat 

shoqërohet me pasoja negative për stabilitetin e sistemit financiar. Në rastin e Shqipërisë, 

dollarizimi i aseteve dhe i detyrimeve reflekton më së shumti pamundësinë e sektorit bankar 

për t’iu përgjigjur ekonomisë me instrumente pagese dhe kreditimi në lekë69. Në këtë 

kontekst, ç’dollarizimi do të vijë si pasojë e natyrshme e zhvillimit të sistemit bankar e 

financiar në vend, duke u shoqëruar edhe me një kosto relativisht të ulët. Statistikat monetare 

tregojnë se paraja fizike përbën rreth ¼ e parasë gjithsej. Ministria e Financave, në përpjekje 

për reduktimin e sasisë së parasë cash në ekonomi iu imponua biznesit për kalim te pothuajse 

gjithë veprimeve ne rruge bankare.  

- Sistemi bankar dhe politika monetare - Sistemi bankar është hallka e parë e përcjelljes së 

politikës monetare në ekonomi. Në Shqipëri, sistemi bankar përbën shtyllën kurrizore të 

sistemit financiar. Në këto rrethana, një sistem bankar i shëndetshëm dhe konkurrencial është 

parakusht i nevojshëm për një politikë monetare efektive. Në këtë pikë duhen evidentuar tri 

çështje: - Sistemi bankar shqiptar zotërohet në pjesën më të madhe nga kapitali i huaj.Ky fakt, 

nga njëra anë ul rrezikun e krizave financiare, pasi bankat me kapital të huaj mund të 

rikapitalizohen nga mëmat e tyre. Bankat të cilat punën e tyre nuk e mbështesinvetëm në të 

ardhurat e fituara në një shtet, por në shumë. Edhe nësenjë banke nuk do të funksiononte sipas 

parashikimeve strategjike tëmenaxherëve të saj, kompensimet e humbjeve që ajo mund të 

kishte nënjë periudhë të caktuar mund të mbuloheshin nga të ardhurat që mund të gjeneronte e 

njëjta bankë, e lokalizuar nënjë ose në disa shtete. Bankat me kapital të huaj gëzojnë sisteme 

menaxhimi me tësofistikuara, si rrjedhojë e eksperiencës, dinë tëhyjnë në treg dhe të joshin 

kategori të ndryshme. 

• KONKLZUZIONE DHE REKOMANDIME 

Në këtë pjese përmbyllëse do jepen konkluzionet dhe rekomandimet në lidhje me fushën e politikes 

monetare dhe punën e mëtejshme që duhet të bëjnë vendet si Sërbia dhe Shqipëria për të siguruar një 

rritje me efektivitet të politikës monetare.  

Politika monetare si fushë e marrëpër analizë në këtë punim është shumë e gjerë. Kjo është një arsye 

që punimi si i tille nuk ka analiza te thella në detaje të hollësishme mbi politikën monetare. Nga 

problemet apo sfidat më të rëndësishme është politika monetare në kuadër të integrimit evropian. Pra, 

në të ardhmen me kalimin e kohës duke parë që vendet si Sërbia dhe Shqipëria e shohin perspektivën 

e tyre në Bashkim Evropian, do të shohim se si do transformohen funksionet i Bankës Popullore 

 
69Fullani A. (2009) Evoluimi dhe adoptimi i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë: nga e kaluara drejt 

vizionit për të ardhmen dhe nevoja për të qenë pararendës, Strategjitë e politikës monetare për ekonomitë e 

vogla, Banka e Shqipërisë. 
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tëSerbisë dhe Bankës se Shqipërisë kur vendet do të jenë pjesë të Bashkimit Evropian. A do ketë 

nevojë për të ndjekur politika të veçanta, apo do të ndryshohen politikat monetare tëkëtyre vendeve 

për tu përshtatur me ato të vendeve qëjanë në Bashkim Evropian? Kjo është arsyeja se pse nëketë 

punim janë cekur disa prejproblemeve që do t’i pres në të ardhmen Sërbinë dhe Shqipërinë eqë ka të 

bëjë drejtpërdrejtë me politikën monetare, por që në mënyrë jo të drejtpërdrejt ndikon në 

përmbushjen edhe të fushave të tjera.  

Njëtjetër konkluzioni që mund të nxirret ka të bëjë me faktin se angazhimi institucional i Bankës së 

Shqipërisë për të adoptuar në periudhë afatmesme regjimin inflation target si kuadër politik, kërkon 

impenjim më të madh të vetë asaj ashtu sikurse dhe të institucioneve të tjera brenda vendit. Pra po ta 

përmbledhim: Rritjen e efiçencës së mekanizmit të transmisionit, pra vendimet e Bankës së 

Shqipërisë nuk kanë efektivitetin e duhur në ekonomi. Duhet të punohet më shumë dhe të eliminohen 

problemet si: zhvillimi i tregjeve të letrave me vlerë dhe në veçanti Bursës; operacionet e tregut të 

hapur; niveli i huadhënies së Bankës së Shqipërisë për Qeverinë; administrimi sa më i mirë i të 

ardhurave fiskale dhe stabiliteti financiar që kërkon që të jenë të zhvilluara të gjitha strukturat e 

ekonomisë (sistemi bankar dhe ndërmjetësit e tjerë financiarë). Ekzistenca e një modeli sa më të mirë 

për parashikimin e inflacionit. Kjo mangësi vjen për arsye të: mungesës së statistikave ekonomike. 

Pra nuk ka tregues, të dhënat nuk janë të qëndrueshme (gjë që cenon pjesën më të madhe të 

parashikimeve), mospërshtatja e frekuencave të treguesve etj: Seritë kohore janë të reja dhe 

shpeshëherë vuajnë nga prania e tronditjeve të ndryshme. Gjithashtu shpeshherë hasen edhe 

ndërprerje për shkak të ndryshimit të metodave të matjes së tyre; Njohuritë në modelim janë të 

kufizuara, megjithëse në krahasim me fillim e viteve ’90 kanë avancuar shumë. Kështu duhet që stafi 

i Bankës së Shqipërisë të jetë sa më i aftë dhe të trajnohet sa më shumë në fushën e modelimit. 

Pavarësia e Bankës Qëndrore që nga ana ligjore është relativisht e mirë por në praktikë ka një nivel 

më të ulët. Kjo vjen si pasojë e faktorëve si: paqëndrueshmëria politike (në përgjithësi fituesi i 

zgjedhjeve emëron guvernatorin e ri); zhvillimi i tregut financiar; operacionet e tregut të hapur; 

opozita e publikut ndaj inflacionit që është përmirësuar relativisht. 

Problem tjetër që duhet të zgjidhë Banka e Shqipërisë për një vënie në zbatim sa më efektive është se 

Shqipëria ende përbën një ekonomi në reformim, me ndryshime të herëpasëhershme strukturore të 

cilat në një farë mënyre kanë ndikimet e tyre në treguesit kryesorë të ekonomisë. Po kështu, sistemi 

imunitar i saj ndaj krizave të brendshme dhe të jashtme ende nuk është perfekt, shkak ky që e bën atë 

të ndjehet e jo e sigurtë. Disa faktorëve pengues për Bankën e Shqipërisë dhe arritjen e objektivave të 

saj afatshkurtër apo afatgjatë janë: Pozicioni monopol i bankave komerciale në tregun e depozitave 

në lekë, megjithëse është reduktuar, përsëri ka nivel të lartë dhe përbën shqetësim. Për këtë tregon 

fakti që në vitin 2010, 5 bankat më të mëdha kanë zëne 74% të depozitave të sistemit bankar. Kjo 

tregon për një nivel të lartë të përqendrimit të depozitave në sistemin bankar. 
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MËSIMDHËNIA ËSHTË ART DHE SHKENCË NË TË NJËJTËN KOHË 
 

Ph.D Ermelinda Kashah 

University “Eqrem Çabej’’ of Gjirokastra 

 

Abstrakt: Qartësia e paraqitjes së mësimit në klasë, e treguar përmes karakteristikave të mëposhtme 

të mësuesve të suksesshëm, është dhe një nga problemet kyç të ditëve të sotme. Mësimdhënia është 

ide, mendje,është shkaku dhe pasoja. Si forma e të kuptuarit, të mësuarit paraqet qartësinë, 

llojshmërinë në mësimdhënie,përfshirjen në procesin e të nxënit. 

Pyetje kërkimore:Çështë arti, çështë shkenca? Çquajmë metodologji të mësimdhënies? 

Metodat: Hulumtimi, mësimdhënia e drejtpërdrejtë, të menduarit kritik, taksonomia e Blumit. 

Rezultatet:Karakteristikat ndihmëse të mësimdhënies së suksesshme janë: shqyrtimi dhe ndikimi i 

mësuesit,strukturimi dhe arti i të pyeturit, përdorimi i ideve të nxënësve.Frymëzimi me përkushtim 

jep artin, profesioni kaq i suksesshëm jep shkencën, e parë kjo në terësinë e analizës(të analizuarit) 

dhe të zbatimit(të zbatuarit).Kur përmbushen objektivat, realizohen qëllimet. 

Gjetjet: Mësuesi vendos se çfarë sjellje të nxënësve do të matë dhe në fund përdor mënyrën më të 

përshtatshme për ta matur atë. Kreativiteti, ndërveprimi,bën që mësuesi të ndërthuri dy koncepte, 

duke dalë në përfundimin se posedon një shumëllojshmëri profesionesh, të cilat e bëjnë atë një qenie 

me aftësi të madhe profesionale. 

Fjalë kyçe: mësimdhënia,art, shkencë,metodat, mësues i suksesshëm. 

Mendimet për mësimdhënien janë të ndryshme. Se kjo mësimdhënie është kreative, apo konkrete, 

apo e vazhdueshme, kjo duhet parë.Ka të bëjë me përmbajtjen, me të shkuarën, me idetë, ku 

mësimdhënia dhe mësimnxënia janë të lidhura të dyja së bashku. Shprehja se:“Nuk mund të jem 

mësuese pa e njohur vetveten, është shprehja më me vend që ekziston”.Si një proces i përgjithshëm 

është më komplekse dhe më e ndërlikuar sesa mendohet.Si parakusht për arritjet e suksesshme të 

nxënies nga nxënësit,mësimdhëniaështë sa art dhe shkencë, sepse krahas dijes shkencore profesionale 

që mësimdhënësi duhet ta zotër 

Të nderuar koleg! 

Kënaqësi që sot marr pjesë në këtë konferencë shkencore ndërkufitare, dhe pse jo, sot më jepet rasti 

të njihem me ju, të shkëmbejmë njohuri të reja ku aq më tepër në lëndën “Metodat e mësimdhënies së 

letërsisë”, unë jam lektore prej tetëmbëdhjetë viteve në universitetin e Gjirokastrës. 

Kur jam njohur me programin që kolegët e mi ma dërguan, vura re një formim professional të lidhura 

me temat përkatëse të programit. E theksoj këtë, sepse ne si lektorë  të kësaj lënde hasim risi të reja 

nga metodistët jo vetëm brenda Shqipërisë, por dhe jashtë saj. 

Le të futemi në temë: 

ojë, duhet dhe personalitet qëndror,ide dhe kreativitet, etj. 
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Në fakt, prej kohësh vazhdon të mbetet i hapur debati se çfarëështë mësimdhënia. 

Citoj mendimin  eprofesor Bardhyl Musait: “Nëse është art, mësimdhënia kërkon frymëzim, intuit, 

talent dhe krijimtari. Nëse ështëshkencë kërkon njohuri dhe shprehi qëme të vërtetë mund të 

mësohen. Po ti referohemi faktit që mësimdhënia është shkencë, atëhere ajo kërkon zgjedhjen dhe 

zbatimin e formulave të sakta për çdo situatë në klasë, të cilat duhen zbatuar në klasë.E nëse i 

referohemi argumentit tjetër se mësimdhënia është art, as që bëhet fjalë për përdorimin e shprehive.70 

Si lektore e metodave të mësimdhënies prej  vitesh, kuptoj se letërsia nuk është matematikë dhe se ne 

nuk kemi formula të sakta. E thënë kjo në formën më të thjeshtë të mundshme:- unë i pranoj të dyja. 

Mënyra sesi e zotëroj auditorin, më bën të kuptoj se mësimdhënia është art që  kërkon ushtrimin e 

talentit dhe të krijimtarisë. 

Por, ajoështë dhe shkencë, sepse na nevojitet gjykimi dhe argumentimi për atëçka themi.Këtu 

veçojmë dy faktorë të rëndësishëm: 1.Komunikimi, i cili shkon përtej të folurit apo të shkruarit, si 

gjestet, mimika, ndjekja me sy etj. 

2.Së dyti, perceptimi i cili shkon përtej vështrimit në klasë. 

Mendoj se si koncepti art dhe koncepti shkenc, duhet të kenë bashkëpunime. Nëse mësuesi nuk 

bashkëpunon me nxënësin, ajo klasë nuk funksionon mirë. Një mësues i mirë i njeh të gjithë nxënësit 

me të mirat dhe të metat që kanë.Kjo mësimdhënie ka brenda elemente të punës.Shkenca na çon te 

psikologjia e edukimit e cila nuk është gjë tjetër, veçse procesi me të cilën një shoqëri transmeton te 

anëtarët e rinj, vlerat dijet, besimet dhe shprehjet simbolike për të realizuar komunikimin brenda 

shoqërisë. 

Themi se mësimdhënia është art, pasi pedagogjia e quan veprimtari edukative, proces edukativ.Dimë 

që nën ndikimin e veprimtarisë edukative, mënyra sesi ndryshon personaliteti njerëzor, është  enjohur 

nga njerëzit.Edukimi është proces dhe procesi shfaq edukatën. 

Pse themi art? 

Fakti që arti është specifik dhe nuk zëvendësohet nga format e tjera, e thekson edhe më rëndësinë e tij 

shoqërore, që do të thotë se origjina  eartit është një problem jo vetëm me rëndësi, por dhe një 

problem aktual, rreth të cilit zhvillohen diskutimet. 

Dimë që mësuesit në kohët e sotme përballen me një larmi fëmijësh me probleme të ndryshme, 

situata të ndryshme familjare apo aftësi vetjake. Problemet dhe shqetësimet e mësuesve fillestarë 

ndryshojnë nga njëra fazë në tjetrën. Marrëdhëniet me prindërit, komunikimi me mësuesit, vlerësimi i 

punës së tyre,janë disa prej çështjeve që shtrohen. Qëmësimdhënia të jetë art, duhet që mësuesi të jetë 

i suksesshëm, sepse ai është njeriu qëka për detyrë të ndihmojë të tjerët të mësojnë dhe të sillen në 

një mënyrë të re dhe të ndryshme nga më parë.71 

 

Mësimdhënia ka për qëllim të rrisë horizontin teorik të studentit dhe t’a përgatisë atë si mësues për 

dhënien e kësaj lënde,e thënë kjo në vija të përgjithshme e të shpejta, zhvillimi i një sërë ligjëratave 

që sjell ndihmesë të rëndësishme në letërsinë tonë dhe aq më tepër në aspektin praktik.Sigurisht, në 

objekt zënë vend metodat, strategjitë, teknikat, të cilat mundësojnë një mësimdhënie cilësore gjatë 

procesit mësimor. Synimet, objektivat, linjat, nënlinjat, struktura e programeve, raportet teorike-

 
70 Bardhyl Musai. Psikologjia e edukimit, Mësimdhënia dhe të nxënët, fq.32 

71
Bardhyl Musai. Metodologji e mësimdhënies, botimi i dytë CDE, fq.3, 2003. 
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praktike, janë pjesë e rëndësishme e kësaj lënde, përmes të cilave shtjellohet e tërë përmbajtja e 

kërkesave të kurrikulës shkollore. 

1. Kreativiteti, ndërveprimi,bën që mësuesi të ndërthuri dy koncepte, duke dalë në përfundimin 

se posedon një shumëllojshmëri profesionesh, të cilat e bëjnë atë një qenie me aftësi të madhe 

profesionale. 

 

2. Hulumtimi, mësimdhënia e drejtpërdrejtë, të menduarit kritik dhe  taksonomia e Blumit, janë 

metodat kryesore që realizohen në një orë mësimi në lidhje me temën e mësipërme. Për 

shembull: Kur studentëve ua paraqet me skemë në dërrasë temën, ata në mendjen e tyre kanë 

sistemin e klasifikimit hierarkik të objektivave mësimore. Kjo përfshin tre sfera: njohëse, 

emocionale dhe psikomotore. Përfundimi i studentëve është: Mësimdhënia është art, sepse 

roli i artit në mësimdhënie shfaq dhe tiparet themelore të zhvillimit të letërsisë. Këtu nuk 

zbulojmë se çështë arti si koncept, por një mësues i mirë të nxjerrë në dritë si një guzhinier i 

mirë. Kjo do të thotë se ka ikur koha e mësuesit autoritar. Pra, qëllimi i 

mësimdhënies,përmbajtja(sistemi i dijenive për letërsinë dhe shprehitë),format e organizimit, 

metodat dhe rrugët, janë cilësi të mësimdhënies si art. 

 

3. Themi se librat nga librat kanë dalë, që do të thotë se nëse merresh me hulumtimin serioz të 

një dukurie, çështjeje, etj, ke bërë shkencë. Kjo nuk është punë as e një jave, as e një muaji, 

por e viteve plot.Për shembull: Përvoja e mësuesve të mirë tregon se ndërtimi metodik i orës 

së zhvillimit të të folurit, mund të jetë kontrolli i detyrës shtëpiake, biseda me nxënësit rreth 

temës për përgatitjen e një eseje. Nëse mësuesi nuk krijon afërsi me studentin, ai ka 

dështuar.Më së miri këtë e shpjegon Majkëll Fullani në librin “Kuptimi i ndryshimit në 

arsim”,i cili thotë: 

 

1. Zgjidh një zonë ku ka mundësi ndryshimi. Ti je një mësues i veçantë, je artist në vetvete. 

 

2. Kur e ke zgjedhur zonën, zhvillo aftësitë menaxhuese dhe drejtuese me auditorin. Ti ke 

bërë shkencë, -shprehet ai. 

Krijo identitet të përbashkët me zonën, nevoja për mbikëqyrje nuk mbaron kurrë. 

 

4. Investo në zhvillimin e mësuesve.72 

 

 

 

Në lidhje me mësuesin e suksesshëm kujdo i lindin këto pyetje:Cili quhet mësues i suksesshëm? 

Çfarë cilësish mishëron ai? Nëse keni dëshirë, si mund të bëheni i tillë? Sa kohë do t'ju duhet të 

bëheni i tillë? Këto pyetje, dhe të tjera, bëhen vazhdimisht nga mësues të rinj, por edhe me përvojë. 

Këto janë në dukje të thjeshta, por përgjigjet mund të jenë të ndryshme. Mësimdhënia është një 

detyrë e vështirë dhe komplekse dhe kërkon dije, aftësi e shprehi të shumta. Pavarësisht nga 

hulumtimet e shumta për dhjetëvjeçarë të tërë, një nga detyrat më të vështira në edukim sot, është 

përcaktimi dhe përshkrimi i karakteristikave të mësuesit të suksesshëm. 

 

Sot, nga shkolla nuk kërkohet më riprodhimi apo zotërimi i informacionit, por ajo ka për mision të 

përgatitë gjeneratat a breznitë e reja me shprehitë për ta kërkuar informacionin, për të operuar me të, 

 
72 Majkëll Fullani. Kuptimi i ndryshimit në arsim, CDE,Tiranë 2010.fq 271 

P.S Shih kapituj 14-15. 
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në kushtet e mosnjohjes së tij, për ta analizuar atë në mënyrë kritike dhe për të aftësuar nxënësit ta 

ndërtojnë dhe ta krijojnë dijen, të jenë në gjendje të zgjidhin probleme.73 
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TRAJTIMI I VEPRAVE TË SULEJMAN KRASNIQIT NË SHQIPËRI DHE KOSOVË 

dr.sc. Besa Hoxha Beqiri 

Kolegji AAB 

 

The penetration of writers outside the states of the mother states has been difficult. This is especially 

evident if we study the institutional histories of Albanian literature, where it becomes apparent the 

exclusion of writers outside the territories of Albania (with the exception of the writers of the old 

periodic literature). However, the case of writer Sulejman Krasniqi remains special in this regard. 

The writer of Kosovo, who lived and created in Albania, in his time known as one of the twelve 

professed writers, was faced with constant problems, precisely because of his background. This paper 

highlights the aspect of proper reproduction, which has nothing to do with the censorship of the 

communist system, but also with the ignorance and non-inclusion of the writer in anthology and the 

Albanian encyclopaedia. The creativity initiative on the theme of the Tivar massacre was the first 

signal to face me with barriers, including the difficulty of publishing the novel for Mic Sokoli 

because of its volume. Therefore, the paper analyzes and brings conclusions about duplicate causes 

and criteria in the publication of "foreigners" works, as well as the darkening of the value of 

Sulejman Krasniqi's works. On the other hand, despite the fact of their undeniable artistic and 

thematic values, he has almost never been part of school curriculum in Kosovo, his native country. 

Though in the writings he used and elaborated on Kosovo's different historical themes and characters, 

Sulejman Krasniqi remained very little known in literary treatment in the two mother states, but also 

beyond. The proper illusion of a literary personality such as Sulejman Krasniqi in any state, despite 

the fact that his spirit is spread on both sides, one with work, another with thematic devotion, makes 

the issue elaborated in terms of the treatment of the country more interesting that writers in the 

mother countries occupy. 

 

Key words: Sulejman Krasniqi, mother countries, censorship and obstacles, bypass and exclusion, 

double criterion. 

 

Hyrje 

Njeriu vdes kur i bie kolera kujtimeve, duke e lënë njeriun e gjorë si kasolle e braktisur. Harresa 

është si murtaja, që shpëlan dhe shlyen çdo gjurmë të jetës.(Krasniqi, 2011, f. 230)por, shkrimtarët e 

mëdhenj nuk vdesin, edhe pas largimit të tyre fizik. Aq më pak një shkrimtar i kalibrit të Sulejman 

Krasniqit, i cili pasuroi letërsinë tonë me vepra të një niveli të lartë artistik, me personazhe të 

kompletuara dhe elemente të përpunuara dhe realizuara historike.  

Të jetuarit dhe të krijuarit mes dy ëndrrave, dy dëshirave, mallit të pashuar dhe përpjekjes së 

vazhdueshme të të qenit pjesë aktive e çlirimit të Kosovës karakterizon shkrimet e shkrimtarit. 

Refletimi i përjetimeve jetësore, e aq më tepër, qëllimi i tij, në pamundësi të një përkushtimi direkt të 

vazhdueshëm, por angazhimi vetëm me anë të shkrimeve, e bënë Sulejman Krasniqin luftarak, të 

guximshëm dhe shkrimtar, që gjeti mënyra të paraqes atë që deshi, duke iu shmangur me mjeshtëri 

censurës kohore. Aq më tepër, duke studiuar me një përkushtim të jashtëzakonshëm, duke gjurmuar 

dhe hulumtuar, duke synuar që nëpërmjet deduksionesh të depërtoj thellë në kohën e pritshme, 
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natyrisht, i ndihmuar nga imagjinata e pëlleshme, intuita zhbiruese dhe nga fantazia e hollë,..(f. 

163), tregon se penda e tij ka arritur që paraprakisht të parasheh ngjarjet para se ato të ndodhin. 

Pikërisht, përkushtimi dhe visioni i Krasniqit i dhanë një ngjyrim të posaçëm veprës së tij. Nga ana 

tjetër, ballafaqimi me censurës qysh në veprën e parë, si dhe arsyetimet e dhëna për mosbotimin e 

këtij libri, bënë që shkrimtari të zgjedh historinë si një mundësi për të pasyruar kohën e dhimbshme 

kur ai jetoi, ashtu siç bëri edhe Ismail Kadare (Kadare, 2004). Por, derisa ky i fundit shtjeri burimet 

historike të shqiptarëve në përgjithësi, Krasniqi kryesisht u përqëndrua tek historia e shqiptarëve të 

Kosovës dhe trojeve të ish Jugosllavisë në përgjithësi, me qëllim të paraqitjes më të përafërt të 

dhimbjes së tij, por edhe zgjimit të kërshërisë së lexuesit të këtyre trojeve, lexuesve të cilëve iu 

dedikoheshin veprat e shkruara. 

Fatkeqësisht, me gjithë përpjekjet e shkrimtarit, lexuesi i Kosovës shumë pak pati në dorë këtë vepër. 

Shkrimet e tij nuk janë përfshirë në syllabuset e studimeve letrare në Kosovë, me gjithë faktin e 

karakterit të tyre, e edhe kritika letrare e ka anashkaluar trajtimin e veprave të tij. Një gjë e tillë bënë 

që Sulejman Krasniqi të mbetet shkrimtar i frytshëm, por që u hezitua në studimin e veprave së tij, 

fillimisht për shkak të mundësisë së keqkuptimeve të interpretimit, e sot për shkak të informimit jo të 

duhur për veprat e tij, si dhe vështërsive në gjetjen e tyre. 

 

Censura në Shqipëri gjatë periudhës së sistemit komunist 

Shqipëria, pas Luftës së Dytë Botërore, përflitet për një censur të rreptë në krijimtarinë artistike, 

censur kjo që ishte e njohur edhe në shtetet e tjera ku ishte sistemi komunist.  

Megjithë faktin që censura është e hershme dhe e hasim qysh në sundimin e Neronit (Rudich, 1997), 

ajo nuk mungoi as në sistemet e tjera (Orwell, 1945 – 1950). Mirëpo, forma që pati në Shqipëri, në të 

shumtën e rasteve, ishte parandaluese. Me gjthë bindjen e përgjithshme dhe të një kohe të gjatë se 

censura fillojë menjëherë në periudhën e pasluftës, ka dëshmi të cilat e hedhin poshtë një përfundim 

të tillë. Zbulimi i dorëshkrimit të historisë së pabotuar të letërsisë, histori kjo që u ndalua në 

procesinë e botimit më 1968, e në të cilën kemi shkrimtarë të ndaluar si: Skiroi, Fishta e Konica 

(Hoxha – Beqiri, 2016), apo përfshirjen e Konicës në Antologjinë e 1962-shit (Fullani, 1963), 

ndryshojnë aspektin e kohës së efektshmërisë së censurës, por jo edhe faktin që ajo veprojë, ndër të 

tjera edhe në krijimtarinë letrare. 

Ndërlidhur me këtë, është interesant fakti i takimit me poetin Ali Podrimja dhe përurimi i tij për 

romanin “Mic Sokoli”. Edhe pse libri ende nuk kishte dalë nga shtypi, poeti i tregon se librat e tij i 

lexonte në boca. Kur ta marrim për bazë këtë element interesant krijohet një luhatje te lexesi rreth 

qëndrimit shtetëror dhe vetë censurës. Derisa flitet për censurë (censurë parandaluese) shtetërore, të 

dhënat e leximit të veprave të një poeti të Kosovës, sjellë te një luhatje rreth qëndrimeve të caktuara 

të pushtetit të atëhershëm. Gjithashtu, moment tërheqës është përjetimi i Ramiz Kelmendit në 

shfaqjen e dramës “Besëlidhja shqiptare” me temë të masakrave të shqiptarëve të Sanxhakut, si dhe 

dëbimit të tyre. Përshkrimi i këtij përjetimi i shkrimtarit të njohur nga shteti i lindjes së Krasniqit, 

tregon lidhshmërinë e autorit me Kosovën, por gjithashtu edhe qasjen e disa personaliteteve të letrave 

shqipe nga vendi i lindjes së Sulejmanit me veprën e tij dhe tejkalimin e ndalesave të mundshme. 

Fakti i censurimit të një natyre tjetër e veprave të Sulejman Krasniqit është më se i dukshëm. 

Mosbotimi apo pengesat në botimin e veprave të shkrimtarit kanë natyrë, qoftë hezitimi, për arsye të 

pasojave të mundshme, qoftë për shkak të pikëpamjeve ndaj shkrimeve të një autori jo nga shteti 

amë. 
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Ecuria e botimit të veprave të Sulejman Krasniqit. Tematika – problem për botuesit 

Fillet e jetës së Krasniqit në Shqipërinë mëmë, e aq më tepër ballafaqimi me censurën e botimit, qysh 

në veprën e parë “Njeriu dy herë i pushkatuar”,  me tematikë nga masakra e Tivarit, vepër kjo që nuk 

iu botua, edhe pse u vlerësua e arrirë nga ana artistike dhe me stil të pëlqyer. Mosbotimi i veprës u 

arsyetua se vepra bënte  një aktakuzë të rëndë kundër regjimit të Beogradit. Vepra botohet vetëm pas 

24 vjetësh. Pikërisht pushtimi serb qe pengesa, e cila e përcolli në vazhdimësi, si jetën ashtu edhe 

veprën e Krasniqit. Mirëpo, nga ana tjetër, kjo e shtyri që të mendohej dhe të zgjidhte mënyrën për të 

shkruar për Kosovën, por mos të pengohej botimi i veprave të tij. Kështu, erdhi në përfundim se tema 

historike ishte më e përshtatshme për disa arsye. Siç shkruan vetë shkrimtari, ishin katër elemente që 

e shtyen në këtë përfundim. Tema historike ishte pak e shtjelluar në letërsinë tonë. Pastaj, në 

këtëmund të shkruante duke iu shmangur rregullave strikte të metodës së realizmit socialist. Gjatë 

punës në temë të diplomës kishte grumbulluar, hulumtuar, studiuar nëpër biblioteka, arkiva e institute 

numër të madh  dokumentesh historike. Dhe e fundit, ishte përcaktuar qysh si i vogël për të luftuar 

me çdo mjet dhe në cilëndo mënyrë robërinë serbe në Kosovë (Krasniqi, 2011, f. 116). Kështu, kjo 

ishte mënyra që të shfrytëzohej materiali i grumbulluar, të luftonte për çlirimin e Kosëvës, e 

njëkohësisht t’i shmangej mënyrës së kërkuar të shkrimit, gjë që, po ta bënte, do të zbehte idenë dhe 

talentin e shkrimtarit. Me temën që ndoqi, si dhe mënyrën e shkrimit, nga Dritëro Agolli u quajt 

Balzaku shqiptar. Ndërkaq, në monografinë 3 të asocoacionit Sepiko jepet karakteristika e 

elementeve historike si dhe heronjëve në vepra të Krasniqit: 

Romanet “Pushka top Bajram Curri!” (1982), “Prijësa e komiteve” dhe “Oso Kuka” nga 

Sulejman Krasniqit; “Shqipja e kreshtave tona” (1967) nga Skender Drini si dhe “Atentat ne 

Paris”, (1978) nga Skifter Kellici, ndërtuan narracionin e tyre nëpërmjet të figurave të 

mirënjohura historike. Përkundër Godos modelit të biografive të kthyera në roman, romanit e 

tyre janë krijuar sipas heronjëve romantik, të cilët shprehin visionin subjektiv të së kaluarës 

dhe të tashmes.(Inovation in the modern world, 2018, f. 176)74 

Vepra “Prijësja e komitëve”, vepër kjo me personazhin historik Shote Galicën, pati një histori më 

vete, sa i përket konkursit letrar, sepse edhe pse pëlqehet më tepër se veprat e tjera, nuk zgjedhet për 

shkak të frikës së anëtarëve të jurisë për akuzë (mendohej se mund të thuhet se vepra ka tendenca 

territoriale). Pas kontaktimit të shkrimtarit me zëvendministrin e kulturës dhe bisedës së këtij të 

fundit me anëtarët e komisionit, kërkohet që Krasniqi të shpërblehet sipas meritës. Mirëpo, pasi që 

rezultatet ishin bërë zyrtare, Sulejman Krasniqit, autorit të katër veprave madhore, iu dha çmimi 

“Inkurajues”. Ky roman, siç e kupton më vonë, ishte pëlqyer shumë edhe nga Ramiz Alia, gjë që e 

ndryshon qëndrimin e redaktorit. Ndërkaq, në këtë roman shkrimtari kishte skalitur prototipin e 

femrës shqiptare, gjë që e vazhdon me shumë mjeshtëri edhe në veprat e tjera, qoftë kur femra na 

paraqitet si personazh kryesor, qoftë atëherë kur e kemi dytësor.  

Krasniqi, ndër të tjera, shkroi librin për periudhën e errët të historisë sonë, shekullin VII dhe VIII. 

Titullohet “Dardanët”, titull ky pa ndonjë ngarkesë figurative. Procesi i botimi të romanit zgjati pesë 

vjet, duke kaluar në dy recensura. Fillimisht, kishte kundërshtime për titullin, pasi që thuhej se ka 

tendenca territoriale. Me këtë nuk mund të pajtohej autori sepse ishte absurde të mos guxosh të 

përmendësh të parët tanë?! Të të konsiderojë bota “kurban” për të ruajtur paqen në Evropë dhe për 

 
74The novels “Pushka top, Bajram Curri!” (1982), “Prijësa e komiteve” and “Oso Kuka” by  Sulajman Krasniqi; 

“Shqipja e kreshtave tona” (1967) by Skender Drini as well as “Atentat ne Paris”, (1978) by Skifter Kellici, build their 

narration through well-known historical figures. Unlike Godo’s model of novelized biography, their novels are creatied 

according to the model of romatic heroes who express the author’s subjective vision of past and present. 
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të kënaqur lakmitë e fqinjëve agresorë?T’i detyrosh shqiptarët të pranojnë viktimizimin e vet?! E 

përsëri, edhe pse nënshkruhet leja e qarkullimit, romani “burgoset” në depot e izolimit të 

Shtypëshkronjës së Re. Kur kishte pyetur për arsyen i ishte thënë se ishte më shovinist se vepra e Atë 

Gjergj Fishtës(Krasniqi, 2011, 152), prandaj planifikohej të bluhej në fabrikën e letrës. Vetëm pas 

kërcnimit të Krasniqit se do të lajmëronte mërgimtarët që të shumëfishojnë kopjet dërguar atyre, 

merret vendim t’i hiqet fusnota e Konstadin Porfirogjenit, historianit dhe perandorit bizantin për 

emërtimin e sklavianëve (serbëve) dhe pastaj të lejohet për lexuesin. Megjith atë, administrata e 

qeverisë ndalon dy mijë kopjet e dedikuara për shitje jashtë shtetit. Kështu, libri botohet më 1985, 

duke iu mohuar lexuesit të Kosovës dhe mërgimtarëve, për të cilin ishte shkruar. 

Kështu, tematika, edhe pse e shqyrtuar me kujdes nga shkrimtari, shpesh bëhet shkaz për mosbotimin 

apo peripeti në proces dhe gjatë botimit. 

 

Motivet e ndryshme – arsyeje për probleme botimi 

Me botimin e veprës së parë “Tri motra, tri histori”, roman ky për të cilin frymëzohet në një dasmë 

nga historitë e motrave, me anë të së cilave tregohet përditshmëria, Sulejman Krasniqi ballafaqohet 

me dy vlerësime të ndryshme. Aq më tepër, recensenti, i cili e vlerësoi negativisht, përmbajtjen e një 

tregimi e shfrytëzoi dhe e botoi si shkrim të vetin. Kjo vepër, gjegjësisht fjalët e njërës nga 

personazhet, merren edhe si shembull nga John Kolsti (Wolchik and Mezer, 1985, f. 393).Nga ana 

tjetër, shkrimtari, edhe pse shpesh e cekë faktin se posa ka përfunduar veprat e tij, i ka dorëzuar për 

botim, ka raste kur, për shkak se nuk i kanë pëlqyer, nuk e ka bërë një gjë të tillë, si për shembull 

dramën për nusen malësore (që i kërkohet ta shkruan), apo edhe romanin për minatorët, që nuk e 

dorëzon për një kohë në shtyp, sepse kishte hyrë në shtëpitë e lexuesve me romanet me tema 

historike “Në shpellën e banditëve” 1973 (një vit pas novelës) dhe “Qielli i përflakur”, një vit më 

vonë. Vepra “Qielli i përflakur” botohet vetëm pasiqë redaktori mendon se shkrimtari ka redaktuar 

pjesën ku jepet personazhi i Hanëmshahes (spiunes serbe me emër të ndërruar) me kopsat e 

zbërthyera, kërkesë kjo që mos të ketë elemente sensuale, nxitëse për rininë. Dhe pikërisht, për këtë 

libër ku mbarështronte ngjarjet aq të hallakatura të Lidhjes së Prizrenit shkrimtari shkruan se ia 

kishte marrë dorën t’i fliste kohës aktuale nëpërmjet të së kaluarës. 

Megjithatë, botimet e shpesha të veprave të Sulejman Krasniqit ua lënduan damarin e alergjisë atyre 

pseudointelektualëve që e kishin kripë në sy Kosovën. Para se të botohet romani “Beteja të 

nëndheshme”, jepen vlerësime negative dashakeqëse, duke sulmuar nivelin artistik apo edhe skenat e 

ndryshme të romanit. Vendoset që romani të shkojë për diskutim te vetë minatorët, dhe të mirrej 

mendimi i tyre (pasi që edhe ishte shkruar për ta). Minatorët, për të cilët shkruhet se nuk i 

nënshtrohen diktatorës, jo vetëm që e çmojnë lartë romanin, por shprehin mendimin se duhet të 

shërbej si shembull se si shkruhet një vepër e mirëfilltë letrare(Krasniqi, 2011, f. 130). Kështu, sheh 

dritën e botimit edhe kjo vepër, me të cilën u testua një formë e re e vlerësimit. Ndërkaq, shkrimtari 

në atë kohë, punonte vetëm gjysmë norme në mësimdhënie dhe pjesën tjetër i përkushtohej 

shkrimeve, mundësi kjo që iu dha për shkak të talentit dhe suksesit të tij me veprat.  

Hulumtimet për temën e diplomës “Përpjekjet e kosovarëve për liri e pavarësi gjatë periudhës së 

Lidhjes Shqiptare të Prizrenit” i kishte mundësuar Krasniqit që të gjej shumë elemente dhe 

personazhe, të cilat do të bëhen pjesë e krijimtarisë së tij. Një prej tyre ishte edhe Mic Sokoli, për të 

cilin edhe pastaj, vazhdoi hulumtimet për shtatë vjet me radhë në Malësinë e Gjakovës. Gjatë këtyre 

hulumtimeve gjenë fabulën e mësueses së fshatit, nga e cila lind romani “Lindita”. Në këtë roman 

paraqet dramën dhe pasojat e luftës, të pasqyruara sërish përmes personazhit femër. Pas botimit të 

këtij romani, dërgon për botim romanin 720 faqesh “Mic Sokoli”. Ky roman recensent pati Nasho 
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Jorgaqin dhe historianin Ligor Milen. Mirëpo, grupit rencesues i shtohet edhe Ismail Kadare. Ky i 

fundit, në recensionin e tij përafërsisht shkruan:  

Romani voluminoz ngjason me një enciklopedi të Veriut, ku janë trajtuar artistikisht luftërat 

shqiptare në përgjithësi, luftërat e shqiptarëve të Veriut në veçanti... 

Vlerat e romanit janë brenda veprës: Redaktor, puno me kujdes, mos hidh margaritarët që 

mund t’i marrësh për rërë!(Sulejmani, 2011, f. 138) 

Me gjithë faktit të një vlerësimi pozitiv, kryeredaktori i thotë se s’mund t’i botojë atij një vepër më 

vuliminoze se e autorëve tanë, siç shprehet ai. Kjo ishte fyerja më e rënd që i ishte bërë Krasniqit, 

nga fyerjet e shumta të deri atëhershme. Të nesërmen nënshkruan botimin e veprës më me peshë të 

tij. Ndërkaq, personi i ngarkuar nga Lidhja e Shkrimtarëve, për të shkruar rreth romanit, nuk shkruan 

fare. I pyetur nga Krasniqi për arsyen merr përgjigjen se shkrimtari, në veprën e tij, nuk ka arritur të 

paraqes madhështin e Mic Sokolit. Kur pyetet se nga di për këtë luftëtar, dhe pasi që merr përgjigjen 

për informatat e marra nga “Historia e Shqipërisë”, Krasniqi i përgjigjet se kjo kishte të shkruar 

vetëm dy rreshta për Micin. Vetë ky element tregon përzgjedhjen e pakujdesshme nga ana e 

institucionit kryesor, të personit, të cilit i jepet përgjegjësia e vlerësimit, për sa i përket librave, 

ndërsa nga ana tjetër edhe papërgjegjësinë e personave të caktuar dhe ngarkuar me një punë me 

peshë. 

Sulejman Krasniqit kinostudio i kërkon të shkruajë skenarin e filmit për Bajram Currin duke pas për 

bazë temat historike të trajtuara nga ai. Pasi që skenari i përgatitur është për katër seri, ndërsa 

kinostudio kishte fond vetëm për një, Krasniqi heq dorë. Me gjithë atë, librin për Bajram Currin e 

shkruan dhe e dorëzon për botim. Me këtë vepër pati probleme me titullin “Fëmijëria e Bajram 

Currit” sepse nuk ia pranuan. Gjithashtu, edhe dhjetë propozimet e tjera u refuzuan, prandaj me mllef 

shkrimtari e titullon “Pushka top, Bajram Curri”, titull ky që e mbanë libri. Romani fiton çmimin e 

parë Kombëtar, edhe pse me shumë kundërshtime.  

Përvoje e censurimit të veprës së Krasniqit provohet edhe në refuzim për shkak të akuzës së 

paargumentuar. Shkak bëhet radiodrama për Rrustë Kabashin, dramë kjo që edhe pse pëlqehet, nuk 

transmetohet, për shkak të një individi nga Kosova, i cili deklaron se personi, për të cilin është 

shkruar drama, ka qenë bashkëpunëtor i otomanëve. Ndërkaq, romanin “Të jesh midis dashurisë” 

autori e vetëcensuron, nuk e dërgon për botim, për shkak se mendon se nuk ia ka arritur qëllimit.  

Para dorëzimit për botim të romanit “Oso Kuka”, Krasniqi boton disa artikuj në gazeta të ndryshme, 

me qëllim që të sheh reagimet e mundshme, të niveleve të ndyshme, rreth temës së trajtuar. Ky 

roman i kontradiktave, ku personazhin e Oso Kukës e kishte zbritur në tokë, nuk i botohet me vite, 

për shkak të lidhjes familjare të Ramiz Alisë me vetë kryepersonazhin/heroin. Çështja e censurës së 

imponuar, për shkak të interesave apo jetës personale të personaliteteve në fuqi, dëshmohet qartas 

edhe në pengesën për botimin e këtij libri. Më 1990, pas botimit të romanit përflitet për stilin 

patriotik romantik, por shkrimtari e arsyeton se ajo metodë mbarështrimi, ka qenë më tërheqëse për 

lexuesin kosovar...(Sulejmani, 2011, f. 161) 

Kështu, temat e trajtuara në veprat e Sulejman Krasniqit, apo edhe vetë trajtimi si “të huaj” 

ballafaqon shkrimtarin me ballafaqime të shpeshta me pengesa të paarsyeshme dhe të 

paargumentuara. Gjithashtu, papërgjegjësia e personave të caktuar për vlerësim, mbetet një çështje e 

dhimbshme e kësaj periudhe kohore. 

 

Përfundim 
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Sulejman Krasniqi mbetet shkrimtari, i cili nga kritika u cilësua si shkrimtar i faktit,por që tërë jetën 

u ballafaqua me pengesa në botimin e veprave të tij. I gjithë ky proces, shumë shpesh, u kurorëzua 

me botime, për shkak të këmbngulësisë së tij, si dhe për shkak të shpirtit rebel të shkrimtarit. Por, nuk 

mund të moohet fakti i censurës së vazhdueshme, me forma të ndryshme të arsyetimit, në botimin e 

veprave. Kështu, Krasniqi u ballafaqua me: 

- censurimi për shkak të raporteve me Jugosllavinë 

- mosbotimi për shkak të motiveve të ndryshme si: më vuliminoz  se veprat e shkrimtarëve nga 

Shqipëria, lidhëshmëria familjare e Ramiz Alisë me Oso Kukën, pse ishte i Kosovës etj. 

Veprat e tjera të autorët u botuan nga bashkatdhetarët apo me vetëfinancim. Peripetia dhe lufta 

për të botuar nuk ishte më e nevojshme. Sulejman Krasniqit, i cili shkroi me mijëra faqe në libra 

të veçantë mbi luftërat dhe luftëtarët më të shquar kombëtar(Isufi, 2011)dhe ishte me profesion të 

pranuar të shkrimtarit, shumë shpesh i dolën pegesa për botimin e librave të tij, gjë që e bënë edh 

me ironike këtë fakt. Krasniqi “Iu kushtua kryesisht romanit historik, lëvroi me pasion të veçantë 

historinë e Shqipërisë, e ngriti atë në art në romanet e shumtë që ka lënë”, ka thënë  Bardhyl 

Londo (Buqi, p.n.). Aq më tepër, shkrimtari që ishte autori i aq veprave, i cili nuk u gjend në 

“Antologjinë e letërsisë bashkëkohore” të Gjergj Zhejit, e as në Enciklopeditë tona. Një 

shkrimtar, personazhet e të cilit njihnin gjeografinë gjithetnike nga Treveza e Çamërisë në 

Tregun e Ri të Kosovës, nga Tivari në Kavadar, në lindje-perëndim, veri-jug të etnisë 

shqiptar(Sulejmani, 2011, f. 162 – 163)mbeti jashtë vlerësimit të merituar. Me gjithë atë, ai ishte 

këmbëngulës dhe i pamposhtur në mjetin e vetëm që i kishte mbetur për të ndihmuar në çlirimin e 

Kosovës. Fatkeqësisht, edhe sot e kësaj dite dihet shumë pak për këtë njeri, i cili luftoi pa ndalur 

për Kosovën e tij, e gjithashtu mungojnë edhe kritikat për veprat.  Por Sulejman Krasniqi ka 

thënë: 

 Kam shkruar për Kosovën jo vetëm se jam bir i saj, por se ajo ka pasur nevojë imediate t’i 

ndriçohet historia, e cila, pa mëdyshje, ka qenë e bukura fatkeqe. Ani se me mijëra faqet e 

romaneve të mi ndihet pulsi vrundullues i zemrës së Kosovës. Ani se gjithçka kosovare mban 

aromën e luleve dhe avullin e rreshkës të plisave të dheut kosovar; pikërisht për këto veçori të 

përbashkëta nuk e kam qitur në harresë kurrë truallin mbarëshqiptar(Sulejmani, 2011, f. 

162).  

Vepra e Sulejman Krasniqit mbetet një thesar i pahulumtuar dhe patrajtuar. Gjithashtu, këtij 

shkrimtari duhet t’i jepet vendi i merituar në historinë e letërsisë sonë. 
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Abstract: 

 

 Translation is progress. All important historical periods of culture begin with translation, as it 

is this process that connects cultures and civilizations with each other, opening up new perspectives 

for the true non-intellectual development without which human society can not advance. Through 

translation theories and translation process strategies, our study sheds light on prose translation based 

on researchers such as Newmark, Lefevere, Nida, Vermeed, Nord, etc. The translation of the 

figurative language remains a difficult topic due to the complexity of form and interior, and this 

difficulty increases as the source language varies considerably, as in our case, from the translation 

language. In this case, the task of our translators has been difficult as they have translated, and it has 

been even more difficult to achieve a quality translation. 

This paper is conceived as a study of theoretical and practical character in the field of Translational 

Studies following the previous studies in this field, taking into account the fact that Translation 

Studies have been developed in quantitative and qualitative terms. 

 

Keywords: translation studies, language, process, work,translator. 

 

1. Introduction  

 

In the field of translation studies there are different types of technical translation. During my 

studies in English, I had the opportunity to get acquainted with technical, legal, financial translation 

and translation of common texts. In this journey I was given the opportunity to get acquainted with 

the literary translation, which I think is the biggest challenge compared to the other types mentioned 

above. This particular area of translation is quite wide and elusive, so we will start with an 

introduction to literary translation and its definition, theories on literary translation and the challenges 

faced by the literary translator during translation will be discussed. Whenever a translator is 

mentioned, it will be related to the literary translator, except in cases when another feature is termed. 

 

 

2.Definition of literary translation 
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For the translation to be called literary, it must stipulate that literature is translated; i.e. that 

base text be defined as literature in base text culture. However, according to Toury's statement, 

Translated Text's culture may not call source text as literature in the relevant cultural system. 

Translated Text culture can use different traits, models and techniques when it comes to literature. 

According to Toury75, there are rare cases when two different systems are fully matched. Thus, in 

order for the translation to be literary translation, the translation result must also be known in the 

literature of receiving culture, meeting all literary requirements of the language. Translation of 

literature implies that the text matches the models and norms that are considered literary in the 

language of translation. Because base text will be in line with the target culture, it means that some of 

the features that set text as literacy in the source culture will be extinguished. It may even happen that 

precisely the features that originally set as literary texts are removed in receiving culture. Also, this 

process involves the addition of other features that will enhance the acceptability of translation as an 

objective literary text. 

Now it can be said that based on Toury's claims, we have a broad definition of what is called 

literary translation: literary translation is the translation of a text that is considered literary in source 

culture and complies with the requirements of a literary text in culture making. 

 

3. Some theories of literary translation, their evolution, different actors 

Regarding literary translation, there are some approaches with the relevant advantages and 

disadvantages. Literary translation is a wide field. It can not be closed in frames or models where 

there are a number of accepted structures and terminologies, as in the case of translation of legal 

documentation. So, regarding it, we can pretend to claim that the eclectic approach of translate would 

be more fruitful. This implies that there are no specific models or only a theory, which will be 

followed in the case of literary translation. In all the research we have done in the field of literary 

translation, we have not yet encountered a theory that was created with the sole purpose of 

facilitating this process of work. However, within the field of literary translation, there are many 

theorists. Each of them has his own point of view about what would work best for any given 

translation. In the following, a broad exposition of literary translation theorists has been selected, 

giving theoretical approaches more influencing the translation studies.The general view on literary 

translation is that the latter represents a special type of translation and deals with a particular type of 

text. The theory of text types, which tries to classify them according to their functions and features, 

categorizes them as literary texts into a single set. However, the fact that text typologies does not 

match what the differences of literary texts will make - technically, pragmatically- suggests that what 

distinguishes literary texts from other texts is not completely apparent. In her book Translation 

Criticism, which was published as the first German in the year1971 and now English, Catharina Reis 

examines various attempts to distinguish different types of translation. A.V. Fedorov, Otto Kade, J.B. 

 
75Toury,G.DescriptiveTranslation StudiesandBeyond,Benjamins1995,f. 171 
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Casagrande and Georges Mounin, among others, include literary translation as a special type, but 

their criteria for this division remain unclear or casual76. 

However, a formal definition of this type is no longer coherent in literary studies and is 

incompatible with the deliberate aspect of accepting as literary translation of any written matter 

intended to be read as literature. Searching for a literary translation definition does not go far. 

Researchers have relinquished efforts to find a literary definition many years ago. Today's definitions 

of literature tend to be functional and general, non-formal or ontological. There are two influential 

books to illustrate this point. The Theory of Literature by Terry Eagleton (1983) opens with a chapter 

titled "What is Literature?" This chapter argues that Literature is defined as a "highly regarded type 

of writing.77". While ‘Literary Theory: A brief presentation’ by Jonathan Culler, takes a very 

protracted approach78. Naming'Literature' serves as an 'institutional labeling', which defines 'a 

discourse or textual event that attracts attention'. However, for historical reasons, literary attention 

has been focused on texts that exhibit some features such as: language projection, interdependence of 

different levels of linguistic organization, separation from the pragmatic context of the word, 

perception of texts as aesthetic objects and as text constructions or self-sufficient79. Labeling and 

features seem to be related to each other, so recognizing formal features promotes proper institutional 

attention and vice versa. Then, a conceptually consistent way of translating literary modeling can be 

based on the theory of the prototype, according to which a sustainable model for modeling literary 

translation can be based on a prototype theory80. 

Based on this point of view, the prototype literary translation is initially perceived, then 

understood as a literary text and rarely as a text that has traits and literary qualities. Over time, a 

prototype text system will be developed that will be grouped together. In this regard, Culler notes that 

over the last twenty-five years, the definition of literature has not been given the proper significance 

and that more interest has had literature as an ideological and historical category and / or how much 

its social function and political81 ".  

Generally, this has been a development in terms of translation and literary study in particular. 

Issues related to the definition and naming have paved the way for a functional approach, which is 

mainly concerned with roles assigned to a variety of actors and the use of translation by the latter in 

different contexts. However, in the case of the study of literary translation, it was necessary to initiate 

another institutional matter, which is related to the acceptance of translation by the community of 

literary studies as a subject of study. Indeed, the branch of literary studies, which was supposed to be 

a supporter of translation as an instrument of cultural passage and passage, was undoubtedly too late 

to understand its significance82. 

 

 
76Reiss,K.,Translation Criticism– ThePotentialsandLimitations,StJerome2000: f.7-23.  
77Eagleton,T.LiteraryTheory: AnIntroduction,Oxford 1983.  
78Culler,J.LiteraryTheory: Averyshortintroduction,OxfordUniversityPress,1997,f. 27.  
79Culler,J.LiteraryTheory: Averyshortintroduction,OxfordUniversityPress,1997,p.28-35.  
80Halverson,S.ConceptualWork and theTranslation ‘concept,1999,p.1-32  
81Culler,J.LiteraryTheory: Averyshortintroduction,OxfordUniversityPress,1997,p. 36. 
82Bernheimer,C.ComparativeLiteraturein theAge ofMulticulturalism, Baltimore, 1995,p.1-23. 
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4. The understanding of literary translation and its process  

In the Anglo-Saxon world, the traditional academic approach to literary translation often passed from 

practical laboratories accompanied by empty reading exercises, simplified by the Young Critics of 

the 1930s and 1940s. The useful and reciprocal combination between translation practice and 

criticism is summarized in Marilyn Gaddis's book, Rose83, Translation and Literary Criticism 

(Translation and Literary Criticism: "The Role of Translation for Inheritance in Literature").For DS-

Came Ross, who became editor of one of the first English-language magazines devoted to literary 

translation (Delos: A Journal on Translation and World Literature, Austin, Texas, 1967-1970), the 

translation was essentially 'an instrument of criticism'. Came-Ross added that "true translation is 

more of a comment than the original of a substitute84." This statement emphasizes the close link 

between translation and criticism, while clearly specifying the place of translation in relation to the 

original script. translation, apart from serving as skills in acquiring skills in translation courses, are 

used as a way to bring the meaning of complicated texts into translation and understanding are two 

sides of the same medal. One of the leading Critics of IA Richards, not only showed a particular 

interest in semantics, but in the essay "Toward a theory of translation", later called "Toward a 

Theory of Comprehension," argued that in principle you may come to understand a text properly, 

only by identifying all dimensions denotative and kenotic. The strongest point of the translation 

practice labs is the concrete experience. In addition, according to this concept, future translators 

reflect on the translation process, the scope and context of the exercise as well as the achievements of 

other participants in the process. 

It is worth mentioning in this point of our study some great names of translators-writers, among 

which from the 20th century, mention Ezra Pound and Vladimir Nabokov. Other English proofs 

include: Ben Belittle (1978), Burton Raffle (1971, 1988), John Felstiner (1981), Suzanne Jill Levine 

(1991), Susanne de Lotbiniere-Harwood (1991), Douglas Hofstadter (1997), Robert Wechsler (1998), 

Clive Scott (2000) and Jin Di (2003). Collections that match the collections created by Biguenet & 

Schulte (1989), Warren (1989), Weissbort (1989) and Boase-Beier & Holman (1999) present short 

statements. The examples match old models. Much of the historical discourse for translation shows 

that translators rationalize their practice. Clive Scott, for example, puts into question the academic 

knowledge gained from translation and the fact that translation is guided by the communicative 

purpose85. He insists reading and transcribing are personal acts - self-discovery and self-expression. 

The examples match old models. Much of the historical discourse for translation shows that 

translators rationalize their practice. Clive Scott, for example, puts into question the academic 

knowledge gained from translation and the fact that translation is guided by the communicative 

purpose.38 He insists reading and transcribing are personal acts - self-discovery and self-expression. 

The eight phases of the translation by Robert Blyme examples of poetry take the form of a masterful 

course. Once (1) has put on a dirty paper the literal version, the interpreter (2) generates a general 

idea of the meaning of poetry, (3) rewrites the framework in an acceptable language and adapts the 

text to (4) an idiom (5) with the tone of poetry, (6) the sound structure before (7) controlling his 

 
83Rose,MarilynGaddis.Translation and LiteraryCriticism,St.Jeromepublishing, 1997,p.13  
84Arrow smith,W.&Shattuck,R.Thecraft and context oftranslation,UniversityofTexasPress, 1961,p.6.  
85Scott,C.Translating Baudelaire,Exeter Universitypress, 2000,p. 248-9 
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sketch with mother tongue speakers and (8) preparing the final version86. However, this compilation 

by Bly does not mention the working conditions or the social function of literary texts.Indeed, many 

translators give priority to artistic integrity. Exclusion from this group of translators seems to be done 

only by those who have followed the growing interest in academic environments over social 

conditions and the effects of literature. This is the case for postcolonial and post-colonial translators 

and their associates87. The historical significance of translators' interpretation of art and their work 

lies in the tendency (apparent in some branches of translation studies) to approach translator from the 

interpreter's point of view. 

5. Introduction to the Challenges of Literary Translation  

In the case of literary translation many theories are proposed and some of the latter are more 

preferred than the others. However, no single theory seems to be enough to replace the others. So 

many translators support the idea that the eclectic approach brings more results than staying loyal to a 

particular theory. Clifford E. Landers is one of those in his famous book Literary Translation, A 

Practical Guide, mentions the difficulties of literary translation of the problems involved in this 

mastery88. The main reason for the eclectic approach is that the texts have an impact on one another 

and an interpreter dealing with a literary text must first be aware of the influence of writers and texts 

on each other. Harold Bloom, a critic and historian of literature, in "Fear of Influence," emphasizes 

exactly the influence of writers on each other. He believes that later authors are influenced by the 

form and style of an earlier writer. Influence is "inevitable" and involves "a drastic deviation of the 

work of the predecessor." The same is the case with various texts, which are considered translation 

translations89. 

The other issue regarding the systematic way of transcribing a text is that at any time the 

degree of loyalty related to the interpretation and translation of the literary text varies with respect to 

the three points: author, reader, and text. A literary translator should be familiar with critical 

approaches, with their basic structures, and with many other important issues, both in interpretation 

and translation. A literary translator who wants to remain faithful to the author, so to remain faithful 

at the same time to his own translation, he learns to enter the author's mind in the impossible to know 

what the true purpose of the written text was. It seems interesting, but you can not really plan or 

program translating a literary text. There is no project or clear outline of the work in the original 

author's mind. Only when the work is put on paper can it be claimed that the literary work in question 

exists. If attention is paid to the reader, then the interpreter knows that there may be more than one 

text interpretation: to go further, there are as many interpretations as the reader, also because of the 

quality of the literary text that is open to many interpretations at different levels90. These 

interpretations come as a result of the literary language and thanks to the use of figures such as 

symbol and irony considered superior to other figures of the lecture. What remains is the text and the 

interpreter who has to analyze the complexities of the text and reconstruct it in a way that is not 

unlike the original and is interpreted in the right way and "in most of the reverts and recreated by 

 
86Bly, R.Theeightstagesoftranslation,Boston,1983 

87Venuti,L.Thetranslator’sInvisibility: A history ofTranslation,RoutledgeLondon,1995.  
88Landers, C.LiteraryTranslation:APracticalGuide.Clevedon:MultilingualMatters,(2001) 
89Abrams,M.H.AGlossaryofLiteraryterms,1993, p.239-400 
90Shatri,P.,FundamentalaspectsofTranslation,PHI Learning Pvt.Ltd., 2011,p.12-15  
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interpreter91 ".  Each of the three instances mentioned is protected by literary criticism of finding the 

meaning as close to the 'true' term as it does not really know what it really means. 

Unable to enter into the author's mind and his intentions for writing the text, all the translators 

can only deal with the analysis of the text itself. The true meaning should be derived and then 

translate into the TL (translation language). To interpret the text, first, should be considered in the SL 

(source language), the author's era, the predominant ideology of time, and the proper meaning of the 

words according to the time in which they are written. However, there has always been debate about 

whether to take the text as a separate identity or to be interpreted depending on the influences of time. 

The translation consists in "studying the lexicon, the grammatical structure, the 

communication situations and the cultural context of the SL text, analyzing it in order to determine its 

meaning92." The requirements of the "poetics" of time, as Lefevere calls it, are important93. The 

transcription of poetry tends to change over the years, and this is due to changes in language. The 

period and culture of the time exert a direct influence on the language and every literary work is the 

product of its time. It is very significant what Bassnett finds: "All these elements can be lost if 

reading does not fully take into account the overall structure of the work and its relation to the time 

and place of its creation94." The reason for the failure of many literary translations is the lack of 

knowledge of the time and culture of the community in which the original work was written. 

To have the interpreter mastery in using the source language, he should have read the variety 

of texts and recognize the various cultural influences in this language. So he will know how to pick 

the best ways to convey to the TL. Therefore, the interpreter is suggested not only to read much in the 

text, but to pay attention to every small detail in the work and to rely on the above points to enrich 

the interpretation and to guarantee the meaning of the topic of the text to be translated. In addition, 

the following are in turn analyzing the challenges of literary translation that the literal interpreter is 

facing. 

The purpose of a literary text can be multiple and difficult to determine by someone who is 

not the author. The author writes the novel with the goal of reaching something with the reader, but 

who is able to say what the purpose was for him? Usually, the author has something he wants to 

express and communicate to his audience. However, translators are not guaranteed access to the 

author to ask him about the intent behind his novel; it may happen that the author and has died. When 

working with literature emerging problems associated with SL analysis, analysis is carried out to find 

the purpose before the translation process begins. Andrew Bennett66 has identified the following 

pitfalls. 

Errors of special features, which means that literary texts may be filled with contradictory 

meanings and ambiguities, thus failing to make a single meaning95.These lead to the next trap; errors 

of comprehension comprehensiveness. There are many ways to understand a text. "Similarly, literary 

texts are more often intensive at points where" meaning "appears obscure or complex. Literary texts 

 
91Valid,D.H.(2004).“TranslationofPoetry:Sa`di’sOneness ofMankindRevisited”TranslationJournal, 8(4) 
92Larson, MildredL.,Meaning-Based Translation,A Guideto CrossculturalEquivalence,1984, p.3 
93Lefevere,A.,Translation,Rewriting, and theManipulation ofLiteraryFame,NewYorkRoutledge,1992,p.99.  
94Bassnet,S.,Translation Studies,Routledge NewYork,1992,p. 79 
95Bassinet,S.,Translation Studies,Routledge group,2005,p.82-136  
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often seem to distort the" usual "language, but they always do so for a certain purpose (even if this 

goal may be undetermined) ". However, a story can be understood in many ways, depending on the 

reader's state, when reading the story96. However, it is difficult to get the meaning or purpose the 

author had to convey to the reader when he wrote history. This leads us to the errors of authoritarian 

authority. It is impossible for both readers and translators to know what the author implied or what 

his goals were as he wrote the text; every time he reads a text, every reader participates in the 

creation of meanings by his guesswork and imagination. It happens that the author has not thought at 

all a definite meaning, which the reader has received. When it comes to a text that contains many 

meanings, it must be difficult for the interpreter to fully understand its meaning layers and then be 

able to translate all the layers in question in the author's opinion. This means that the interpreter will 

encounter difficulties when deciding how his translation will have to touch or manipulate target 

readers97.Literary translation combines many challenges. One of the important issues does not 

necessarily relate to what the interpreter does not know, but what the interpreter thinks I know. False 

friends (seemingly familiar words) can put the interpreter in situations that may be avoidable if the 

interpreter is to think about the situation and have no excessive faith in his or her knowledge98. From 

this we can conclude that it is very important to research on the topic that the novel deals with. If the 

interpreter does so, he will be able to produce a translation that is likely to have the same effect on 

TT recipients and ST recipients. Another important issue to consider in translation is the extent to 

which TT carries ST marks. This means that a translation can often carry signs of the original text 

and the grammatical structure inherent in the given ST language. 

According to Harder99, it is important for the interpreter to ask "what would someone say in 

Albanian?" Often the question arises as to whether the interpreter should follow the structure of the 

ST unit and end with strange sentences in the Albanian language or change the structure of the ST 

unit while jeopardizing any stylistic element used by the author. An extreme case in which the 

translator tries to remain fully loyal to the ST's structure can cause the TT to bear "translation" signs. 

"Translationese" is a term used to define a situation where translatory text lacks naturality or sounds 

bizarre. Usually this happens when the translator tries to adapt the ST language to that of TT and 

ends in a third language between the two languages, which have just been mentioned and 

consequently in a special language translation. 

 

6. Conclusion: 

One of the greatest challenges for a literary translator is the cultural elements that are 

inseparable from any publication or text creation. It is extremely difficult to discover any cultural or 

reference element that the author of the original text has included. It often happens that cultural 

communities are very different and the difficulty lies precisely in the understanding of the frame of 

reference that each of them carries. The translator has a lot of responsibility to act as a mediator 

between the two cultures. The ideal situation for an interpreter is not only that he knows the two 

 
96Nord,Christiane(2005)TextAnalysisinTranslation–Theory,Methodology,andDidacticApplicationofaModelforTranslation- 

OrientedTextAnalysis, Second Edition.Rodopi, p.17 
97Schjoldager,A. Gottlieb,H.,&KlitgårdI.,UnderstandingTranslation.2008.Aarhus,p. 250 
98Harder,Thomas(1995),Anmelderenog oversættelsen,p. 11-12 

99Boase-Beier,Jean(2006)Stylistic approachesto translation.St.JeromePublishing,p. 89  
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languages but also the two cultures. The translator should know his culture very well, so it would be 

better to know so much about the author's culture, that is, TB. This would make it possible for the 

interpreter to work on the choices that would translate and adapt ST's cultural information into 

intelligible information for TT culture readers as well. ST culture knowledge enables translators to 

recreate ST recipient feedback and their TT culture recognition enables translators to anticipate 

potential feedback from TT recipients. 
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Abstract 

Criminal Law is defined as the set of legal norms for the purpose of investigating the offense, its 

image, and the types and types of punishment imposed by the court on their perpetrators. From this 

definition emerges that Criminal Law deals with the study of a certain social phenomenon, a 

phenomenon that is nothing but a violation of the legitimate interests of the state and of individuals, 

including legal entities in general. There is nothing but the one called the "criminal phenomenon" 

differently. The content of the criminal phenomenon consists of the social value, the violation of 

these values and the reaction of the society to this violation through their punishment. However, not 

the violation of all social values is a subject of criminal law study. The subject of study of this branch 

of law constitutes the violation of those values, which the society considers in its own right for a 

certain period of time. Precisely for this reason, it protects in particular through the criminal 

punishment of its various types and measures, which are foreseen in the law by persons who violate 

or put at risk the violation of these values. Whereas, as is well known, the violation of other social 

values, less important than those that are taken in defense of the Criminal Law, constitute a subject of 

study and are protected from other branches of the Law. Exactly the negative price that society makes 

to actions, actions or omissions that affect important social values, which are the object of studying 

Criminal Law, this branch of law calls social harmony of the work. Since social-legal relations are 

established for the protection of precisely that category of values in a given society, in a given time 

period, those that constitute the core of the criminal offense-its object, the Criminal Law considers 

social risk consider the material feature of the criminal offense. This feature represents one of the 

elements in which it finds expression on the outside of the offense and its image. 

Key words: Social dangers, necessary defense, extreme need, attack, defender, striker, danger etc. 

 

 

Rrezikshmëria shoqërore e veprës penale 

 

Rrezikshmëria shoqërore eveprës është cilësi e domosdoshme e veprës penale. Në qoftë se do të 

mungojë kjo rrezikshmëri,atëhere nuk do të kemi vepër penale. Ky është një tipar themelor mbi 

bazën e të cilit ligjvënësi përcakton rrethin e atyreveprave të cilat në një periudhë të caktuar kohe, 

konsiderohen vepra penale. Mbi bazën endryshimeve të këtij tipari, ligjvënësi ndryshon, shton apo 

pakëson edhe numrin e llojin e atyreveprave, të cilat, në periudha të ndryshme i konsideron vepra 

penale.Lidhur me rrezikshmërinë shoqërore, si tipari material i veprës penale dhe figurës së 

saj,mendoj se duhet përmëndur së fundi, disa raste, të cilat për shkak të disa rrethanave të veçanta 

nëtë cilat kryhen veprime të caktuara, të cilat, nga pikëpamja formale-juridike, në kushte të tjera dotë 

përbënin elementë të anës objektive të ndonjë figure vepre penale konkrete, nga ato qëparashikohen 

në Kodin Penal, ato shërbejnë për të përjashtuar personin nga përgjegjësia penale.Rrethana të tilla 

janë: mbrojtja e nevojshme, nevoja ekstreme, ushtrimi i një të drejte apopërmbushja e detyrës, si dhe 

zbatimi i urdhërit dhe heqja dorë nga kryerja e veprës penale, tëcilat parashikohen përkatësisht në 
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dispozitat e neneve 19 (Mbrojtja e nevojshme), neni 20(Nevoja ekstreme), neni 21 (Ushtrimi i një të 

drejte apo përmbushja e detyrës) dhe neni 24(Heqja dorë nga kryerja e veprës penale) të Kodit 

Penal.Rrezikshmëria shoqërore e veprës ka lidhje me veprën penale në tërësi dhe përcaktohet nga të 

gjitha elementët e figurës së saj. Me fjalë të tjera përt ë përcaktuar rrezikshmërinëshoqërore të saj 

është e domosdoshme që të analizohen 4 elementët e figurës së veprës penale nëtërësi. Rrezikshmëria 

shoqërore e veprës konsiston në faktin se ajo ushtron influencë negativembi raportet shoqërore. 

Veprat e rrezikshme mund të prekin zhvillimin normal të këtyreraporteve, ti prishin ato ose ti 

shkaktojnë dëme, pikërisht në mundësinë e shkatërrimit të këtyreraporteve ose në dëmtimin e tyre 

qëndrron edhe rrezikshmëria shoqërore e veprave penale.Rrezikshmëria shoqërore e veprimeve 

kriminale ka karakter objektiv. Ajo përcaktohet nërradhë të parë nga raportet shoqërore të cilat 

preken ose që prishen nga vepra penale. Përcaktimise një vepër është ose jo shoqërisht e rrezikshme 

nuk bëhet mbi bazën e gjykimit subjektiv tënjerëzve, sipas dëshirës së tyre. Rrezikshmëria shoqërore 

e veprimit ose mosveprimit paraqet nëvetvete cilësitë reale objektive të sjelljeve antishoqërore të 

njerëzve. Vetëm kur veprimet apomosveprimet drejtohen kundër interesave të caktuara (publike apo 

private), të mbrojtura me ligj,vetëm atëhere ato konsiderohen si veprime ose mosveprime shoqërisht 

të rrezikshme.Rrezikshmëria shoqërore ka karakter dianamik, është e ndryshueshme në varësi 

ngarrethanat, koha, vëndi, etj. Mirpo, përveç karakterit relative dhe dinamik të nocionit 

tërrezikshmërisë shoqërore ekzistojnë ca vlera të përgjithëshme të cilat konsiderohen universale,për 

shëmbull siç është jeta, shëndeti etj. Rrezikimi apo dëmtimi i tyre janë konsideruar,konsiderohen dhe 

do të konsiderohen vepra penale.Shkalla e rrezikshmërisë shoqërore nuk është e njëjtë tek të gjitha 

veprat penale, disavepra penale janë më shumë të rrezikshme se disa të tjera. Kështu, për shëmbull 

vrasja është më 

e rëndë se plagosja. Por edhe ndërmjet figurave të veprave penale të vrasjeve shkalla errezikshmërisë 

ndryshon nga njëra vrasje tek tjetra, për shëmbull, vrasje me dashje në lidhje menjë krim tjetër që 

parashikohet në dispozitën e nenit 77 të Kodit Penal është më e rrezikshme se 

sa vrasja me dashje që parashikohet në dispozitën e nenit 76 të Kodit Penal, etj.Interes të veçantë 

paraqet trajtimi i rrezikshmërisë shoqërore të veprës si element i anësobjektive të figurave të veprave 

penale që ndërpriten dhe nuk përfundohen për shkaqe tëpavarura nga vullneti i autorit, pra të veprave 

penale të cilat mbeten në tëntativë.Në këto raste ndodhemi para një veprimtarie kriminale të 

papërfunduar, për shkak se nukvijnë pasojat e parashikuara dhe të dëshiruara nga personi që ka kryer 

veprimin, i cili përbënanën objektive të figurës konkrete të veprës penale rast pas rasti. Kuptohet që 

ky fakt, mos ardhjae pasojës, pavarësisht shkallës së rrezikshmërisë së veprimit kriminal, ndikon 

ndjeshëm nëpakësimin e shkallës së rrezikshmërisë shoqërore të vet veprës , në raport me rastet kur 

nga vepraka ardhur edhe pasoja. Pikërisht për këtë arsye, në dispozitën e nenit 23 të Kodit Penal 

“Përgjegjësia përtentativën” ligjvënësi rrethanën e “shkallës së afërsisë së pasojës”, në rastet kur 

vepra penalembetet në tentativë, e ka renditur të parën në raport me rrethanën tjetër “shkaqet për të 

cilat krimi mbetet në tentativë” në procesin e vlerësimit nga gjykata të shkallës së rrezikshmërisë 

shoqëroretë veprës. Në varësi të rrezultateve të këtij vlerësimi, gjykata sipas kësaj dispozite: 

a) zbut dënimin; 

b) ose ta ulë dënimin nën minimumin e parashikuar nga ligji; 

c) ose mund të caktojë një lloj dënimi më të lartë nga ai i parashikuar në ligj. 

Në përcaktimin e shkallës së rrezikshmërisë përveç marrëdhënieve shoqërore të cilat atocënojnë apo 

pasojave rol luan edhe mënyra e kryerjes së veprës penale, mjetet që ka përdorurautori, vëndi i 

kryerjes, për shëmbull “vjedhja me dhunë” e parashikuar në dispozitën e nenit 139është më pak e 

rrezikshme nga vjedhja me armë dhe kjo gjë duket në masën e dënimit që ështëdhënë. Duke u 

mbështetur në shkallën e rrezikshmërisë, përcaktohet pasha e veprës penale, nërastet kur 

rrezikshmëria është më e madhe, edhe vepra penale konsiderohet më e rëndë dheanasjelltas, kur 

rrezikshmëria është më e vogël edhe vepra penale konsiderohet më e lehtë.Shkalla e rrezikshmërisë 
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së veprës penale shprehet posaçërisht në sanksionet penale. Kështu, përveprat penale më të 

rrezikshme në ligj parashikohen lloje dhe masa të dënimeve më të rënda.Rrezikshmëria është e 

përgjithshme dhe e posaçme. Rrezikshmëria e përgjithshme ështëajo rrezikshmëri e veprës penale siç 

është parashikuar në ligj, në mënyrë të përgjithshme,abstrakte, për një numër të pacaktuar rastesh. 

Përcaktimin e nocionit të rrezikshmërisëshoqërore në mënyrë të përgjithëshme e bën ligjvënësi. Të 

gjitha llojet e figurave të vepravepenale të vrasjes apo të plagosjes janë të rrezikshme dhe kjo lloj 

rrezikshmërie është e karakterittë përgjithshëm. Gjithashtu përcaktimi i nocionit abstract të 

rrezikshmërisë të llojeve të caktuaratë veprave penale, shërben si bazë për konceptimin e sistemit të 

sanksioneve penale në pjesën eposaçme të legjislacionit penal. Rrezikshmëria e posaçme shprehet në 

kryerjen e veprës penalekonkrete në kuadrin e llojit të njëjtë të veprave penale100.Përcaktimin e 

shkallës së rrezikshmërisë së posaçme të veprës penale të caktuar e bëngjykata rast pas rasti, duke 

marrë parasysh veprën penale të kryer në tërësinë e saj siç ështëshkalla e rrezikut, apo e dëmtimit të 

marrëdhënieve juridike, mjetet më të cilat është kryer, etj.Në përcaktimin e shkallës së 

rrezikshmërisë, një rol të rëndësishëm luan gjykata, e cila nëdhënien e dënimit për një vepër penale, 

ka parasysh rrezikshmërinë e saj e parashikuar në dispozitën e nenit 47 të Kodit Penal, të cilën 

gjykata e përcakton rast pas rasti, duke paturparasysh mjetin, vëndin, motivet apo qëllimet e autorit. 

Rrezikshmëria merret parasysh edhe përuljen e dënimit nën kufijtë e parashikuar nga ligji, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit meburgim, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit me burgim 

dhe detyrimi për kryerjen e një pune në interes publik.Siç del nocioni i rrezikshmërisë shoqërore 

ndonëse nuk është i shprehur si elementthelbësor i veprës penale në dispozitat e para të Kodit Penal, 

është pranuar si kriter kryesor nëdispozitat të cilat i kushtohen caktimit të dënimit. Kodi Penal, 

përderisa nuk jep përkufizimin e veprës penale nuk shprehet për rrezikshmërinë shoqërore të saj. 

 

Rrethanat që përjashtojnë rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale 

 

Në rrethanat që përjashtojnë rrezikshmërinë shoqërore hyjnë: mbrojtja e nevojshme,nevoja ekstreme, 

ushtrimi i një të drejte, përmbushja e detyrës, zbatimi i urdhërit, dhe heqja dorënga kryerja e veprës 

penale.Në doktrinën e së drejtës penale dhe në praktikën gjyqësore të disa vëndeve, përfshirëdhe atë 

shqiptare në të kaluarën, veç rrethanave të mësipërme të cilat parashikohen shprehimishtnë ligj 

(përkatësisht në dispozitat e neneve 19,20,21 dhe 24 të Kodit Penal), si rrethanë qëpërjashton 

rrezikshmërinë penale, për rrjedhojë edhe mungesën e vet veprës penale konsiderohet edhe pëlqimi i 

të dëmtuarit.Kur vepra, për shkak të rrethanave të ndryshme, apo për shkak të karakterit të 

sajshoqërisht të dobishëm nuk është e rrrezikshme, ajo nuk shkakton përgjegjësi penale,megjithëse 

formalisht parashikohet si e tillë nga ndonjë dispozitë e ligjit penal. Mungesa errezikshmërisë 

shoqërore të veprës, kur ka ndonjë nga rrethanat e përmendura, përjashton edhe karakterin e padrejtë 

të saj. Kundërligjshmëria e veprës, si shprehje juridike e rrezikshmërisëshoqërore, është e 

pamjaftueshme nëse nuk ekziston vet rrezikshmëria shoqërore. Pa ekzistencëne këtij elementi të 

domosdoshëm që formon përmbajtjen material të veprës penale për shkak tëlidhjes organike që 

ekziston midis rrezikshmërisë shoqërore dhe kundërligjshmërisë, mungesa enjërës të dërgon në 

pavlefshmërinë e tjetrës. Edhe nëse parashikohet formalisht nga ligji si vepërpenlale, në fakt ajo është 

në shërbim të ligjit, në pajtim me të, pasi kryhet në mbrojtje tëinteresave apo të të mirave të tjera 

juridike të shoqërisë apo individit ose për përmbushjen e njëdetyre të dobishme shoqërore101. Madje, 

diskutohet edhe se rrethanat e mësipërme përjashtojnë gjithashtu edhe fajin sielement të 

domosdoshëm të veprës penale meqënëse autori, në kryerjen e veprës e cilaparshikohet nga ndonjë 

dispozitë si krim apo kundërvajtje penale, niset nga motive shoqërisht tëdobishme. Vetëm 

parashikimi i pasojave që mund të vijnë nga vepra dhe dëshira për të ardhurkëto, nuk mjaftojnë për ta 

konsideruar veprën si të kryer me faj. Dashja kërkon si element tjetëredhe pasjen nga ana e personit 

 
100 I.Salihu., E Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, Prishtinë 2010, fq.229 
101 Vllado Kambovskin, veper e cituar fq.180 
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edhe të ndërhjegjes së rrezikshmërisë shoqërore të veprës. Nërrethanat që përjashtojnë 

rrezikshmërinë shoqërore, autori mendon se vepra e tij është e drejtëdhe e dobishme për shoqërinë si 

rrjedhojë fajësia e tij përjashtohet. 

 

Mbrojtja e nevojshme gjatë kryerjes së veprave penale: Një nga mënyrat që ligji lejon të përdoret për 

ruajtjen e intresave të shtetit apo të individitapo grupi shoqëror nga veprat penale është edhe mbrojtja 

e nevojshme. Ajo nënkupton sprapsjen e një sulmi kriminal, e bërë brënda kufijve të lejuar, duke i 

shkaktuar dëm sulmuesit.Nevoja për vetmbrojtje ka ekzistuar që në kohë të hershme, më së shumti në 

periudhat mështet të pafuqishëm ose pa shtet për të mbrojtur shoqërinë apo individët nga 

veprimtariakriminale. Në shekullin e XIX, janë përpunuar disa teori të studimit natyror-juridik të 

këtijinstitute, të cilat ndahen në tre grupe kryesore102.Sipas teorisë së parë, nëse shteti i shmanget 

detyrës së tij për të mbrojtur individin ngasulmi, aktivizohet e drejta e vetëmbrojtjes së individit, e 

cila i paraprin të drejtës së shtetit. Sipasteorisë së dytrë, gjatë mbrojtjes së nevojshme vihet jashtë 

fuqisë i gjithë sistemi juridik dhekrijohet një raport tjetër ku nuk mund të zbatohen kategoritë e 

drejtësisë dhe të padrejtësisë.Sipas teorisë së tretë, sulmi nënkupton shkeljen absolute të drejtësisë, 

ndërsa mbrojtja, sikundërpërgjigje, rivendosjen e drejtësisë.Instituti i mbrojtjes së nevojshme, për 

shkak të rëndësisë që ai paraqet ai trajtohetgjërësisht nga e drejta penale bashkëkohore, europiane dhe 

ndërkombëtare. Teoritë moderne argumentojnë se e drejta e vetmbrojtjes është një e drejtë themelore 

e njëriut, e cila në të gjitharastet, pa përjashtime, justifikon përdorimin e dhunës e cila rrjedh nga kjo 

e drejtë, panvarësishtnëse mbron personin apo pasurinë. Ligji penal shqiptar parashikon mbrojtjen 

individuale qëmund dhe duhet të bëjnë vet qytetarët në kushte dhe rrethana të caktuar, e cila gjen 

mbështetjeligjore në institutin e mbrojtjes së nëvojshme, të parshikuar në dispozitën e nenit 19 të 

kodit Penal, nisur nga përmbajtja e dispozitës së lartpërmëndur, mbrojtje e nevojshme 

quhetkundërveprimi apo kundërsulmi që bëhet, brënda kufijëve të lejuar nga ligji, për mbrojtjen e 

njëtë drejte nga një sulm i padrejtë , duke i shkaktuar dëm sulmuesit.Kjo sjellje e detyruar mbrojtjeje 

e përjashton autorin e saj nga përgjegjësia penale, pasizhvillohet në rrethana që e përjashtojnë 

rrezikshmërinë shoqërore të veprës. Vepra e kryer nëkushtet e mbrojtjes së nevojshme i ka të gjitha 

karakteristikat e jashtëme të një vepre penale,parashikohet edhe nga ligji penal si e tillë, por i 

mungon thelbi i saj, rrezikshmëria shoqërore.Mbrojtja në këtë rast bëhet për të shmangur rrezikun 

aktual të dëmeve që do të shkaktoheshinnga sulmi i padrejtë, i vërtetë dhe i çastit.Për mbrojtje të 

nevojshme flitet vetëm në ato raste kur i mbrojturi i ka shkaktuar dëmautorit të sulmit në perosnin ose 

në të drejtat apo intresat e tij, pasi ndaj rasteve të tjera, kurmbrojtja është realizuar pa pasoja, e drejta 

penale është indiferente. Shkalla e prekjes së këtyre tëdrejtave dhe rëndësia e të drejtave të cënuara 

mund të jenë të ndryshme, gjë e cila varet ngaraporti juridik i cili preket si jeta, shëndeti apo pasuria e 

sulmuesit. Mbrojtja e nevojshme ështëjo vetëm një e drejtë e ligjshme e çdo personi për të mbrojtur 

të drejtat dhe interesat e tij apo tënjë tjetri por edhe një detyrë morale për të reaguar në këtë drejtim. 

Instituti i mbrojtjes sënevojshme merr një rëndësi të veçantë juridike dhe politico-shoqërore në lidhje 

me punonjësit eorganeve të specializuara e të ngarkuara nga ligji me mbrojtjen e rendit publik, të 

cilat e kanë përdetyrë ndërhyrjen dhe neutralizimin e sulmeve të tilla, si dhe për organet e hetimit e të 

gjykimittë çështjeve penale, me qëllim që ky institut të zbatohet drejt në praktikë, duke u bërë dallimi 

i tijnga veprimtaria e vërtetë kriminale103. 

Instituti i mbrojtjes së nevojshme ka objektin dhe qëllimin e tij, përmbushjen e detyravetë veçanta në 

sferën e së drejtës penale, u krijon mundësi dhe hapsira individëve dhe organeve shtetërore që, në 

rrethana të veçanta, të mbrojë interesa dhe të drejta të ligjshme nga vepratshoqërisht të rrezikshme pa 

autorizim dhe pa ndjekur rrugët e zakonshme. Objekti i mbrojtjes sënevojshme dhe objekti i sulmit të 

 
102 V.Kambovski., E Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, Shkup 2010, Fq.219 
103 “Mbrojtja e nevojshme ”., Nuk ka përgjegjësi penale personi i cili ka kryer veprën duke qënë i detyruar të mbrojë 
jetën,shëndetin, të drejtat dhe interesat e tij ose të një tjetri, nga një sulm i padrejtë, i vërtet dhe i çastit me kusht që, 
karakteri I mbrojtjes të jetë në proporcion me rrezikshmërinë e sulmit. 



Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

153 
 

padrejtë janë të njëjtë, pasi në vëmëndje të tyre qëndrojnë poato marrëdhënie juridiko-penale, port ë 

para nga këndvështrime të ndryshme dhe nga qëllime tëndryshme të palëve në konfrontim. Sulmi i 

padrejtë synon dëmtimin e këtyre raporteve, kursembrojtja ruajtjen, moscënimin e tyre. Dispozita e 

nenit 19 të Kodit Penal, e përqëndron objektin e mbrojtjes së nevojshme tëpersonit në jetën, 

shëndetin të drejhtat dhe intresat e tij ose të një tjetri. Duke qënë se të drejtatdhe interesat e njerëzve 

janë të ndryshme dhe të larmishme qoftë në lloj apo edhe në karakter,doktrina i ndan ato në dy grupe 

kryesore, mbrojtja e personit dhe mbrojtja e pasurisë104. Sulmi dhe mbrojtja njëherazi janë dy 

elementëkryesorë të mbrojtjes së nevojshme, të cilat duhet t’i përmbushin kushtet e caktuara. 

Përndryshe,nëse këto dy elemente kryesore nuk shprehen në kushtet dhe sipas rregullave të caktuara 

me ligj,nuk mund të bëhet fjalë për ekzistencën e mbrojtjes së nevojshme.Në rasttë tillë, çdo person 

mund ta detyrojë mjekun që ta kryejë detyrën e vet.Dispozita e nenit 19 të Kodit Penal përcakton 

tiparet që duhet të karakterizojnë sulmindhe kriterin bazë të cilin duhet të rrespektojë mbrojtja për të 

parnuar ekzistencën e mbrojtjes sënevojshme. Karakteristikat e sulmit në mbrojtjen e nevojshme 

janë:  

 

Sulmi të jetë veprim i njëriut:Për të ekzistuar mbrojtja e nevojshme, sulmi duhet të ndërmerret nga 

njëriu. Në të drejtëntonë penale, në rastet kur sulmi vjen nga kafshët, fuqitë mbinatyrore, 

konsiderohet se ekziston nevoja ekstreme, veprimi i njëriut, është një nga karakteristikat kryesore të 

dallimit të mbrojtjessë nevojshme nga instituti i nevojës ekstreme. 

 

Sulmi të jetë i padrejtë:Sulm i padrejtë është ai veprim i njëriut i cili është në kundërshtim më ligjin 

dhe që vënë rrezik të drejta dhe interesa të mbrojtura nga ligji. Është pikërisht padrejtësia e sulmit , 

ajo e cila e dallon atë nga veprimet e personave që përmbushin detyra shtetërore apo shoqërore 

sipasligjit ose ushtrojnë të drejta, nga përmbushja e të cilave preken apo dëmtohen të drejta 

apointeresa të personave të ndryshëm, përgjithësisht të personave kundër të cilëve drejtohen 

këtoveprime. Për shëmbull nuk mund të quhen sulm i padrejtë veprimet e përmbaruesit gjyqësor 

përzbatimin forcërisht të një vendimi gjyqësor civil ose të një titulli tjetër ekzekutiv.Në të drejtën 

penale, si në teori edhe në praktikë, interes ka ngjallur problem i provokimit, nëse do të ndodhet në 

kushtet e mbrojtjes së nevojshme personi i cili e ka provokuarvetë sulmin e padrejtë. Teoria edhe 

praktika gjyqësore përgjithësisht janë të mendimit, tëmospranimit të mbrojtjes së nevojshme në rastet 

kur personi i sulmuar e ka provokuar vetësulmin me sjelljet e tij të padrejta. Përsa u përket rasteve të 

provokimeve të qëllimshme, për tënxitur një sulm ndaj vetes me qëllim për të justifikuar 

kundërsulmin dhe pasojat kriminale tëkëtij kundërsulmi, është e dukshme që nuk legjitimohet 

mbrojtja e nevojshme. Mbrojtja enevojshme gjithashtu nuk legjitimohet as për personin e tretë i cili 

shkon në ndihmë të atij që kaprovokuar sulmin. 

 

Sulmi të jetë i vërtetë: Kërkesa që sulmi i padrejtë të jetë i vërtetë ose real, është vendosur për të 

parandaluarrastet e simulimeve ose të sulmeve imagjinare. Sulm i vërtetë është ai veprim i padrejtë i 

sulmuesit i cili ekziston objektivisht, i shfaqur aty pë aty në botën e jashtme dhe që rrezikonseriozisht 

të drejta të mbrojtura me ligj, gjë që justifikon edhe reagimin ndaj tij. Në rastin kursulmi nuk ekziston 

realisht, por përfytyrohet në imagjinatën e personit ose supozohet se mund tëbëhet, nuk përligjet 

asnjë lloj reagimi me pasoja të dëmshme nga ana e personit që epërfytyronatë, kundër autorit të 

supozuar të tij. Nevoja ekstreme, veprimi i njëriut, është një nga karakteristikat kryesore të dallimit të 

mbrojtjessë nevojshme nga instituti i nevojës ekstreme.Sulmi të jetë i padrejtë:Sulm i padrejtë është 

ai veprim i njëriut i cili është në kundërshtim më ligjin dhe që vënë rrezik të drejta dhe interesa të 

mbrojtura nga ligji. Është pikërisht padrejtësia e sulmit , ajo ecila e dallon atë nga veprimet e 

personave që përmbushin detyra shtetërore apo shoqërore sipasligjit ose ushtrojnë të drejta, nga 

përmbushja e të cilave preken apo dëmtohen të drejta apointeresa të personave të ndryshëm, 

 
104 Sh.Muçi., vepër e cituar, Fq.183 
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përgjithësisht të personave kundër të cilëve drejtohen këtoveprime. Në të drejtën penale, si në teori 

edhe në praktikë, interes ka ngjallur problem i provokimit, nëse do të ndodhet në kushtet e mbrojtjes 

së nevojshme personi i cili e ka provokuarvetë sulmin e padrejtë. Teoria edhe praktika gjyqësore 

përgjithësisht janë të mendimit, tëmospranimit të mbrojtjes së nevojshme në rastet kur personi i 

sulmuar e ka provokuar vetësulmin me sjelljet e tij të padrejta. Përsa u përket rasteve të provokimeve 

të qëllimshme, për tënxitur një sulm ndaj vetes me qëllim për të justifikuar kundërsulmin dhe pasojat 

kriminale tëkëtij kundërsulmi, është e dukshme që nuk legjitimohet mbrojtja e nevojshme. Mbrojtja 

enevojshme gjithashtu nuk legjitimohet as për personin e tretë i cili shkon në ndihmë të atij që 

kaprovokuar sulmin.Sulmi të jetë i vërtetë:Kërkesa që sulmi i padrejtë të jetë i vërtetë ose real, është 

vendosur për të parandaluarrastet e simulimeve ose të sulmeve imagjinare. Sulm i vërtetë është ai 

veprim i padrejtë i sulmuesit i cili ekziston objektivisht, i shfaqur aty pë aty në botën e jashtme dhe 

që rrezikonseriozisht të drejta të mbrojtura me ligj, gjë që justifikon edhe reagimin ndaj tij. Në rastin 

kursulmi nuk ekziston realisht, por përfytyrohet në imagjinatën e personit ose supozohet se mund 

tëbëhet, nuk përligjet asnjë lloj reagimi me pasoja të dëmshme nga ana e personit që epërfytyronatë, 

kundër autorit të supozuar të tij.Sulmi të jetë i çastit (aktual):Në kuptimin e mbrojtjes së nevojshme, 

sulmi konsiderohet i çastit në rastet kur në çdomoment pritet se do të fillojë, kur ka filluar të veprojë 

dhe derisa të zgjasë, përkatësisht deri nëperfundim105. Nuk është e lejuar mbrojtja ndaj ndonjë sulmi i 

cili do të pasojë pas një kohe sidhe mbrojtja ndaj sulmit i cila ka përfunduar, ka pushuar së 

vepruari.Nuk mund të cilësohet në kushtet e mbrojtjes së nevojshme vepra e kryer për tëshmangur 

një sulm i cili përgatitet të bëhet në të ardhmen, edhe sikur të ketë të dhëna të plota seardhja e tij 

është e sigurt, sepse në sulme të kësaj natyre personi i rrezikuar ka mundësi dhe kohëtë mjaftueshme 

për ta parandaluar atë në rrugë të tjera, duke përdorur mjete dhe mënya të tjeramë të përshatëshme. 

Nuk do të justifikohej në mbrojtjen e nevojshme vrasja e hasmit mëarsyetimin e prandalimit të 

ardhshëm të hakmarrjes apo të gjakmarrjes, edhe sikur të jetëparalajmëruar për ardhjen e këtij rreziku 

prej vet atij.Mbrojtja dhe sulmi lidhen organikisht midis tyre, aq sa nuk mund të kuptohen dot 

panjëri-tjetrin. Personi që vihet në mbrojtje të nevojshme ka përgjegjësi penale për veprimet që i kanë 

shkaktuar dëme sulmuesit ku ato nuk kanë qënë aspak ,të nevojshme as për sprapsjen esulmit dhe as 

për rivendosjen e të drejtës së cënuar. 

 

Mbrojtja nga sulmi gjatë kryerjes së veprës penale: Sulmi i kundërligjshëm i jep të drejtë të sulmuarit 

të mbrohet me marrjen e veprimit metë cilin realizohet figura figura ligjore e ndonjë vepre penale, 

vrasje ose lëndim trupor i sulmuesit106. Veprimi i mbrojtjes mund të jetë i orientuar nga sulmuesi dhë 

të mirat e tij, i pranishëm në vëndin e sulmit apo personit të cilin ai e shfrytëzon si mjet për kryerjen e 

sulmit.Mbrojtja duhet të jetë e domosdo e nevojshme për zbrapsjen e sulmit, ka të bëjë me parimin se 

edrejta nuk duhet të tërhiqet para të padrejtës dhe pot ë aplikohej do të na dërgonte nëpërfundimin se 

i sulmuari gëzon çdo herë të drejtën e mbrojtjes së nevojshme.Mbrojtja është çdo veprim i njëriut me 

të cilën dëmtohet apo rrezikohet ndonjë e mirënga sulmuesi. Zakonisht, në rastin e mbrojtjes sulmi 

zmbrapset prej vetes apo prej të miravejuridike personale. Mirëpo mrojtja e nevojshme ekziston edhe 

në rastet kur sulmi zmbrapset edhenga personi i tretë.Ligji penal mjaftohet me kushtin që karakteri i 

mbrojtjes të jetë në proporcion merrezikshmërinë e sulmit dhe se mos përputhja haptazi ndërmjet tyre 

përbën kapërcim të kufijëve të mbrojtjes së nevojshme. Kërkesat të cilat e bëjnë mbrojtjen apo 

kundërsulmin të ligjshëm,janë përcaktuar nga teoria dhe praktika e të drejtës penale107.Këto kërkesa 

janë: 

 

Karakteri i mbrojtjes të jetë në proporcion me rrezikshmërinë e sulmit: Mbrojtja nuk është e 

pakufizuar dhe e pakontrolluar në veprimet e saj, por ka një limit,vepron brënda disa caqeve të 

 
105 Po aty, fq.239 
106 V.Kambovski., vepër e cituar, Fq.214 
107 Sh.Muçi., vepër e cituar, Fq.191 
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caktuara dhe me fuqi të mjaftueshme sa për të realizuar detyrën,mbrojtjen e së drejtës së rrezikuar 

nga sulmi. Ndryshe nga sulmi ku tiparet e tij jepen të plota,lidhur me mbrojtjen ligji shqiptar 

parashikon vetëm një kusht, që karakteri i mbrojtjes të jetë nëproporcion me rrezikshmërinë e sulmit, 

pa e përcaktuar këtë karakter dhe këtë proporcion, gjë tëcilën do të duhet ta bëjë praktika dhe teoria e 

së drejtës penale.Intensiteti i saj duhet të jetë i barabartë apo më pak i madh se intensiteti i sulmit, 

sipasligjit të thjeshtë të lidhjes aksion-reaksion, nëse është më i vogël sulmi nuk mund të 

refuzohet.Por pyetja është sa më i madh? Aduhet isulmuari të shërbehet me të gjitha forcat dhe mjetet 

metë cilat disponon? Nuk mund të formulohet një rregull i vetëm për të gjitha rastet, 

përveçkonstatimit se për vlerësimin e formës dhe intensitetit të nevojshëm të mbrojtjes, vendimtare 

janëforma dhe intensiteti i sulmit. Vetë sulmi, mënyra e shfaqjes së tij, mjetet e përdorura, 

fuqia,shkathtësia, vendosmëria dhe manifestimet e tjera psikologjike të sulmuesit si tërbimi, 

zemërimi,gjakftohtësia në çdo rast konkret e ndikojnë mënyrën e mundëshme të reagimit dhe mjetet 

tëcilat do t’i përdorë i sulmuari. Nëse i sulmuari nuk ka asnjë alternativë, sigurisht që mbrojtja 

etijështë realizuar në mënyrën e vetme të mundshme, nëse i sulmuari ka më tepër alternative 

nëdispozicion, etj.Megjithate për vlerësimin objektiv të të sulmuarit për faktin se cila mënyrë apo cili 

mjet ka qënë domosdoshmërisht i nevojshëm për mbrojtje, duhet të merren parasysh të 

gjitharrethanat, e sidomos moment psikologjik i befasisë, i frikës apo situatë e ngjashme 

psikologjike,prezente në situate të këtilla133, në të cilat nuk mund të pritet një sjellje apo llogjikim i 

ftohtë dhei arsyeshëm i një mbrojtjeje që plotësisht do t’i përgjigjej intensitetit të sulmit. Me 

përputhje oseproporcion kuptohet barazi, ose pothuajse barazi, mes intensitetit të sulmit dhe 

intensitetit tëkundërsulmit, e cila del nga raporti që krijohet midis peshës apo rëndësisë të së drejtës 

sëmbrojtur dhe asaj të cënuar nga kundërsulmi. Teoria e së drejtës italiane niset nga parimi i matjes 

së intresave në përcaktimin e proporcionit, kundërsulmi i kryer nga i sulmuari duhet tëjetë më i 

vogël, i barabartë ose paksa më i rëndë se veprimi i sulmuesit108. 

 

Mbrojtja të mos kapërcejë kufijtë e mbrojtjes së nevojshme: I sulmuari nuk ka të drejtë të pakufizuar 

të mbrohet në çfarëdo mënyre, me cilado mjetedhe me cilindo intensitet të mbrojtjes. E drejta e tij e 

mbrojtjes së nevojshme është e kufizuar meelementë të përqëndruar rreth sulmit dhe mbrojtjes, e 

secili nga ato elementë ka përmasa tëndryshme të elementëve sasiorë dhe cilësor, sasia e mbrojtjes 

është e përcaktuar në sasinë esulmit.Mosrrespektimi i kërkesave ligjore të cilat u referohen sulmit dhe 

kundërsulmit, si rregulle bëjnë mbrojtjen të paligjshme, duke shkaktuar përgjegjësinë penale të 

personit për veprën ekryer. Megjithatë, mosrespektimi i ndonjërës prej tyre apo kryerja e veprimeve 

të tepërta dhe tëpanevojshme mund të krijojnë një gjëndie të veçantë, e cila e vendos autorin e saj 

përpara njëpërgjegjësie penale në rrethana cilësuese lehtësuese, parashikim ky i cili parashikohet 

nëdispozitën e nenit 19 të Kodit Penal.Kapërcimi i kufijëve të mbrojtjes së nevojshme ndodh në dy 

raste, kur konstatohethaptazi një mospërputhje ndërmjet karakterit të mbrojtjes dhe rrezikshmërisë së 

sulmit, dhe kursulmi e humbet njërën prej cilësive të tij të domosdoshme, çastin. Në rastin e parë 

kapërcimi vjensi rredhojë e përdorimit të mënyrave të papërshtatshme, ndërsa në rastin e dytë si 

rrjedhojë evazhdimit të veprimeve mbrojtëse edhe mbas mbarimit të sulmit, apo kur sulmi nuk është 

më i çastit, pasi është ndërprerë dhe nuk mund të përsëritet aty për aty ose në një periudhë 

relativishttë afërt, gjatë së cilës mund të merren masat e nevojshme për mënjanimin e tij në mënyra të 

tjera.Mbrojtja ekziston për aq kohë sa ekziston sulmi. Ndërlidhja mes tyre bën që mepërfundimin e 

sulmit të mbarojë edhe e drejta e mbrojtjes kundër tij, perjashtohen rastet epamundësisë për të 

kuptuar nëse sulmi kishte përfunduar dhe të gabimit në fakt, të cilatkonsiderohen mbrojtje e 

nevojshme, në të gjitha rastet e tjera autori i mbrojtjes përgjigjetpenalisht për pasojat kriminale të 

ardhura nga veprimet e kryera pas përfundimit të sulmit. Nëlidhje edhe me anën subjektive të tij, do 

të përgjigjet për vepër të kryer në kapërcim të kufijëve tëmbrojtjes së nevojshme ose në bazë të 

dispozitës që parashikon veprën penale konkrete, sipasrregullave të përgjithshme.Kur mbrojtja 

 
108 Po aty 
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ndërmerret para sulmit apo pas ndërprerjes së tij duhet konsideruar se nukekziston mbrojtje e 

nevojshme dhe as tejkalim i saj. 

 

Nevoja  ekstreme gjatë fenomeneve natyrore: Edhe ky institut është një ndër rastet e përjashtimit 

të personit nga përgjegjësia penale përmungesë të rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer prej tij. 

Të drejtat rezikohen jo vetëm ngasulmet e njëriut, por edhe nga dukuri të tjera, fenomene natyrore. 

Në çdo rast, personi lufton mekëto forca për të mbijetuar ose të znbrapsë prej vetes apo tjetrit 

rrezikun e atëçastshëm dhe tëpaprovokuar, i cili nuk ka mundur të evitohet në ndonjë mënyrë tjetër, 

me kushtin që e keqja që I është shkaktuar mos të jetë më e madhe se e keqja që i është 

kanosur.Përballimi i këtyre rreziqeve mund të bëhet pa ose me shkaktimin e dëmeve personave 

tëtjerë ose pasurisë së tyre, gjë e cila varet nga rrethanat konkrete ku zhvillohet ngjarja. Tek 

nevojaekstreme, nuk kemi situatë të tillë të pastër juridike, nuk flitet për ndeshje të së drejtës me 

tëpadrejtën, por për një ndeshje ndërmjet dy të drejtave, gjërësisht dy interesa juridike të njëllojta. 

Një e drejtë duhet të humbet për të shpëtuar një tjetër, për shëmbull, mjeku gjatë njështatzanie 

patologjike, nuk ja mundëson të drejtën për të jetuar foshnjes për të jetuar nëna,personi rrëmben 

barkën e një tjetri me qëllim që të shpëtojë jetën e nje fëmije i cili është duke ufundosur, nëse në 

rastin e një përmbytjeje personi i cili është fizikisht më i fortë arrin të gjeje njësend dhe të mund të 

shpëtojë.Nevoja ekstreme si kusht për përjashtimin nga përgjegjësia penale ka njohur një aplikimtë 

gjërë në legjislacionet penale kombëtare, por ky institute ka patur një aplikim më të kufizuarnë lidhje 

me krimet ndërkombëtare, kryesisht në krimet e liuftës ose ato të kryera në situatelufte. Sipas teorisë 

subjektive, vepra e kryer në nevojën ekstreme është e kundërligjshme,por autori nuk dënohet për 

shkaqe subjektive. Personi i cili ndodhet në nevojën ekstreme është nëpresion të madh psikik, 

kanosja e rrezikut dhe si rrjedhojë në të tilla raste nuk mund tëpretendosh heroizëm. Sipas teorisë 

objektive, vepra e kryer në nevojën ekstreme nuk mund tëkonsiderohet vepër penale pasi i mungon 

elementi i kundërligjshmërisë.Nevoja ekstreme ekziston kur janë të pranishëm disa kushte të cilat 

lidhen me natyrën errezikut dhe karakterin e mbrojtjes. Mungesa e njërit prej tyre na dërgon në 

mungesën e vetëkëtij instituti.  

 

Kushtet të cilat duhen të përmbushen në rastin e rrezikut;Rreziku që kërcënon interesa të caktuara 

mund të lindë si rezultat i veprimit të forcave të natyrës:Fenomenet natyrore që rrezikojnë njerëzit 

dhe pasurinë e tyre janë të shumëllojshme, sipërmbytjet, zjarret, etj. Në rrethana të tilla, personi i 

rrezikuar nga këto forca ose që shkon nëndihmë të personave të rrezikuar prej tyre, në panik e sipër 

ose gjatë përpjekjeve për të shpëtuar,mund t’u shkaktojë dëme personave të tretë. Gjithashtu të drejtat 

personale ose pasurore të tëtjerve mund t’i cënojnë edhe personi që mbron veten ose një tjetër nga 

kafshët e egra të cilatkanë dalë aksidentalisht dhe që janë duke sulmuar njerës ose bagëti, gjatë 

marrjes së masave përtë shpëtuar jetën e tij ose të një tjetri në rrethanat e të ftohtit, etj.Personi i cili 

vepron në kushtet e nevojës për përballimin e rreziqeve të tilla, nuk kapërgjegjësi penale nëqoftë se 

vepra e tij parashikohet formalisht si vepër penale nga ndonjëdispozitë ligjore, për shëmbull, nuk do 

të përgjigjet penalisht personi i cili merr forcërisht njëmjek dhe e detyron që të japë ndihmën e parë 

në urgjencë pasi mjeku që është present refuzon tajapë atë.Ndryshe nga mbrojtja e e nevojshme ku 

burimi i rrezikut është i përcaktuar vjen vetëmnga veprimi i njëriut, nga një sulm i padrejtë i tij, në 

nevojën ekstreme burimet e rrezikut janë tëpapërcaktuara dhe të shumta, dukuri të natyrës ose 

ngjarje109. 

 

Përfundimi 

 

Për sa i përket rëndësisë së analizës metodologjik të strukturës së veprës penale, besojmë se shëmbujt 

e dhënë tregojnë se sa është e rëndësishme një analizë e thellë e elementëve thelbësor të veprës 

 
109 V.Kambovski., vepër e cituar, Fq.222 
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penale, duke filluar nga dy shtyllat kryesore, si element objektivë dhe elementi subjektivë. Në këtë 

mënyrë, duke përcaktuar atë që quhet shkaku kryesor, e drejta penale, bën njëkohësisht edhe dallimin 

ndërmjet tij dhe shkaqeve të tjerë, të cilët, edhe pse mund të kenë një farë lidhje me pasojën, nuk 

luajnë rol, përsa i takon marrjes ose jo të një apo disa personave në përgjegjësi penale. Mund të 

konstatojmë se për dallim nga e drejta penale materiale, ku zbatohet parimi se ligji i ri nuk ka 

fuqiprapavepruese, me përjashtim të rasteve kur ai është në favor të të pandehurit, në të drejtën 

proceduriale penale vepron parimi sipas të cilit, ligji i ri ka fuqi edhe ndaj marrëdhënieve 

proceduriale të lindura para hyrjes së tij në fuqi, për çështje që janë në hetim apo gjykim, me 

përjashtim të rasteve e për një kohë kur vetë ligji shprehimisht ka vendosur atë. Kryesisht, theksohet 

se dispozitat, si mbrojtja nevojshme, nevoja ekstreme, përmbushja e detyrës, apo zbatimi i urdhërit 

janë dispozita në të cilat kur përmbushen kushtet e kërkuara shprehimisht prej tyre, përjashtojnë 

personin (autor të veprës), nga përgjegjësia penale. Ndryshe ndodh në fusha të tjera të së drejtës, si 

për shëmbull, në të drejtën Civile ku Prania e këtyre dispozitave, si parime të përgjithëshme të të 

gjithë sistemit juridik, bën që këto norma të mund të aplikohen edhe në mënyrë analogjike, pasi 

analogjia në këto fusha të së drejtës nuk është e ndaluar. Përkundrazi, analogjia në këto degë është 

një mjet interpretues për të zgjidhur rastet që nuk gjejnë zgjidhje të përshtatshme në një dispozitë 

ligjore. 
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АНГЛИСКИТЕ ПРИДАВКИ ШТО ЗАВРШУВААТ СО –YИНИВНИТЕ АЛБАНСКИ 

КОРЕСПОНДЕНТИ 

(КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА) 

Ремзије Нухиу 

 

Вовед 
Јазикот е главен механизам кој овозможува меѓусебна комуникација на човечкиот свет. 

Секој човек има сопствен јазик и култура, кои се разликуваат од другите јазици и заедници. 

Илјадници јазици се зборуваат во светот каде што секој од овие јазици има свои граматичка 

правила што е предност за соодветниот јазик. Многу лингвисти овие правила и 

лингвистичките феномени ги истражуваат и вршат контрастивна анализа на различните 

граматички, јазични, културни, етнолошки, литературни аспекти. Една контрастивна анализа 

на ниво на граматиката може да биде спроведена на различни области од граматиката, како 

што се: морфологијата, фонологијата, синтаксата и лексикологијата. Меѓутоа во ова 

истражување фокусот ќе биде областа на морфологијата и поточно  придавките како зборовна 

група.  

 Пред да пристапиме понатаму кон анализата на придавките,ние првин треба да се запознаеме 

со морфологијата (формата на зборот). Морфологијата се занимава со формирањето на  

зборови.  Сите ние ги знаеме зборовите, но кога треба да ги дефинираме тогаш се губиме во 

појаснувањето на истите. И покрај тоа што е тешко да се даде една исцрпна дефиниција на 

зборот, пак корисниците на јазиците, образовани или необразовани, несвесно ги препознаваат 

зборовите. Ова се случува спонтано бидејќи од почетните години се во можност да ги 

разликуваат зборовите еден од друг.  

Областа на граматиката што се занимава со структурата на зборот и со односите помеѓу 

зборовите вклучувајќи ги морфемите  кои се состават од нив, технички се нарекува 

морфологија, кој доаѓа од грчкиот збор morphe 'форма, облик’; и каде што морфемите може да 

се сметаат за минимална единица на морфологијата. Вака ја дефинира морфологијата 

Меккартхи110. Од друга страна, според Либер111, морфологијатае наука 

наформирањезбор,вклучувајќи начинитекако новитезборови сесоздадени восите јазици на 

светот, како и начинот како формите назборовитесе различниво зависност од тоакако тие 

секористат вореченицата. Зборовната група: придавка, глагол, именка, заменка и прилог се дел 

од граматички категории и служат како извор за формирање реченици. Во овој дел ние ќе се 

занимаваме само со придавките (една зборовна група не толку анализирана од меѓујазична 

смисла во нашата земја). Според Карни112, морфолошкиот критериум за категоризација на 

зборовите се занимава со особини на деривација и инфлексија. Од друга страна, во албанскиот 

јазик придавките се делат врз основа на два критериума, и тоа: според нивното лексичко 

значење; и според нивните морфолошки карактеристики.  
Овие се главни поделби на придавките во двата јазика. Меѓутоа, контрастивната 

анализа за морфолошкиот дел ќе се врши врз основа суфиксите. Значи суфикси се нарекуваат 

ониекои се додава по наставка се нарекуваатсуфикси(како-y во rainy, -less во careless, и -al во 

natural), меѓутоа нашиот цел е само суфиксот –y. 
Методологија 

 
110 Carstairs-McCarthy, A. (2002) An Introduction to English Morphology: Words and Their  Structure, Edinburgh: 

Edinburgh University Press, p. 16 
111 Lieber, R. (2009) Introducing Morphology, Cambridge: Cambridge University Press, p. 2 
112Carnie, A. (2011) ModernSyntax, New York: Cambridge University Press, p. 19 
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Анализата на секоја појава од суфиксот -y ќе се спореди со придавката на албански 

јазик. Овој дел ќе се поддржи со репрезентативни примери.Нашата анализа е врз основа на 

карактеристиките на придавките во англискиот јазик и нивните еквиваленти во албанскиот 

јазик. Анализата ќе се врши врз основа на примерите ексцерпирани од романот Големиот 

Гетсби, и ќебиде насочена од англиски јазик на албански јазик.  

Придавките со суфикс –y, и нивните еквиваленти во албански јазик 

Суфикс –у, им се додава на именката или придавката со цел да се образуваат нови 

придавки со значење ‘да го има квалитетот на’, на пример: како корен, именка, се употребува 

зборот wealth (богатство), wealth+y = wealthy (богат), што се користи да се опише именката, на 

пример: some wealthy people. Но, кога на глаголите им се додава суфиксот –у, тогаш имаме 

нова придавка со значење ‘наклонети’, на пример: како корен се користи глаголот run 

(тече)+y= runny (течење), што се користи да се опише именката, на пример:  a runny spout. Во 

продолжение ќе се анализираат 15 примери со суфиксот –y, а истите ќе се поделат на три 

типови врз основа на нивните албански еквиваленти, и тоа:  

-Tип 1 (повеќе од 5 примери на  -ur(a)суфикси во албанскиот јазик),  

                        -Тип 2 (повеќе од 3 примери на -shëm суфикси во албанскиот јазик),  и  

                        -Тип 3 (примери со различни суфикси -shme, -ër(i), -or, иar). 

 

Овие типови се поделени врз основа на преведувањето на албански јазик (суфикси и 

еквивалентите) на придавките образувани со суфиксот –y во англискиот јазик.  

Тип  1 

англ./корен + yалб. /корен + ur(a) 

bloody                                                              të gjakosur 

(1) англ.: Then there were bloody towels        алб.: Fill pas kësaj në dyshemenë   

          upon the bath-room floor, (стр.31)                          e banjës nisën të flakeshin  

peshqirë të gjakosur;  (стр.50) 

wealthy                                                                  të pasur 

(2) англ.: I am the son of some wealthy                   алб.:  Rrjedh nga paraardhës të pasur 

                people in the Middle West. (стр.51)                    në Perëndimin e mesëm nga të                   cilët asnjëri 

s’jeton më. (стр.84) 

husky                                                                      të ngjirur 

(3)  англ.: Daisy began to sing with the                    алб.:  Dejzi filloi të këndonte duke 

                 music in a husky, rhythmic whisper,                   ndjekur muzikën me një pëshpëritje  

                 bringing out a meaning in each word                   ritmike të ngjirur dhe duke i  

                  that it had never had before and)                         dhënëçdo fjalë një kuptim që s’e                                                     

would never have again. (стр.83)                       kishte pasur kurrë më parë dhe  

                                                                                                          s’do ta kishte kurrë. (стр.137) 

weary                                                               e rraskapitur 

(4) англ.: I picked it up with a weary bend                алб.:  U përkula, mora kuletën me dorën 

                and handed    it back to her, (стр.88)e rraskapitur dhe ia zgjata gruas në  mënyrë të dukshme, 

(стр.145) 
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primary                                                            të ndezura 

(5) англ.:  and already the halls and                           алб.:  hollet dhe sallonet dhe verandat 

                salons andverandas are gaudy                                ishin plot me ngjyra të ndezura  

                with primary colors, (стр.33)(стр.54) 

 

                                          Тип  2 

англ./корен + yалб. /предлог + именка 

dusty                                                        gjithë pluhur 

(6) англ.:  Tom threw on both brakes                         алб.:  I nervozuar, Tomi u mëshoi  

                impatiently, and we slid to an abrupt                       fort të dyja frenave dhe rrotat  

              dusty stop under Wilson’s sign. (стр.94)                  ndaluan ne vend, por makina                         vazhdoi 

të rrëshqiste në zonën gjithë pluhur, poshtë tabelës 

së zotit Wilson. (стр.155) 

 

muddy                                                          gjithë baltë 

(7) англ.: Once more it was pouring, and                      алб.:  Lëndina ime e paniveluar, por     

                 my irregular lawn, well-shaved by                          me barin e kositur mirë nga  

                Gatsby’s gardener, abounded in small,                    kopshtari i Getsbit, ishte plot me  

                muddy swamps and prehistoric                               pellgje të vogla gjithë baltë  dhe  

                marshes. (стр.68)me ligatina që nuk thaheshin  kurrë. (стр.111) 

windy                                                                   me erë  

(8) англ.: And so it happened that on a warm                алб.:  Pra, njëpasdite të ngrohtë   

windy evening I drove over to East                          dhe me erëmora makinën dhe           Egg to time see two 

old friends                                shkova në Ist Eg për të takuar 

                whom I scarcely knew                                              dy miqtë e mi të vjetër, të cilët 

                at all. (стр.8) tashmë thuajse nuk i njihja    fare. (стр.12) 

                                        Тип  3 

англ./корен + yалб. /корен+shëm 

noisy    të zhurmshëm 

(9) англ.:  until she seemed to be revolving             алб.: derisa arriti në një pikë kur ajo 

                 on a noisy, creaking pivot                                  të krijonte përshtypjen se rrotullohej 

                 through the smoky air. (стр.26)                         rreth një boshti kërkëllitës dhe  

                                                                                             të zhurmshëm në një atmosferë              mbushur me 

tym.(стр.43) 

hardy                                                         të fuqishëm 

(10) англ.:  but I doubt if even Miss Baker,            алб.: por dyshoj se edhe zjsh. Bejkër, 

                  who seemed to have mastered a                     e cila dukej se zotëronte një  

                  certain hardy scepticism, (стр.15)                skepticizëm të fuqishëm,(стр.25) 
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Тип  4 

англ./корен + yалб. /корен + shme, ëri, or, ar, 

funny                                                       të çuditshme 

(11) англ.:  When it was almost morning the алб.: Në të zbardhur të mëngjesit,   

                  waiter came up to him with a funny                   kamarieri shkoi tek ai me një pamje 

                  look and says somebodytë çuditshme dhe i tha se dikush  

                   wants to speak to him outside. (стр.55)           jashtë restorantit kërkonte të  

                                                                                              fliste me të.(стр.90) 

peremptorytë ashpër 

(12)  англ.:  Something was making him nibble алб.: Diçka e shtynte të shkonte 

                    at the edge of stale ideas as if his sturdy           deri atje sa të gëlltiste ide të mykura,  

                    physical egotism no longer nourished               a thua se vetëkënaqësia për fizikun  

                              his peremptory heart. (стр.18)                          e tij të fuqishëm s’i mjaftontemë      për të ushqyer 

zemrën e tij të ashpër (стр.30) 

jaunty plot gjallëri 

(13) aнгл.:  She was hurrying off as she talked          aлб.: Dhe teksa të fliste, largohej 

                   — her brown   hand waved a jauntyme nxitim, dhe me dorën e bronzuar 

 salute as she melted into her party                    nga dielli më dha një përshëndetje              at the door. (стр.42)plot 

gjallëri, pastaj u shkri me grupin      

e saj që qëndronte te dera(стр.70) 

rocky                                                            shkëmbor 

(14) aнгл.:  Gatsby’s gorgeous car lurched                   aлб.: makina luksoze e Getsbit   

                   up the rocky drive to my door and gave             erdhi duke u troshitur përgjatë  

                   out a burst of melody from its                           rrugës automobilistike të oborrit tim   

                   three-noted horn. (стр.50)    shkëmbor deri te dera e shtëpisësime dhe boria e saj lëshoi një melodi të 

forte prej tri notash. (стр.82) 

imaginary                                                        imagjinar 

(15) aнгл.:  He supplied an imaginary                     aлб.: Ai sikur zëvendësoi një emër  

                   noun with another wave of his                            një emër imagjinar me një tundje  

                   hand. (стр.57)                                                    tjetër të dorës.   (стр.93) 

 

Дискусија на резултати 

           Што се однесува на  Типот 1, сите пет суфикса на придавките на англиски завршуваат 

со  -y, пример (1)aнгл.: blood+y, (5) aнгл., primar+y, но во албанскиот јазик според 

преведувањетоовие придавки завршуваат со суфиксот -ur(a), на пример  (1) aлб.: tëgjakos+ur, 

и (5) aлб.: të ndezur+ura.  

              Во Типот 2се работи за истиот суфикс на англиски јазик со  -y, пример (6) aнгл.: 

dust+y, и (8) англ., wind+y, но во албанскиот јазик се преведени како предлог/прилог+именка 

форма, (6) aлб., gjithëpluhur, каде прилогот е неопределена заменка, и (8) алб, me erëпредлог 

me. Овој тип суфикси кога се преведуваат на албански јазик ја губат зборовната група т.е. од 

придавка на англиски се преведуваат со именска група, односно со прилог/предлог + именка 
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во албанскиот јазик. Ова се случува поради фактот дека овој вид придавки нема еквивалент на 

албански јазик, значи може да се адаптира само со оваа форма наведена погоре (прилог + 

именка). Вреди да се спомне дека повеќето придавки на англиски јазик кои означуваат 

карактеристика на времето, како: windy, sunny, snowy, rainy, итн., не може да се преведуваат 

како придавки на албански јазик т.е. не се најдени нивни еквиваленти како придавки. Истите 

на албански јазик се преведуваат со помош на предлог  me, на пример: me erë, me diell, me 

borë, и me shi.   

              Типот 3 содржи придавки кои, исто така, на англискиот јазик завршуваат со суфикс -y, 

(9) англ.: nois e +y, но во албанскиот јазик овој вид суфикси се преведуваат со суфиксот  -shëm,  

(6) алб.: të zhurm ë -shëm).    

              Типот 4 содржи мешани суфиксни придавки кои, исто така, на англискиот јазик 

завршуваат со -y, пример (11) англ.: fun+y=funny, (14) англ.: rock+y,  но во албанскиот јазик 

овој вид суфикси се преведуваат со суфиксот -shme, -ëri, -or, -ar,  (11) Алб.: të çudi(t)+shme,  

(14) алб.: shkëmb+or), и бидејќи овие придавки се ретки во преведувањето затоа ги собиравме 

како еден тип.      

Заклучок 

Придавките на англиски јазик со суфикс –y, на албански јазик се преведени со различни 

форми на суфикси. Во шемата поднесена подоле гледаме дека од вкупно 15 примери најдени 

во книгата Големиот Гетсби, овој вид придавка со суфиксот–y,при преведување на албански 

јазик нема прилагодување со некој посебен суфикс, но еквивалентниот на истиот сепојавува 

во различни форми на суфикси, и тоа: повеќе се најдени со  ur(a), предлог+именка,и помалку 

се најдени со суфиксот -shëm, и различни. 

Шема 1 Придавките со суфикс –у, и нивните кореспонденти на албански јазик 

 

 

Суфикс –y 

 

 

 

    суфикс -ur(a)             предлог+именка           суфикс -shëm      различни придавки 

 
33.33%                                        20%                                  13%                                     33 .33% 
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Abstrakt 

Femrat e çmendura zënë vend të rëndësishëm në romanet viktoriane siç janë “Xhejn Ejri” (Jane Eyre) 

të Sharllotë Brontës, në romanin ‘‘Lady Audley’s Secret’’ (Sekreti i Zonjës Oudlli) të Meri Elizabetë 

Bredonit, dhe në romanin ‘‘Man and Wife” (Burri dhe gruaja) të Willki Kollinsit. Është interesante të 

theksohet se të gjitha femrat e këtyre veprave janë pjesëtare të klasës së mesme ose të lartë. Ky fakt e 

përforcon pikëpamjen se në përcaktimin e çmendurisë së tyre kriminale ka paragjykime. Është e 

kuptueshme se nuk ishte aq e këndshme për viktorianin e respektuar që të trajtoheshin gratë kriminale 

të shoqërisë së mesme dhe të lartë si të çmendura por jo të këqia. Duke e përkufizuar sjelljen 

jonormale si “çmenduri”, vetvetiu përforcohet besimi se femra stereotipe viktoriane zakonisht është e 

mirë, por në aspektin psiqik është e dobët. Dhuna i përkiste klasës së ulët dhe punëtore e jo klasës së 

respektuar, dhe ajo nuk ekzistonte në zemrën e gruas ideale të klasës së mesme dhe të lartë. Nuk ishte 

vetëm femra e huaj mëkatare e cila gjendej matanë shoqërisë së respektuar. Femra e shpallur e 

“çmendur“ përjashtohej nga shoqëria gjithashtu, përveç faktit se në disa raste ajo ka zgjuar më tepër 

mëshirë dhe mirëkuptim sesa motra e saj e huaj, nga ndonjë vend i huaj. Përfaqësuesja më e njohur e 

femrës së çmendur në letërsinë viktoriane është Berta Mesoni në romanin e Sharlotë Brontes ‘‘Xhejn 

Ejr”. Ndërsa Berta në këtë roman përshkruhet si e çmendur para se të përshkruhet si një zjarrvënëse, 

ajo përfaqëson prototipin e femrës së çmendur në romanin viktorian. Përveç kësaj, ndërsa ajo ende 

nuk është paraqitur si kriminele, përmenden karakteristikat e saja si një e huaj nga një vend i huaj, si 

një fëmijë nga një martesë e përzierë dhe nga një klasë e ulët. 

Fjalë kyçe (Keywords): femrat e çmendura, femra kriminele, norma morale, periudha viktoriane, 

klasa shoqërore.  

1. Hyrje  

 

Gjatë shekullit XVIII, i çmenduri konsiderohej si “një kafshë pa ndjenja, një kafshë e egër që duhej të 

mbahej nën kontroll” (Showalter, Sëmundja femërore). Në shekullin XIX ndodhi një ndryshim 

rrënjësor ndaj të çmendurit: ai trajtohej me mëshirë, “si një qenie njerëzore e sëmurë që kishte nevojë 

për ndihmë” (Showalter, The Female Malady).  Ndërsa viktorianët e mirëpritën disiplinën e 

psikologjisë, ndryshoi edhe diagnoza e çmendurisë, kështu që u tregua një tolerancë edhe ndaj 

sjelljeve dhe akteve kriminale të çmendurakëve. Në këtë mënyrë, femra kriminele nuk ishte nevoja 

më të gjykohej si “e mirë” ose “e keqe”. Tani ajo mund të gjykohej thjesht si e çmendur. 



Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

166 
 

              Gjatë gjysmës së parë të shekullit XIX, çmenduria kriminale e femrës konsiderohej si pasojë 

e mungesës së vullnetit moral. Me 1885, J.C. Priçardi në librin e tij A Treatise on Insanity and Other 

Disorders Affecting the Mind. (Një trajtesë mbi çmendurinë dhe çrregullimet tjera të mendjes) 

thekson se ekzistojnë dy lloje të çmendurisë: Çmenduria që ka të bëjë me intelektin dhe një lloj tjetër 

që ka të bëjë me vullnetin. Këtë lloj të fundit ai e quan “çmenduri morale”. Ai vë në dukje se kur një 

individ është i sëmurë nga çmenduria morale, parimet aktive morale të mendjes zakonisht janë të 

çoroditura dhe të çrregulluara (Priçard 4).  

              Përveç kësaj Priçardi vë në pah se ishte vështirë të gjendej diagnoza e çmendurisë morale 

sepse nuk shfaqej me iluzionet e dukshme ose me halucinacione. Edhe pse konsiderohej e çmendur, 

krijesa e cila ishte e çmendur morale ende mund ta ruante arsyen prandaj, problemi i çmendurisë 

përcaktohej si humbje e vetëpërmbajtjes, por jo si humbje e arsyes dhe e intelektit. 

(Wiener,n.166). Duke e përkufizuar çmendurinë nga pikëpamja “morale”, çmenduria ripërcaktohej jo 

si humbja e arsyes, por si shmangie nga mënyra e sjelljes së pranuar nga shoqëria (Showalter, The 

Female Melay 29).  

 Aty nga mesi i shekullit XIX psikologët treguan një prirje në favor të analizës 

mjekësore të pacientit dhe e interpretuan krimin si indikacion biologjik apo si çrregullim psikologjik  

(Zedner, 3). Në këtë mënyrë, shoqëria filloi t´i jep përparësi shkencës e jo sqarimeve religjioze mbi 

mirësjelljen. Meqë femrat trajtoheshin si krijesa të dobëta fizikisht dhe emocionalisht, femra 

kriminele konsiderohej si jonormale. Nga ana tjetër, viktorianët besonin se femrat ishin biologjikisht 

më inferiore se meshkujt. Dhe meqë konsideroheshin si krijesa të brishta dhe foshnjërake, si të 

kufizuara nga struktura e tyre biologjike, ato mund të integroheshin në shoqëri si një model 

psikologjik me çrregullime mendore. Në këtë mënyrë shpallja e femrës kriminele si e çmendur ishte 

një mënyrë përmes të cilës juritë viktoriane mund ta shpëtonin atë nga dënimi me vdekje. Kështu, 

nuk është për t´u çuditur pikëpamja se femrat janë biologjikisht më inferiore  se meshkujt dhe kjo ua 

bënte të mundur femrave kriminele që të paraqiteshin si të çmendura gjatë gjykimit.  

Femrat e çmendura zënë vend të rëndësishëm në romanin ‘‘Jane Eyr”‘ të Sharllotë Brontës, 

në romanin ‘‘Lady Audley’s Secret’’ (Sekreti i Zonjës Oudlli) të Meri Elizabetë Bredonit, dhe në 

romanin ‘‘Man and Wife” (Burri dhe gruaja) të Willki Kollinsit. Është interesante të theksohet se të 

gjitha femrat e këtyre veprave janë pjesëtare të klasës së mesme ose të lartë. Ky fakt e përforcon 

pikëpamjen se në përcaktimin e çmendurisë së tyre kriminale ka paragjykime. Është e kuptueshme se 

nuk ishte aq e këndshme për viktorianin e respektuar që të trajtoheshin gratë kriminale të shoqërisë së 

mesme dhe të lartë si të çmendura por jo të këqia. Duke e përkufizuar sjelljen jonormale si 

“çmenduri,”vetvetiu përforcohet besimi se femra stereotipe viktoriane zakonisht është e mirë, por në 

aspektin psiqik është e dobët. Dhuna i përkiste klasës së ulët dhe punëtore e jo klasës së respektuar, 

dhe ajo nuk ekzistonte në zemrën e gruas ideale të klasës së mesme dhe të lartë.    

2. Teksti kryesor 

 

Përfaqësuesja më e njohur e femrës së çmendur në letërsinë viktoriane është Berta Mesoni në 

romanin e Sharlotë Brontes ‘‘Xhejn Ejr”. Ndërsa Berta në këtë roman përshkruhet si e çmendur para 

se të përshkruhet si një zjarrvënëse, ajo përfaqëson prototipin e femrës së çmendur në romanin 

viktorian. Përveç kësaj, ndërsa ajo ende nuk është paraqitur si kriminele, përmenden karakteristikat e 

saja si një e huaj nga një vend i huaj, si një fëmijë nga një martesë e përzierë dhe nga një klasë e ulët. 

Berta Meson në romanin “Xhejn Ejr” është mishërim i gruas së çmendur, pasioni i furishëm i 

së cilës paraqet një rrezik të madh për shoqërinë e respektuar britanike. Teksa Lejdi Oudlli dhe 
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Hester Detrixh shpallen dhe gjykohen të çmendura pas krimit të kryer, krimet e Bertes paraqiten si 

provë e çmendurisë së saj. Krimet e saja si zjarrvënëse dhe personaliteti i saj kanë të bëjnë me 

nxehtësinë dhe pasionin e rrëmbyer. Fakti se Berta i vë zjarrin shtratit të Roçesterit, e më vonë edhe 

Thornfildit, dëshmon se ajo është një grua e çmendur, prania e së cilës paraqet rrezik për secilin që 

bie në kontakt me të. Ajo portretizohet si e rrezikshme, jo aq si “kriminele”, por sepse është e 

çmendur. Krimet e Bertës janë rezultat i çmendurisë së saj, kurse çmenduria e saj është rezultat i 

trashëgimisë së saj. Ajo portretizohet si një krijesë që nuk mund ta kontrollojë veten. 

Kështu, Berta Meson me prejardhje kreole personifikon femrën e huaj dhe epsh-ndjellëse për 

Roçesterin. Ai më parë e përshkruan Bertën si “një grua tejet tërheqëse, shtatselvi, esmere dhe 

madhështore” (JE, 260). Roçesteri kishte mbetur i mahnitur, i hutuar dhe i eksituar para saj. Nga një 

anë, ndërsa Roçesteri ishte i emocionuar dhe i magjepsur nga Berta, nga ana tjetër ai ishte i tronditur 

nga temperamenti i saj. Bukuria ekzotike e Bertës, së bashku me misterin që e rrethon ishte 

njëkohësisht kërcënuese dhe joshëse. Roçesteri i thotë Xhejnës se ai ishte nxituar dhe ishte mahnitur 

prej saj. “Kushërinjtë e Bertës më inkurajuan dhe më nxitën, rivalët më lënduan, ajo m’i mori 

mendtë” (JE, 260). Berta përfaqëson një krijesë të paqytetëruar po të pasionuar e cila është element i 

strukturës në ndërgjegjen viktoriane. Ajo është simbol i krimineles së rrezikshme, e cila ekziston 

potencialisht te çdo femër e cila paraqet rrezik për ta përçarë strukturën e qëndrueshme të shoqërisë 

së respektuar angleze. 

Shpjegimi i Roçesterit në lidhje me martesën e tij si dhe burgosja e gruas së tij lidhet me 

faktin se atë e kishin mashtruar që të martohej me Berta Mesonin. I ati i Roçesterit nuk kishte folur 

për sekretet familjare para martesës. Sekretet familjare që ishin fshehur me aq mjeshtëri nga 

Roçesteri (sipas rrëfimit të tij), zbulonin se Berta Mesoni “vinte nga një familje e çmendur idiotësh 

dhe maniakësh me gjenerata të tëra. E ëma e saj kreole ishte jo vetëm e çmendur por edhe pijanece” 

(JE, 249). Berta është përfaqësuese e femrës së huaj e cila kishte trashëguar çmendurinë. Ajo 

mishëron femrën e përdalë dhe të shthurur e cila paraqet rrezik për shoqërinë e nderuar viktoriane. 

Vlen të përmendet se ajo që mbushi Roçesterin me indinjatë nuk ishte çmenduria e Bertës, por 

njollosja e emërit të tij. Ishte e qartë se i ati i Roçesterit, i cili kishte qenë iniciatori i kësaj martese, u 

brengos së tepërmi nga kjo martesë. 

Fakti se çmenduria e Bertës është e trashëguar nga prindërit na lë të kuptojmë frikën e 

mallkimit  patriarkal. Mirëpo, si duket, Roçesteri mallkonte jo vetëm çmendurinë e saj të trashëguar, 

por edhe faktin se ishte me prejardhje kreole duke parashikuar edhe frikën nga pasojat e 

padëshirueshme të kësaj martese të përzier. Neveria e tij ndaj Bertës nuk ishte vetëm për shkak të 

trashëgimisë së saj, por edhe për shkak se ajo nuk kishte edukatë angleze. Berta simbolizon të 

kundërtën e gruas ideale të preferuar dhe të respektuar nga viktorianët. Roçesteri tregoi se si fill pas 

martesës kishin filluar të dalin në shesh të metat , veset dhe dobësitë e Bertës. Ai e përshkruan 

natyrën e saj si vulgare, të fëlliqtë dhe të degjeneruar (JE, 261). 

Përshkrimi i Bertës nga Roçesteri mund të krahasohet me femrën e çmendur viktoriane, e cila 

konsiderohet si e paedukuar dhe e paqytetruar. J.C. Priçardi, një mjek dhe etnologjist, i krahasoi dhe i 

analizoi fiset e egra dhe të çmendura dhe konstatoi se pasionet dhe emocionet e tyre zakonisht i 

shfrenonin. Dukej sheshit se Berta, së paku për mendjen e Roçesterit, nuk kishte kurrfarë parimi fetar 

ose moral; ajo nuk kishte as “cilësi skofiare femrore”  por ishte më tepër “e egër se sa e shëndoshë 
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dhe normale”. Për më tepër, ai neveritej nga fakti se “sipas ligjit dhe shoqërisë Berta ishte pjesë e 

jetës së Roçesterit” (JE, 261). “Tymi dhe flaka” e shpirtit të Bertës, e tmerron Roçesterin. Gruaja e 

çmendur, e sidomos një grua e çmendur e huaj është një manifestim barbar dhe i paqytetëruar. 

Roçesteri e përshkruante Vest Indinë si një vend i egër, i prapambetur dhe i paqytetëruar. Atij i 

kujtohej pasioni që e rrëmbente kur ishte në shtëpinë e Bertës. “Ajri ishte si rrëketë e sulfurit, malet 

buzë detit ushtonin si të plogët dhe si një lloj tërmeti, retë dukeshin mbi të; hëna po perëndonte mes 

valëve, e madhe, e kuqe, si ndonjë gjyle e nxehtë e topit” (JE, 262). Këto imazhe paralajmërojnë 

rreziqet shpirtrore dhe fizike të një vendi të huaj dhe të rrezikshëm. Roçesteri nga ana e tij preferonte 

vendlindjen e tij patriarkale, Anglinë, e cila ishte “reale”, e “ëmbël”, dhe e “pastër” (JE, 184). Është 

ironike që Roçesteri e zhvendos Bertën prej vendit të saj të pacivilizuar për ta burgosur në Anglinë e 

“civilizuar”.  

Lexuesi e ka të qartë dhe beson se Berta është e çmendur, sepse për shkak të çmendurisë së 

saj, ajo bën krime. Mirëpo, mund të shtrohet edhe pyetja se a janë krimet e saj vetëm rezultat i 

çmendurisë së saj, apo janë pasoja logjike të mbylljes së saj në burg si të ishte ndonjë bishë e egër? 

Për më tepër, a është e vërtetë se veçoritë e trashëguara janë përgjegjëse për çmendurinë e saj, apo 

çmenduria e saj, si krimet e saj, janë pasojë logjike e traumës psikologjike të shkaktuar nga burgosja 

e saj e padrejtë? Është e pamundur të jepen përgjigje të sakta për këto pyetje, ngaqë historia e shkuar 

e çmendurisë lidhet me lexuesin nëpërmjet Roçesterit, por filtrohet përmes Xhejnës, dy persona që 

kanë interesa në mendjen e sëmurë të Bertës. Si për ironi, Xhejni dhe Roçesteri përfitojnë  nga 

çmenduria e Bertës dhe krimi i saj i zjarrvënies. Sikur Berta të kishte qenë “e shëndoshë” jo e 

mbyllur në kafaz si ndonjë kafshë e egër, e ardhmja e Xhejnës dhe Roçesterit do të anulohej. Berta do 

të ishte bërë dashnorja e Thornfilldit dhe sipas gjasave, Xhejni do të kishte mbetur vetëm një 

guvernante, jo e dashura e Roçesterit. Së këndejmi, lexuesi duhet të ketë parasysh mundësinë se në të 

vërtetë trashëgimia nuk e ka shkaktuar çmendurinë e Bertës, por martesa e saj dhe keqpërdorimi dhe 

izolimi nga Roçesteri. Trajtimi i Bertës nga Roçesteri ia eliminon asaj veçoritë humane dhe bën të 

mundur që Roçesteri ta eliminojë si të mos ishte krijesë njerëzore. 

 Në një përpjekje tjetër për të shpëtuar nga Berta barbare dhe e egër, Roçesteri e izolon atë 

duke e mbyllur në një strofull si bishë (JE, 264). Duke e larguar të keqen e pazbutur dhe të huajën e 

çmendur nga të tjerët, Roçesteri orvatet ta mohojë gruan e vet. Ai përpiqet ta bindë Xhejnën me këto 

fjalë: “Berta e cila ma ka njollosur emrin, më ka çnderuar dhe ma ka shkatërruar rininë – ajo nuk 

është më gruaja ime” (JE, 263). Mohimi i Roçesterit dhe izolimi i Bertës me masa të rrepta e 

dehumanizojnë atë. Roçesteri zotohet se do të heq dorë nga identiteti i saj, do t’i ndërpresë lidhjet dhe 

marrëdhëniet me të dhe do ta varrosë atë në harresë. Qëllimi i Roçesterit për të zhdukur dhe harruar 

identitetin e Bertës bie në sy edhe në bisedën me vëllain e tij. Ai i thotë: “Ti duhet të bindesh se ajo 

është e vdekur dhe e varrosur” (JE, 181). Barbara Rignej në veprën e saj “Madness and Sexual 

Politics in the Feminist Novel” (Çmenduria dhe politika seksuale në romanin feminist) thekson se 

Berta ka pushuar së ekzistuari si krijesë njerëzore dhe si gjini femërore. Mirëpo Berta, me kalimin e 

kohës bëhej gjithnjë e më shumë si bishë se sa si krijesë njerëzore, prandaj edhe nuk duhet të 

çuditemi se shumë veprime të saj përmbajnë imazhe kafshësh. Berat është e përshkruar si “bishë e 

egër”.  

Për të flitet si për një djallushë dhe kafshë që gjendet në strofkën e saj. Ajo nuk flet, por 

zakonisht “hungëron dhe lëshon disa zëra hakërruese”. Ajo nuk përshkruhet si krijesë humane, por si 
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një krijesë e maskuar me fytyrën e një gruaje të zakonshme dhe me zërin e një demoni përqeshës. Ajo 

përshkruhet po ashtu si  “një hienë e veshur me rroba duke qëndruar në këmbë me këmbët e saj të 

pasme”. Atë e përshkruajnë edhe si një krijesë që hungëron dhe gjëmon, si një kafshë e egër (JE, 

250). Në disa raste përdoren edhe imazhe vampirësh, sidomos në rastin kur Berta kafshon vëllain e 

saj kurse ai thotë:  “Ajo ma thithi gjakun: ajo tha se do të ma thithte tërë gjakun e zemrës” (JE, 181). 

Edhe Rigni cek se çmenduria e Bertës  ka shkaktuar një metamorfozë duke e bërë atë që të 

shndërrohet nga një krijesë humane në një krijesë shtazarake. Mirëpo, në këtë rast mund të shtrohet 

pyetja: vallë a thua çmenduria u shkaktua nga ky ndryshim apo nga gjendja e saj e mjerë dhe për këtë 

fajin e ka Roçesteri? Nga ana tjetër, fakti, se Roçesteri e vendos Bertën në një kafaz simbolik, zbulon 

dëshirën e tij që ta mbajë të shtypur dhe ta kontrollojë femrën me pasione të zjarrta, “krijesën e egër, 

të lirë, barbare dhe të bukur” (JE, 271). Roçesteri dëshiron që Xhejna të jetë një grua e virtytshme 

dhe ideale. Është interesant të theksohet se  të gjitha ato gjëra që e joshën Roçesterin që të dashurojë 

Bertën, e joshin tani edhe ndaj Xhejnës. Ai i thotë Xheinës se e dashuron gruan e cila e ka zemrën e 

zjarrtë, karakterin që lakohet, por nuk thehet dhe herë është mendjemprehtë, herë e vendosur, herë e 

butë (JE, 222). Është ironike se ai mund ta pushtojë Xheinën ideale duke e shkatërruar seksualisht. 

 Berta është përfaqësuesja e anës së kundërt të Xheinës dhe shërben si mishërim i gjendjes së 

rrezikshme të prirjeve pasionale të Xheinës. Me fjalë të tjera, Berta është trupëzimi ose simboli i anës 

së errët të Xheinës. Gilberti dhe Gubari, në veprën The Madwoman in the Attic (Gruaja e çmendur në 

papafingo), pajtohen me Rignin se Berta simbolizon revoltën e pavetëdijshme të Xhejnës kundër 

sundimit mashkullor. Berta është një indikator i pasionit të cilin Xhejni e mban nën kontroll. Xhejni 

dhe Berta miqësohen më shumë kur Berta përvidhet fshehurazi në dhomën e Xhejnës para ditës së 

martesës së Xhejnës, duke e mbuluar fytyrën me vellon e Xhejnës. Berta bëhet mishërim i anktheve 

të Xhejnës dhe të martesës së saj. Berta duket ose paraqitet e veshur me fustanin e saj të martesës të 

bardhë dhe të shkëlqyer. Gërshetimi i martesës me vdekjen, duket në përshkrimin e Bertës nga 

Xhejni. Xhejna ka frikë se mund ta humbas dinjitetin e vet duke u nënshtruar në martesë. Përmes 

martesës me Roçesterin Xhejn Ejri do të pushojë së ekzistuari dhe do të bëhet Xhejn Roçesteri. Ajo 

epranon para Roçesterit se “emri i saj i ri, Xhejn Roçester tingëllon disi çuditshëm”.  

Është me rëndësi të theksohet se nëpërmjet martesës edhe emri i Xhejnës do të shuhet, meqë 

Roçesteri ia bën të qartë asaj në një takim me këto fjalë: “Po, zonja Roçester, si urdhëron zonja 

Roçester, po Feirfaks Roçester, zogëza ime e martuar, etj.” (JE, 220). Velloja na jep përshtypjen se 

simbolizon vdekjen e Xhejn Ejrit ashtu sikurse burgosja në martesë ndikoi në vdekjen simbolike të 

Berta Mesonit. Rigni vëren se Berta mund të ketë lidhje me viktimën simbolike. Me vizatimin e 

kryqit prej abanozi në derën e kthinës, e cila e fsheh hyrjen në kafazin e Bertës, duket si Krishti në 

agoni. Fakti se Berta e gris vellon e Xhejnës së martesës nga koka deri te këmbët evokon një ngjarje 

biblike që ka të bëjë me përdorimin e vellos në faltore me rastin e vdekjes së Krishtit. Grisja e vellos 

e përshpejtoi flijimin e Krishtit që simbolikisht ia mundësoi njeriut që të ketë qasje për të parë Zotin 

(Henry, 1356). Nga ana tjetër, sikurse Krishti, Berta u përbuz, u dëbua, u refuzua dhe u sakrifikua. 

Berta u bë ndihmëse e  përpjekjeve të Xhejnës për ta ruajtur pavarësinë e saj nga mbisundimi 

mashkullor. 

3. Përfundime 
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Pra, kur Xhejni mori vesh se Berta kishte qenë gruaja e Roçesterit, ajo vendosi që të shmangej 

nga Roçesteri. Pra, me fjalë të tjera, në saje të përvojës së Bertës, Xhejni mësoi se si të jetë grua e lirë 

e Roçesterit. Në këtë mënyrë, Berta si simbol i vetëflijimit, e ndihmon Xhejnën që të mbrojë lirinë e 

saj. Mirëpo, është ironike se si liria e Xhejnës u sigurua nga një grua e çmendur e cila i hapi shtegun 

Xhejnës që të martohet ligjërisht me Roçesterin. Është po ashtu ironike se lufta e Xhejnës për 

identitet dhe pavarësi merr fund me konventën viktoriane të martesës (Kennard, 91). Megjithatë, 

është me rëndësi të nënvizojmë se kur Xhejni më në fund martohet me Roçesterin, ajo nuk është një 

grua e varur prej burrit apo një grua e pafuqishme. Fokusi i kontrollit ka ndryshuar, kështu që 

Roçesteri ndërkohë është i detyruar që të varet nga Xhejni. Ajo po ashtu është e pavarur financiarisht, 

ndërsa Roçesteri ka rënë nga shëndeti dhe ka nevojë për ndihmë financiare. Liria e Xhejnës për t´u 

martuar me Roçesterin, është këmbyer me vdekje dhe me largimin përfundimtar të njollosjes nga 

gruaja e çmendur Berta.  

 Është interesantë se krimi i Bertës del në shesh me vdekjen e saj. Berta ka pasur lidhje me 

elementet e zjarrit të pakontrolluar dhe ka qenë në gjendje të rëndë fizike. Elementi themelor i 

zhvillimit dhe i qytetërimit me këtë rast bëhet burim i shkatërrimit dhe i vdekjes, kur ajo është e lirë 

dhe e pakontrolluar. Berta më në fund vdes natën e kapëluar nga zjarri që e gllabëroi dhe e shkatërroi 

Thornfilldin. Fakti që krimet e Bertës kanë të bëjnë me zjarrin dhe me errësirën i bën të qarta dallimet 

ndërmjet Xhejnës dhe Bertës. Në këtë mënyrë, tensioni ndërmjet Xhejnës racionale dhe të Bertës me 

pasionet e rrëmbyeshme na ndihmon që të kuptojmë më mirë konceptin viktorian të gruas ideale. 

Berta në të vërtetë simbolizon zjarrin e rrezikshëm dhe vdekjeprurës që shpërthen në errësirë në 

thellësinë e ndërgjegjes viktoriane.  
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   MEDIAT DHE ROLI I TYRE NË EDUKIMIN E BREZIT TI RI 
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Abstrakti 

  Mediat kanë një rol të veçantë në  zhvillimin normal të një shoqërie,  po cili është roli i tyre në 

Maqedoni dhe si funksionojnë ato?, a emetojnë program për fëmijë dhe të rritur dhe kur emetohet ai?, 

dhe çka përfitojnë fëmijët prej tyre, janë pyetje të cilat do të mundohemi ti shtjellojmë në këtë temë. 

Termi  "Mediat dhe Edukimi " në qarqet ndërkombëtare për herë të parë ka filluar të 

përdoret aty ka vitet e 60-ta pikërishtë kur mediat kanë filluar të merren me hulumtimin i cili ka të  

bëjë me problemet në arsim. 

Fuqia  magjike si një mjet i ri për arsimimin dhe edukimin e masës së pa-arsimuar del nga 

mediat, ku pa dyshim arsimtarët hezitojnë ta pranojnë televizionin si një qasje të ligjshme drejtë 

njohurive. Por,  duhet të kemi parasysh edhe kthimin e papritur  i cili mund të na ndodh nga mediat 

ato mund të kthejnë edhe në manipulim kur keqpërdoren. 

Shtrohet pyetja se sa mediat në Maqedoni luajnë rolin e edukimit dhe arsimimit të gjeneratave 

të reja?, a emetojnë ato program të till dhe kur?, apo mos vall e bëjnë të kundërtën. 

Fjalët kyçe:  mediat, shkolla, edukimi, dija, e drejta, etj . 

Abstract                                                                                   

     MEDIA AND THEIR ROLE IN EDUCATION OF NEW GENERATION 

Media have a special role in the normal development of a society,what is their role in 

Macedonia and how do they function? ,  are they issuing a program for children and adults and when 

it is emitted?, and what do children benefit from them, are questions that we will try to elaborate on 

this topic. 

The term "Media and Education" in international circles for the first time has begun to be 

used there in the 60s when the media have begun to deal with research that has to do with problems 

in education. 

Magical power as a new tool for educating and educating the uneducated mass emerges from 

the media, where teachers are no doubt reluctant to accept television as a legitimate access to 

knowledge. But we should also consider the unexpected return that may happen to us from the media, 

which can also turn into manipulation when misused. 
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The question arises as to how much the media in Macedonia play the role of educating and 

educating younger generations, do they emit such programs and when, or do not make the opposite. 

Key words: media, school, education, knowledge, right, etc. 

 

HYRJE 

 Udhëheqësit e zgjedhur që përpiqen të diskreditojnë raportimin faktik dhe kritik po 

dëmtojnë llogaridhënien demokratike dhe debatin e arsyeshëm politik”, deklaron Michael J. 

Abramowitz, President i “Freedom House”. Në prag të Ditës Botërore të Lirisë së Medias, “Freedom 

House” ka analizuar gjendjen duke u mbështetur në raportet e tij për Lirinë e shtypit në Botë, Vendet 

në Tranzicion dhe Lirinë në Internet, sipas së cilës pavarësia e medias është nën trysni në çdo rajon të 

botës. Po ashtu, gazetarët e përkushtuar ende luajnë rol thelbësor në një mjedis ende më armiqësor. 

 Nëse analizojmë këtë, shohim se edhe Republika e  Maqedonisë së Veriut e cila gjendet në 

pikën strategjike ku gërshetohen rrugët e Evropës Juglindore është një shtet ku emisionet edukative, 

arsimore zënë shumë pak vend, duke përjashtuar Kulturën pasi mesa duket emisionet e këtilla janë 

më tepër prezente nëpër mediat e vendit. 

Edhe pse shpresat ishin të mëdha se pas rënjes nga pushteti të Nikolla Gruevskit se mediat e 

vendit do të bëjnë ndryshime të theksuara, por fatkeqësishtë si duket jemi në vendnumro, sa i pvrket 

emisionev te arsimit dhe edukimit nëpë mediat e vendit.  

 MEDIA DHE ROLI I TYRE NË EDUKIMIN E BREZIT TI RI 

Gjatë përgatitjes së këtij punimi shihet se është përdorur një koncept i shprehur në kuadër të 

formës "Arsimimi Mediatik".  Veçanërisht është me rëndësi që ky model të përcaktohet qartë; deri 

tek pa pajtueshmëria arrijmë për shkak të asaj se deri tani shumë pak dimë për gjenezën e  përdorimit 

të saj. 

Termi  "Arsimi Mediatik" në qarqet ndërkombëtare për herë të parë ka filluar të përdoret aty 

ka vitet e 60-ta pikërisht kur mediat kanë filluar të merren me hulumtimin i cili ka të  bëjë me 

problemet në arsim, e veçanërisht me rrethin i cili ka të bëjë me UNESK-në. 

Pa asnjëfarë renditje janë radhitur temat e mëposhtme, prej të cilave do t’i nxjerrim ata që 

janë më të theksuara: 

Fuqia  magjike si një mjet i ri për arsimimin e masës së paarsimuar, e pa mbuluar nga 

publikimet e strukturave ekzistuese, dhe strukturave të kualifikuara si ekspertë del nga mediat, ku pa 

dyshim arsimtarët hezitojnë që televizionin ta pranojnë si një qasje të ligjshme drejtë njohurive, por 

duhet të kemi parasysh edhe kthimin e papritur  i cili mund të na ndodh nga mediat ato mund të 

kthejnë edhe në manipulim kur keqpërdoren . 

Në të gjitha rastet e theksuara është i domosdoshëm forcimin e njohurive të nevojshme, i cili 

do të mundësonte një vlerësim të mençur dhe të paanshëm të këtyre problemeve. "Arsimimi përmes 
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mediave duhet të nënkuptohet si studim, mësim, edukim dhe shkollimin me ndihmën e mjeteve 

moderne të shprehjes dhe komunikimit, metodë kjo e cila tani më dominon në mbarë rajonin 

autonom dhe llogaritet si proces i veçantë i dijes në teorinë dhe praktikën pedagogjike.  

Por, me "edukimi mediatik"  fillimisht nënkuptojmë arritjen e shkathtësive dhe pastrimin 

kritik të mediave, pa mare parasysh llojin e mediave (të shtypura, radio apo televizion). Qëllimi është 

zvogëlimi i  distancimit, përmes të kuptuarit dhe funksionimit të tyre dhe njohja me përmbajtjen e 

tyre, si dhe vendosja e tyre sipas  këndvështrimit lidhur me sistemet në të cilat ata janë të zhvilluara. 

Mes tjerash sipas këtij definicioni,  kufijtë e studimeve tona do të jenë mirë të renditura. Në 

përgjithësi ne nuk do të ndërhyjmë në punën e mediave të cilat janë komerciale por e kemi fjalën për 

mediat të cilat kanë për qëllim arsimin dhe edukimin e masës. 

 Si rezultat i asaj që thamë më lartë, lind pyetja se a ka të bëjë kjo me mundësinë e njohjes së 

shkollës, apo më mirë thënë a ka bashkëpunim në mes të mediave dhe institucioneve adukativo 

arsimore, apo sa mediat e vendit organizojnë programe të tillë do të kishim thënë pak ose aspak. 

 Mënyra e qasjes së këtij problemi, se si të shfrytëzohet kjo e mirë, ndërsa në anën tjetër  të 

edukohen fëmijët, se si të sillen  dhe të distancohen nga ky realiteti. Mediat arsimore padyshim kanë 

një tjetër tretman (funksionimin). Edhe përskaj përkufizimit të tyre  ato paraqesin probleme specifike 

("një dokument audio vizual didaktik apo edukativ duhet patjetër të kujdeset për gjithë procesin e të 

mësuarit, " ). Në mes të asaj, prej ku del ajo ndjenjë e urgjencës së arsimit të nevojshëm mediatik? 

Për një pjesë të rëndësishme, e cila shërben si orientim për një brez të tërë, Lyn Masterman 

numëron shtatë arsyet thelbësore:113 

- Konsumi i lartë i mediave dhe ngopja të cilën e arrij; 

- Domethënia ideologjike e mediave, duke pasur parasysh në mënyrë të veçantë reklamat; 

- Shfaqja e menaxhimit të informacionit të kompanisë (zyrat e qeverisë, partive politike, ministritë, 

etj); 

- Përfitimi i udhëheqësve të mediave në kohë të (zgjedhjeve, para së gjithash ngjarjeve mediatike); 

- Rritja e peshës së komunikimit  të mediave audiovizuele në të gjitha fushat (përpos shkollës e cila 

përparësi i gazetarisë së shkruar, sistemet e komunikimit janë kryesisht të karakterit audiovizual); 

- Të rinjtë të jenë të edukuar në atë frymë që të mund të kuptojnë kohën e tyre;  

- Zhvillimi kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe privatizimi i të gjitha teknologjive  informative (kur 

informacionet arrijnë rolin e një produkti, roli i saj dhe karakteristikat ndryshojnë). 

Kur arsimi do të rregullohet në formë precize, pa vështirësi do të kuptojmë se ajo është një 

fitore e radhës e miratuar nga ide të caktuara demokratike. 

 
113 Len Manstermen, Teaching the media, kreu 1,Comedia,1985 



Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

175 
 

Megjithatë pikërisht ky dimension i "betejës" shpesh mjegullon lexueshmërinë  e 

dokumenteve. Në një tekst "rikujtesa e serishme në lidhje me  njohjen e televizionit", tre studiuesit 

britanikë në hulumtimin e tyre vërejnë se: "Ashtu si në çdo sipërmarrje të re, edhe arsimimi mediatik  

në Mbretërinë e Bashkuar është shënuar nga kërkesa të mëdha në drejtim të qëllimeve të cilat  ata 

duan t’i arrijnë. Është dëshmuar  se ajo mund të çojë në ndryshime të thella politike, si në 

ndërgjegjen e studentëve, ashtu edhe në programet shkollore. Ai luftëtar për veten e vetë nuk është i 

keq, por ligjëruesit të cilët janë kompetentë për media, janë përfitues dhe  se një pretendim i tillë 

është bazë për leksionet dhe studimet për mediat dhe kanë një domethënie më tepër se sa mbrojtësit e 

tyre të cilët do dëshironin të besojnë. "114 

Mund të përfundojmë se pa një bashkëpunim të mirëfilltë në mes të mediave dhe 

institucioneve arsimore të të gjitha niveleve nuk mund të kemi sukseset e pritura. Andaj mundësia e 

mirë për të ardhur deri tek suksesi i dëshiruar, shteti para se ti jep  licencën për funksionim një 

mediumi duhet ti kërkojë rregulloren se çfarë programi do të emitojë, dhe çdo pronar duhet ta 

kushtëzojë që para se të nis themelimin e një e një institucioni meditativ, që në programin e tij të 

përfshi program edukativo arsimor. 

Mediat dhe kontributi i tyre drejtë dijes në Maqedoni 

Me që Fillip Aries na përkujton se fëmijët nuk janë njerëz të rriturr: “në të ardhmen, me 

fillimin e kohës modern, duke u thelluar edhe më tej nëpër klasat popullore, fëmijët janë përzier me 

të riturrit edhe atë duke mos e bërrë dallimin e duhur të moshës sa kanë arritur moshën shtatë vjeçare, 

sapo janë ndarë nga edukatoret kyçen në bisedë me të riturit”. 

Kur janë në pyetje mediumet të dhënat flasin se njohuritë që kanë fëmijët për to janë shumë të 

larta, për shembull, madje rreth moshës shtatë vjeçare të jetës ata  përfitojnë aftësinë për të dalluar 

”realen” nga jo-realja, që deri në atë periudhë kohore për ta ka qenë pa qasje“.115 

Në Republikën e Maqedonisë Veriore mediat audio dhe audiovizuele shume pak emetojne 

emisione edukative-arsimore, edhe atë mund ti numërojmë në gishta. Psh. Mediat publike sic janë 

redaksitë e RTVM-së, në orët e pasditës emetojnë emisone kushtuar edukimit dhe arsimimit, ndërkaq 

në mediat private është me pak e theksuar: Alsat, Klan-TV Maqedoni, TV-Shenja mundohen që të 

emetojnë emisone edukative-arsimore, para dhe pas dite prej orës tetë deri ka ora 10:00, dhe nga ora 

15:00-17:00 duke ftuar mysafir nga fusha të ndryshme qofshin ato kulturore, arsimore apo edukative, 

të njejtën gjë e bëjnë edhe mediat në gjuhën maqedone: Kanal 5, Sitel, Tellma dhe Alfa, por 

megjithatë nuk është e mjaftueshme. 

Nëse e bëjmë një krahasim me shtete tjera përreth Maqedonisë lirishtë mund të themi se te 

kediat e tyre i gjenë ndaras emisionet për edukim, arsim dhe kultur, që do të thot se në Maqedoni 

jemi si duket pak më mbrapa, edhe pse sipas analizave të fundit të “Freedom House” për 

Maqedoninë  thuhet se ka ndryshime në aspekt pozitiv sa i përket liris së shprehjes dhe 

 
114 DVid Buckingham, Valeria Hey,Gemma Moss, Repenser le savoir televisul,u: L,education aux medias fans le mode, 

nouvelles orientations,ED. BFI,Clemi 
115 http://www.achr.org/instruments/achpr/preamble 

http://www.achr.org/instruments/achpr/preamble
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rregullshmërisë tek mediat. Sa i përket mediave private tek ato shumë pak i hasim emisionet e këtilla, 

kjo dukuri është fatkeqësi pë kohën dhe vendin ku jetojmë, ato fajsojnë pushtetin se nuk ndanë fonde 

të mjaftueshme për realizimin e emisioneve të tilla. 

Aty ka mesi I shekullit të XIX-të shtetet demokratike, u përqëndruan në ligjvënjen, për 

ndalimin e punës për fëmijë dhe të drejtën e arsimit.Por, megjithatë mendimi se fëmia mund të jetë 

bashkëpunëtor në arsimimin e tij i takon një date të përafërt, dhe ajo është si rezultat i përkujdesjes e 

cila thjeshtë emërtohet ”padagjogjia e re”. Paraqitja e mediave apriori nuk paraqet ndonjë problem as 

për fëmijët dhe as për adoleshentët116. 

Përfudim 

Lirishtë mund të përfundojmë se në një shtet nëpër mediat e të cilit mungojnë  emisionet kushtuar 

edukimit dhe arsimimit, mungon edhe kultura e përgjithshme shtetërore dhe kombëtare. Edhepse 

realishtë është shumë  vështirë që të vlerësohet se si të arrihet një ekulibër, sepse nuk është e lehtë të 

përcaktohen dy koncepte. 

Por mediat të cilat emetojnë program në Republikën e Maqedonisë ndodh që edhe  të emetohen 

emisone të tilla, nuk mund të themi se mungojnë fare, por nuk janë të njaftueshme, këtu nuk bëj 

dallim janë media që emetojne program në gjuhën shqipe apo maqedone. 

Ju kisha bërrë apel udhëheqësve institiucional e vecanarishtë pronarëve të mediave në RMV që të 

respektojnë ligjet ekzistuese në vend që të emetojnë emisione të tilla nëse duan një civilizim të plotë, 

pasi pjesën më të mirë të kohës fëmijët tonë e kalojnë pran mediave.  
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Faktori gjeografik dhe sfidat ekonomiko shoqërore të Ballkanit Perendimor 

 

Dr. Ermira PERVIZI 

Gjimnazi “Naim Frashëri” – Durrës 

 

Ballkani mbetet ngaherë një tokë legjendash, i aftë të shkatërrojë jetë njerëzish e të prishë kufijtë, 

përpiqet me këmbëngulje të bashkohet me Europën, por ende ndriçohet nga rrëzëllimi që reflekton 

nga lindja. 

Faqe të ngërthyera në mëdyshjen midis joshjes mahnitëse të Ballkanit dhe ëndrrës Europiane. 

Shkruar me vetëdijen se nuk mund të themi se kemi përftuar gjithçka përngaherë nga historia dhe se 

sot a nesër befas pas këtaj mund të ngrihemi nga gjumi në një Europë ndryshe nga ajo ku patëm fatin 

të rritemi. 

Europa dhe Ballkani sot më shumë se kurrë janë të lidhur me një fill të dyfishtë. Premtimi i Europës 

për të pranuar në gjirin e saj shtetet Ballkanike, si në rastin e vendeve të Europës Qëndrore-Lindore 

ka vënë në lëvizje ndryshime të paimagjinueshme, deri para disa vjetësh. Por ama të bie në sy edhe se 

shoqëritë janë ende të ndara dhe të brishta dhe ndoshta do të asistojnë në kriza të reja. Pra kuptohet se 

qëndrueshmëria e rajonit dhe stabilitetit i kontinentit tonë, varet në përmasa të mëdha nga aftësia e 

Europës për t’i qëndruar besnike fjalës së dhënë.  

Pozita geografike e Ballkanit Perëndimor 

Ballkani Perëndimor është një shprehje që është përdorur në Bashkimin Europian që nga fillimi i 

shekullit të XXI, për të shënuar kryesisht territoret e shteteve të Ballkanit me përjashtim të Turqisë.  

Komisioni Europian ka miratuar strategjinë për perspektivën e besueshme të zgjerimit dhe për 

angazhim të shtuar të BE-së në Ballkanin Perëndimor, duke konfirmuar të ardhmen europiane të 

rajonit si investim gjeostrategjik në një Europë stabile, të fortë dhe të bashkuar, të bazuar në vlera të 

përbashkëta. Në të përcaktohen prioritetet dhe fushat e bashkpunimit të përbashkët të përforcuar, 

duke adresuar sfidat specifike me të cilat përballet Ballkani Perëndimor, në veçanti nevojën për 

reforma thelbësore dhe marrdhënie të fqinjësisë së mirë. 

Sfidat me të cilat përballet Ballkani Perëndimor janë: 

1. Ruajtja e stabilitetit të financave publike  

2. Punësimi i shtresave të marxhinalizuara dhe i të rinjve 

3. Krijimi i kapaciteteve institucionale (një administratë e denjë Europiane) 

4. Reflektimi në tregtinë rajonale 

5. Tranzicioni i zgjatur në vendet e Ballkanit Perëndimor 

Për kontrollin e sfidës së parë shumë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor përfshi këtu edhe 

Shqipërinë, janë fokusuar te ulja e shpenzimeve dhe thithja e sa më shumë investimeve pa 

anashkaluar mbështetjen e investimeve në arsim, shëndetësi dhe zhvillimin e qëndrueshëm rural. 
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Fokusi është te rritja ekonomike sepse mbështet si strategji më produktive për reduktimin e plageve 

sociale, rritjen e mirqenies dhe stabilitetin e financave publike.  

Një lidhje të ngushtë në drejtim të ekonomive të ruajtjes së stabilitetit financiar lidhet edhe me 

punësimin e shtresave të marxhinalizuara dhe të të rinjve, ku një ndikim pozitiv ka procesi i 

kredidhënies dhe kredimarrjes me kushte optimal për ecurinë e bizneseve në lidhje me hapjen e 

vendeve të reja të punës. Këto sfida të rritjes ekonomike dhe stabilitetit të financave publike iponojnë 

thellimin dhe përshpejtimin e reformave strukturore, ku prioritet ka funksionimi i shtetit ligjor dhe 

reforma në sektorët real të ekonomisë, ku potenciale të mëdha në zhvillimin e turizmit, bujqësisë dhe 

energjise qëndrojnë të fjetura. 

Punësimi i shtresave të marxhinalizuara konsiston në: 

1. Krijimin e një ligji specifik për ndërmarrjet sociale  

2. Organizatat sociale, shoqërinë civile, shteti duhet të promovojë ndërmarrjet sociale dhe 

kontributin e tyre në ekonomi 

3. Organizatat e shoqërisë civile, institucionet ndërkombëtare, donatorët dhe qeveria duhet të 

krijojnë programe zhvillimi për të rritur kapacitetet e punësimit 

4. Qeveritë duhet të alokojnë skema të granteve të buta 

Punësimi i të rinjve bazohet në arsimin dhe edukimin profesional të tyre përmes programit “VET”. 

Tranzicioni i zgjatur politik dhe dalja e vendeve të Ballkanit Perëndimor nga qeversje komuniste ka 

ndikuar si kusht i rritjes së emigracioneve. 

Vazhdimësia e problemeve nacionale 

Çështja nacionale është përceptuar shpeshherë nga perëndimorët si problemi kryesor i historisë së 

Ballkanit. Ky është padyshim aspekti më spektakolar që prej një shekulli e gjysmë pa lënë anash 

lidhjen me historinë social-ekonomike. Deri në 1918 dominonte irredentizmi pas 1947-tës kufinjtë e 

Ballkanit shëndërrohen në një faktor ndërkombëtar të pandryshueshëm. Pas 1989-tës u rikthye 

nacionalizmi. Ndërsa sot është rikthyer teza e shkëmbimit të territoreve që është mjaft delikate. 
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RAPORT I AUDITIMIT FINANCIAR NË PROKURORINË E  PËRGJITHSHME 
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Abstracti 
 

Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi në Prokurorinë e Përgjithshme, në bazë të programit të auditimit, të 
miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit nr. 1112/1, datë 01/11/2017, duke i kushtuar një 
vëmendje të veçantë çështjeve që lidhen me organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, plotësimin e 
pasqyrave financiare në afat, dhënien e opinionit për saktësinë e paraqitjes së zërave të aktivit e pasivit dhe 
pasqyrave të tjera shoqëruese të bilancit. 
Auditimi u krye me zgjedhje, për vlerësimin e saktësisë së raportimit financiar të aktivitetit ekonomik të 
mbyllur më datë 31.12.2016, dhe transaksioneve financiare deri më datë 30.10.2017, nga data 01.11.2017 
deri më 07.12.2017. 

 
Qëllimi i auditimit: 
Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të pasqyrave 
financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse pasqyrat financiare janë përgatitur 
në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e zbatueshme të raportimit financiar, si një 
mekanizëm kontrolli për të siguruar përgjegjshmërinë financiare. 
Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e shëndoshë financiar si dhe me faktin që, 
rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në përputhshmëri me kornizën e raportimit 
financiar. 
Audituesit shtetërorë do të japin sigurinë ose jo nëse informacioni i paraqitur mbi shpenzimin e parave 
publike në programet publike përfaqëson në mënyrë të përshtatshme situatën financiare. 

 
Objektivat e auditimit: 

Objektivat  specifike  të  auditimit  ose  pohimet  për  marrjen  e  garancive  për  besueshmërinë  e 
pasqyrave financiare janë: 
-Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si; përkatësia, plotësia, 
saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia. 
-Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si; ekzistenca, të drejtat dhe detyrimet, plotësia, 
vlerësimi dhe alokimi. 
-Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese si;  transaksione, të drejtat dhe detyrimet, 
plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, saktësia dhe vlerësimi. 

 
Identifikimi i çështjes: 
Përgatitja dhe miratimi i Pasqyrave Financiare në Prokurorinë e Përgjithshme, është realizuar në 
mbështetje të  Ligjit  nr.  9228,  datë 29.04.2004 “Për  kontabilitetin  dhe pasqyrat  financiare”  i 
ndryshuar, dhe akteve të tjera nënligjore në fuqi, në funksion të këtij ligji. Pasqyrat financiare janë 
dorëzuar brenda afateve  të parashikuara në ligjet  dhe aktet  nënligjore  të sipërcituara  si  edhe 
shoqërohen me relacion shpjegues (si lista e kreditorëve, e debitorëve, akt-rakordimet me sistemin e 
Thesarit, si edhe shpjegime të tjera sa i takon evidentimit të transaksioneve në llogaritë respektive). 

 
Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare: 
Sekretari  i  përgjithshëm  (Nëpunësi  autorizues)  z. G.  K,  Drejtori  i  Drejtorisë  Ekonomike dhe 
Shërbimeve (Nëpunësi zbatues) z. L. A si dhe Përgjegjësi i Sektorit të Financës, Kontabilitetit dhe 
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Investimeve, janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të 
zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të 
brendshëm, i cili garanton  përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare. 

 
Përgjegjësia e Audituesit të KLSH për auditimin e pasqyrave financiare: 
Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen 
bindjet, të cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe 
besueshmërinë e ndërtimit të pasqyrave financiare dhe Raportimit Financiar. Në këtë funksion, auditimi 
është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne t’i 
përmbahemi kërkesave etike, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, 
për faktin nëse Pasqyrat Financiare, nuk kanë gabime materiale, pra pasqyrat në tërësi nuk përmbajnë 
gabime materiale qoftë nga mashtrimi ose gabimi. Siguria e arsyeshme  i  referohet  një  niveli  të  
pranueshëm  sigurie,  por  nuk  garanton  asnjëherë  sigurinë absolute, dhe auditimi në pajtueshmëri (apo 
në përputhje) me standardet nuk presupozohet që të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston. 
Në përputhje me ISSAI 1320, dhe ISSAI 1450, objektivi i audituesit është që të aplikojë konceptin e 
materialitetit në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe gjatë kryerjes së auditimit. Auditimi përfshin 
kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth shumave dhe raportimit të shifrave në 
Pasqyrat  Financiare. Procedurat  e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe 
vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. Gjatë procesit të 
vlerësimit të rrezikut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm relevant në entitet, në mënyrë 
që të programonim procedurat e auditimit që janë të përshtatshme për kushtet e entitetit, por jo për 
qëllim të shprehjes së opinionit mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit. 

 
Dokumentimi i rezultateve të auditimit: 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe kuptuar 
natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me standardet përkatëse 
dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat e marra 
të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë auditimit, përfundimet e arritura në drejtim të 
tyre dhe gjykimet e rëndësishme profesionale të bëra në arritjen e këtyre konkluzioneve. 
Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet 
dhe raportin e audituesve dhe shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. Në përfundim të 
auditimit në terren mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, u përgatit Raporti i Auditimit. 

 
Kriteret e vlerësimit: 
- Ligji 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë” dhe akteve nënligjore në 

zbatim tij; 
- Ligji nr. 97/2016,  si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij 
-Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar 
-Manuali për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, miratuar nga Ministri i Financave (2010); 
-Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, 
-Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 
e sektorin publik”. 

 
 
 

-UMF nr. 14, datë 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006, 
për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre” i ndryshuar me UMF 
nr. 26, datë 27.12.2007. 
- ligji nr. 147, datë 17.12.2015, “Për buxhetin e vitit 2016” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij; 
- ligji nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017 dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. 

http://www.pp.gov.al/web/Akte_Nenligjore_ne_Zbatim_te_ligjit_97_2016_1024_1.php
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Standardet e Auditimit 
Auditimi u bazua në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 
Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit Financiar, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-
së nr. 196, datë 29.12.2015, referenca të tjera ligjore dhe në kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të 
Auditimit si: 
-ISSAI 100 - (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik) që përcakton parimet themelore për 
auditimin e sektorit publik në përgjithësi. 
-ISSAI 200 - (Parimet themelore të auditimit financiar) që përcakton parimet themelore të ISSAI-t 
100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të pasqyrave 
financiare, 
- ISSAI 1000-2999 “Udhëzues të Auditimit Financiar”; 
- ISSAI 1300 “Planifikimi i auditimit të pasqyrave financiare”; 
- INTOSAI GOV 9100 “Udhëzues mbi Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin Publik”; 
- INTOSAI GOV 9110 “Udhëzues mbi raportimin e efektivitetit të kontrolleve të brendshëm” 
-Manualin e Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të Audituesve; 
-Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të 
Auditimit, ISSAI mbi auditimin financiar”, 
-Kërkesat e Standarteve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (IPSAS), 
-Në praktikat më të mira të fushës (si “Libri Jeshil”, mbi standardet e kontrollit të brendshëm të 
Zyrës së Përgjegjshmërisë së Qeverisë (GAO), të Shteteve të Bashkuara; Kuadri COSO); 

 

Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit 
 

Mbështetur në ISSAI 1315, objektivi i audituesit është identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e anomalive 
materiale në pasqyrat financiare si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit e njësisë dhe mjedisit 
të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe 
implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara të gabimeve materiale. 
Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i materialitetit në përputhje me ISSAI 1320 dhe ISSAI 
1450, i cili përcakton nivelin e gabimit që audituesi konsideron të mundshëm për të influencuar te 
përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit dhe ndjeshmëria e zonave të 
llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi materialitetin në masën 2% për të gjitha zonat e llogarisë të 
planifikuara për t’u audituar, ku si bazë për përllogaritjen e materialitetit janë marrë shpenzimet.   Nga  
përllogaritjet   që  grupi   i   aduitimit   kreu,   për  institucionin   Prokuroria  e 

Përgjithshme, niveli i materialitetit për vitin 2016 rezultoi 10,766,590 lekë1. 
Pas përcaktimit të nivelit të materialitetit grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve të kontrollit të 
brendshëm në institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit të të 5-të 
komponentëve të kontrollit të brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të 

 
brendshëm kryhet nëpërmjet testeve të kontrolleve. Gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është 
arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm paraqesin risk të ulët deri të moderuar. 
Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë 
subjekti. Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të 
kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. Informacion të vlefshëm 
morëm dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e riskut, duke ia 

 
 
 

1 Shiko Aneksin 1 
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nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm në 
Modelin e Riskut që KLSH aplikon e konkretisht: 
(Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit). 
Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 5%, 
duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore të kryera. 
Në këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të marrëdhënieve mes 
informacionin financiar dhe jo financiar si psh krahasimet mes buxheteve dhe realizimit faktik,; inspektime 
që konsistojnë në regjistrimin e dokumenteve ne letër ose elektronike; observimet që konsistojnë në 
analizën e proceseve ose procedurave të kryera nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth 
performancës së proceseve/procedurave, por kjo mbetet e limituar deri në kohën kur observimi ka 
ndodhur; dhe së fundi kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit te personat  kompetent 
dhe të mirë informuar brenda dhe/ose jashtë njësisë. 

 
Metodat dhe Teknikat e Kontrollit të përdorura nga audituesit gjatë auditimit: 
1. Kontrolli aritmetik. 
Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë numerike, 
si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe paraqitjes së tyre në 
formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që kanë të bëjnë me evidentimin në 
llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse 
veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve 
sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim. (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve) 
2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese. 
Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë asnjë gabim aritmetik, ai mund të jetë i gabuar, nëse regjistrimet e 
bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve justifikuese (Urdhër shpenzimeve) 
konstatoi se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm dokumentar. UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 
“Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. 
3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese. 
Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i ushtruar 
ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse, duke u siguruar 
edhe për ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. Gjithashtu u krye kontroll fizik i magazinave për të 
verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me atë kontabël. 
4. Kontrolli i vlerësimit. 
Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, nëse 
pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre. 
5. Konfirmim nga të tretët, 
Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me informacionin e 
gjeneruar nga Thesari në Ministrinë e Financave. 
6. Kontrolli sipas një treguesi. 
Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë normales”, që 
përbëjnë tregues të parregullsive kontabile. Mund të përmendim nëse ka: mungesa e pjesëve justifikuese, 
gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, të emrave, regjistrime pak të lexueshme, 
shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj. 
7. Intervistimi 
8. Raporte dhe Informacione 
9. Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm 
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Përputhshmëria me kërkesat ligjore për Raportimin Financiar: 
Përgatitja dhe miratimi i Pasqyrave Financiare, në Prokurorinë e Përgjithshme, është realizuar 
në 
mbështetje të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i 
ndryshuar, dhe akteve të tjera nënligjore në fuqi, në funksion të këtij ligji. Pasqyrat financiare janë 
dorëzuar brenda afateve  të parashikuara në ligjet  dhe aktet  nënligjore  të sipërcituara si  
edhe shoqërohen me relacion shpjegues (si lista e kreditorëve, e debitorëve, akt-rakordimet me 
sistemin e Thesarit, si edhe shpjegime të tjera sa i takon evidentimit të transaksioneve në llogaritë 
respektive). 
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  Vlerësimi I rezikut te Auditimi 
    

Fitim Maçani 
Kolegji  Pjetër Budi, Prishtinë 

Abstrakt 

Ky punim analizon zhvillimet me të rendesishme qe lidhen me rrezikun e pasqyrave 

financiare,ne metodologjine e bazuar në rrezikun e procesit të performances. 

Zhvillime të tilla në metodologjine e auditimit paraqiten si  nje rezultat e nje qasje te re drejt 

vlersimit të rrezikut. 

Nga ana tjeter,faktoret e rrezikut  qe lidhen me vlersimin e performances,shqyrtohen dhe 

analizohen si një pjese e pandar e nje auditimi  të performances. 

Ne këtë artikull gjithashtu trajtohen faktoret e pergjithshum te rrezikut të 

ekonomisë,efikasitetin dhe efektivitetin.Rreziku I auditimit është nje koncept 

shumedimensional,ka nje shumelojshmeri te qasjeve ne proceset e saj. 

Rreziku i Auditimit 

Rreziku I auditimit është rreziku që auditori të jape një opinon të pershtatshem mbi 

pasqyrat financiare.Rrisku përfaqeson pasigurin për një ngjarje e cila ndodhë,e cila mund të 

ketë impakt në arritjen e objektivave.Me vlersimin e rriskut do të kuptojmë identifikimin 

dhe analizen e rreziqeve që kërcenojn aritjen e objektivave dhe percaktimin e menyrave se 

si ky rrisk mund të shmanget. 

Sipas standarteve ndërkombëtare të auditimit,rreziku I auditimit nënkupton rrezikun që 

auditori te jape një opinion të pershtatshem mbi pasqyrat financiare,të cilat janë deklaruar 

në menyrë të gabuar mataerialisht. 

Rreziku është mundësia e një ngjarje të pasigurt e cila,nëse ndodhë,mund të shkaktojë 

humbje ose një rezultat të padëshirueshem. 

Gjatë kryrjes së veprimtarieve audituese,audituesit ballafaqohen me dy lloje të rreziqeve 

para auditimit të pasqyrave financiare: 

✓ Auditimi I rrezikut dhe  

✓ Auditimi I afarizmit 

Auditimi I rrezikut rrjedhe nga madhësia e gabimeve të rëndesishme të treguara qe 

audituesi mund të jape mendimin mbi të dhenat qe ka ne dispozicion nga pasqyrat 

financiare. 
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Rreziku I afarizmit është në raport me ato situate në të cilat audituesi I shehe si rrugë,daljet 

nga humbjet për shkak të kundërthenjeve ligjore,mendimit negative të publikut ose 

ngjarjeve të tjerave të lidhura me pasqyrat financiare të cilat rishikohen. 

Për dallim nga rreziku afarist,rrezikun e auditimit,audituesi mund ta kontroloi në mënyrë të 

drejperdrejt me veprim te testimit. 

Në kontekst të vlersimit të rrezikut të auditimit zakonisht shqyrtohen këto pjesë përbërës të 

tij: 

✓ Rreziku inherentni 

✓ Kontrolli I rrezikut dhe  

✓ Rreziku I pazbuluar 

Rreziku inherentni(vetvetishëm),kuptojme menjamin e nje llogarie ose nje grup 

transaksioneve gabimisht të tregura nën supozimin se nuk ekziston nje kontroll I brendshëm 

I përgjithshëm.117 

Audituesi në fillim të aktiviteteve të auditimit I vlersimit me kujdese të gjithë faktorët në 

lidhje me klientin,të cilët mund të rrisin ose zvogëlojnë besushmerinë e paraqitjes të 

rëndesishem dhe gabimeve. 

Faktoret të cilet mund të ndikojnë te audituesi ne vlersimin e rrezikut inherent klasifikonen 

ne ata qe jane raport me: 

✓ Menaxhmentin e klientit 

✓ Veprimtarin e klientit dhe  

✓ Afarizmin dhe stabiliteti financiar I klientit. 

Menaxhmentin e Klientit 

Në mesin e shumë faktorëve të cilët ndikojnë në mashtrimet dhe gabimet e që janë në lidhje 

me menaxhmentin e klientit mund ti ndajmë.Motivimi I menaxhmentit që të bashkangjitet 

në mashtrimet e pasqyrave financiare. 

Menaxhmenti I njesise ekonomike mundet me ardhur deri te provat te mos potenncoje 

mashtrimeve dhe gabimet ne pasqyrat financiare. 

Qellimi I mos potencimeve te mashtrimeve vjen si rezultat I kontraktimit të shperblimit te 

menaxhmentit  sipas rezultateve afariste,per shkaqe të bonusit,blerjes se drejtes të 

aksioneve sipas qmimit te ulet ne treg dhe deri te format tjera të motivimit. 

 
117 Statovci,Bedri, Jakupi,Shefket,Auditimi i Avancuar,Pejë,2017 
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Kur menaxhmenti përbëhet nga nje numer me I madhe I antareve,verteton dhe lejojne 

vendime të rendesishme afariste dhe financiare,dhe rreziku eshte me I vogel ne gabimet ne 

pasqyrat financiare. 

Veprimtaria e Klientit 

Faktorë tjerë që do të ndikojne në vlersimin e mashtrimeve dhe gabimeve nga ana e audituesit 

në relacion me veprimtarine e klientit,me se shpeshti perballen dhe jane:Kerkesa te reja 

kontabel,ligjore ose rregullative te cilat mund te zvogelojne stabilitetin financiar ose 

profibiliteti I njesise ekonomike. 

Afarizmin dhe Stabiliteti Financiar i Klientit 

Faktoret të cilet me se shpeshti jane ne relacion me afarizmin dhe stabilitetin financiar te 

klinetit qe mund te perballet njesia ekonomike jane: 

✓ Pamundesia e realizimit te rrjedhes se parase nga aktivitet afariste. 

✓ Vlersimi subjektiv I menaxhmit ne lidhje me pasurine,obligimet te hyrat ose te dalat 

te cilata kane nje ndikim te fuqishem ne poziten financiare te njesise ekonomike. 

✓ Transaksionet shume te nderlikura,veqanerisht ne fund te vitit. 

✓ Rendesia e llogarive bankare ose afarizmi I njesise ekonomike ne oazen e atimeve jo 

te zakonshme  nje varshmeri e madhe nga ngakesa,kufiri I aftesise per shlyrjen e 

obligimeve te arritura. 

✓ Kercenimet e bankrotit. 

✓ Nje struktur organizativee perbere dhe shume e ngarkuar me nje numer te mdhe te 

personave jo te zakonshem ose afarizem te kontraktuar pa nje qartesi te qellimit 

afarist. 

Kontrolli I Rrezikut 

Kontrolli I rrezikut është rreziku qe me veprimtarin e kontrollit te brendshme nuk do te 

tejkalon ose ne kohen e duhur te zbulohen dhe te permisohen gabimet e rendesishme te 

tregura ne ndonje llogari ose grup transaksioneve. 

Audituesi duke I shfrytezuar njohorit e veta mbi afarizmin e klinetit e percakton 

ngjarjen.gjegjesishte kushtet qe ofrojne hapesire per fillimin e mashtrimit ose e dergon ne 

ate se mashtrimi veq se ka ndodhur. 

Faktoret e rrezikut të mashtrimit mund të klasifikohen në: 

✓ Rreziku I cili lidhet më pervetesimin e kundër ligjshëm të pasurisë 

✓ Rreziku I mashtrimit që është I lidhur më kontrollin 

Rreziku I cili lidhet më pervetesimin e kundër ligjshëm të pasurisë 
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Zakonisht ky faktor I rrezikut ka të bejë më neshtrimin e pervetesimit antiligjor të 

pasurise,sidomos të asaj pasurie të njesise ekonomike de veprimeve që I nenshrohen 

vjedhjes. 

Pjesa e pasurise të njesise ekonomike që I nenshtrohet vjedhjes me së shpeshti 

është:Paraja(paraja ne arkë,paraja ne transaksion dhe llogarive devizore).Pasuria që 

shenderrohet lehte në para(derivatet e naftes,diamante,çipat e kompjuterve etj). 

Rreziku I mashtrimit që është I lidhur më kontrollin 

Faktorët e rrezikut të mashtrimit kanë lidhje me mungesë të kontrollit për tejkalimin dhe 

zbulimin e kunder ligjshëm të pervetesimin të pasurisë.Si mungesë e kontrollit  për 

tejkalimin e dhe zbulimin antligjor të përvetesimit të pasurisë janë: 

✓ Mungesa e nje modeli të mbikëqyres nga ana e menaxhmentit. 

✓ Mundesa e veprimeve seleksionues për vendet e punes në të cilat personeli I 

punesuar ka qasje ne pasurine që I neshtrohet përvetesimit antiligjor. 

✓ Mungesa e një modeli për ndarjen e detyrimeve ose të një rishikimi  të pavarur. 

✓ Të metat e një sistemi përkatës të autorizimeve dhe të lejimeve të transaksioneve. 

✓ Mungesa në kohën e volitshme dhe dokumentacioni I aplikushem për 

transaksioneve(fletëpranimi,vërtetimi për mallin e kthyer)etj.118 

Rreziku i mos Zbulimit 

Rreziku I mos zbulimit ka të bëjë me atë rrezik që audituesit me veprimet e tija nuk mund t’i  

zbulojë gabimet që gjinden në salldon e logarive të caktura ose në një grup 

transaksioneve.Rreziku I mos zbulimit është funksion I bërjës së veprimtarive të auditimit 

dhe aplikimit të tyre. 

Rreziku i mos zbulimit ka të bëjë më: 

✓ Rrezikun e shfrytezimit të mostrës dhe  

✓ Rrezikun e mos shfrytezimit të mostrës 

Rreziku I shfrytezimit të mostrës 

Ka të bëje me ato situate,kur audituesi nuk I hulumton të gjitha zërat  ne pasqyrat finciare 

ose të gjitha llojet e ngjajeve afariste.Pra audituesi duke hulumtuar vetem nje pjese  të 

zerave në pasqyrat financiare, është e mundur që monstrat e marrura të mos të jene mjaftë 

reprezantative,dhe ne këte menyre audituesi mund të nxjerr një perfundim të gabuar mbi 

vlersimin e zerave të vertetuar. 

Rreziku ne raport ne mos shfrytezimin e mostrave 

 
118 Statovci,Bedri, Jakupi,Shefket,Auditimi i Avancuar,Pejë,2017 
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Mund të paraqitet kur audituesi,nuk aplikon ne pergjithesi veprimet e audituesit.Nuk arrin ti 

zbuloje parregullesit para aplikimit me pergjithesi te veprimeve të auditimit dhe gabimisht e 

komenton rezultatin. 

Veprimet e audtitimit të cilat ne pergjithesi I aplikon audituesi me qellim te zbulimit 

parregullesive,mashtrimeve dhe gabimeve në pasqyrat financiare mund të jenë: 

✓ Kryrja e befasishme dhe e papralajmruar e testeve. 

✓ Insistimi në regjistrimin e rezerave ne fund të vitit. 

✓ Kerkesa plotesuese të dhënave të audituara nga burimet e jashtme të njësisë 

ekonomike që pasqyrat financiare të të mund të rishikohen.119 

 

Parimet dhe Standartet e Auditimit 

Zhvillimi teorikë dhe praktikë I auditimit ka ndikuar në menyrë të pashmangshmë në 

ndryshimet e parimeve të auditimit.Zhvilimi I parimeve të auditimit ka krijuar dhe do  të 

krijojë kushte për zhvillimin e e standarteve të auditimit. 

Duke u mbeshtetur në parimet bazë të auditimit si rregulla themelore të sjelljes nga të cilat 

fillon konteptimi I supozimeve bazë për formimin e standarteve të auditimit. 

Parimi I ligjshmerisë 

Eshtë njeri nder parimet më të vjetra nga e cila fillon dhe hulumton pajtushmerinë e 

gjendjes reale me atë ekzistuese të dispozitave ligjore.Ky parim parashtron kërkesen që 

auditimi në punen e tij duhet tu permbahet dispozitave ligjore ekzistuese. 

Duke respektuar këtë parim do të thotë auditimi hulumton dhe gjykon pajtushmeritë e 

afarizmit ekzistues dhe raportimi financiar me dispozitat ligjore të vlefshme. 

Parimi I ligjshmerisë kërkon tu përmbahet dispozitave ligjore,vlersimin e përputhshmerisë së 

afarizmit me raportet financiare me dispozitat ligjore ne fuqi. 

Identifikimi i Rreziqeve 

Rreziqet identefikohen në bazë të objektivave të vendosura nga menaxhmenti I 

organizates.Eshtë e rendesishme qe rreziqet të identefikohen nga kenderveshtrime të 

ndryshme.Prandaj personat të cilet jane pjesmarres ne procesin e identefikimt të 

rreziqeve,duhet të paraqesim procese dhe nivele te ndryshme brenda organizates  

Llojet e rreziqeve janë: 

 
119 Jakupi,Shefket,Krasniqi,Fadil,Auditim,Prishtinë,2012 
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Rreziqet e jashtme të cilat kanë të bejne me rrethanat nga jashte p.sh mediet,tenderat etj. 

Rreziqet e brendeshme,të cilat kanë të bejnë me organizaten dhe operimet e saja qe lidhen 

me funksionimin jo efektiv të sistemeve te kontrollit,problemet me punesimin e stafit,qasja 

e të punësurve në pasurinë e oranizates,ndryshimet në detyrat e punes,rregulat e paqarta 

procuderale ose mungesa e tyre. 

Identifikimi I rreziqeve,I kryer nga menaxhmenti është process I vazhdushem,Se pasku një 

here ne vite  ne organizaten buxhetore dueht të organizohet takimi punues lidhur me 

identefikimin e e rreziqeve dhe vlersimin e tyre. 

Po ashtu menaxhmenti I organizates buxhetore duhet të percaktoj pragun e tolerances ndaj 

rrezikut në pajtim me parimet e pergjithshme. 

Toleranca e rrezikut nënkupton shkallën,shumën apo vëllimin e rrezikut që një organizatë do 

ta përballoj. 

Zvogëlimi i rreziqeve:Sa I perket zvogelimit të rrezikut të auditimit,janë gjashtë strategji të 

pergjithshme që çojnë në zvoglimin  e rrezikut: 

Shmangia nga rreziku:Nenkupton projektimin e ri të një procesi apo aktiviteti në menyrë që 

paraqitja e rrezikut të shmanget tërsishtë. 

Shpërhapja:Nënkupton shpërndarjen e rreziqeve ndermjet disa proceseve apo 

aktiviteteve,njesive organizative dhe anëtarve të stafit,në menyre që të vijë deri të 

reduktimi I nivelit të pergjithshem të rrezikut. 

Kontrollimi I rrezikut:Nenkupton zhvillimin e sitemeve të kontrollit për të 

parandaluar,zbuluar apo korigjuar rreziqet dhe pasojat që sjellin ato.Psh futja në perdorim e 

listave kontrolluese për llogaritë përkatëse sipas parimit ku puna e zyrtarit të pare më tej 

kontrollohet edhe nga zyrtari I dytë,për të siguruar kontroll dhe tu ndermarr hapa korigjues 

në rastë të mosuksesit potencial të zyrtarit të pare. 

Ndarja e rrezikut:Nenkupton shperndarjen e rrezikut tek partneret apo tek palet e treta,siq 

janë debitoret,kreditoret etj. 

Transferimi i rrezikut:Nënkupton transferimin e rrezikut tek një pale  tjetër.Ketu mund të 

permendim sigurimin e objekteve qeveritare në rast të vjedheve,zjarrit ose ndonje 

katastrofe natyrore. 

Pranimi I rrezikut:Nënkupton injorimin e pranimit të rrezikut jo të rendesishëm,pasi që 

kostoja e parandalimit do të ishte më e lartë se sa kostoja e shkaktuar në rast se rreziku do 

te ndodhte.Psh stafi I nje ministrie nuk ka mundesi të  kryej vlersimin afatmesme për shkak 

të aftesive dhe përvojave të mangeta që I kanë. 

 Efekti i Mashtrimit dhe Gabimet në Strategjinë e Auditimit 
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Mashtrimi si një akt I qëllimshim nga individët,ata të ngarkuar me qeverisje dhe punonjesit 

që perfshihen në përdorimin e mashtrimit për të marrë një avantazh të 

paligjeshem.Mashtrimi është rreziku kryesor I biznesit,dhe është pergjithesi e drejtoreve të 

parandalojnë dhe zbulojnë mashtrimet. 

Auditori I brendeshem mund të ndihmoj në parandalimin e mashtrimeve ndërmjët punës së 

tij për vlerësimin e përshtatëshmeris dhe efiktivitetit të sistemeve të kontrollit. 

Auditoret e brendeshem mund të ndihmojnë në zbulimin e mashtrimeve nëse I kushtojne 

kësaj çështeje vemendjen e duhur gjatë punës së tyre dhe nese I raportojne te gjitha 

dyshimet te cilat ata I zbulojne gjate punes se tyre. 

Keq-deklarimet:dallimi në mes të shumave,klasifikimit,shpalosjes së zërave të raportura në 

PF dhe shumave,klasifikimit,shpalosjes së zërave të nevojshme për të qene në perputhje me 

kornizën e zbatueshme të raportimit financiar. 

Në vitin 1990 një raport i raport i auditimit jep perkufizimin e mëposhtëm për tre elemente: 

Ekonomia:Arritja e sasisë dhe cilësisë së burimeve fizike,njerzore dhe financiare me koston 

me te ulet.Një aktivitet nuk do të jete ekonomik,në rast se për shembull,për kryrjen e tij ka 

më shumë personel se sa duhet ose nëse dështohet në blerjen e matrialeve me cilësine e 

kërkuar me çmimin me te ulet të mundëshem. 

Efikasiteti:Kjo është marëdhenia midis mallrave ose shërbimeve të prodhura dhe burimeve 

të përdorura për ti prodhuar ato.Një veprimtari efikase prodhon produktin maksimal për të 

gjitha burimet ose imputet e dhëna. 

Efektiviteti:Kjo ka bëjë me faktin se sa mire është duke I arritur nje aktivitet të caktuar për 

objektivat ose efektet e tjera të dëshirueshme të vendosurave sipas politikave.Auditoret e 

brendeshem duhet të vlersojme këta tre faktore për secilin sistem ose veprimtari afarise të 

kompanis. 

Modeli Kualitativ 

Ndërmjet rrezikut të kontrollit,rreziku inherent dhe rrezikut të mos zbulimit ekziston lidhje 

proporcionale e kundërt.Nëse rreziku i kontrollit dhe inherent janë vlersuar në nivele të 

larta,revizioni mund të pranojë shkallë të ulët të rrezikut të mos zbulimit,atëherë duhet të 

zgjerojë sasinë e procodurave të revizionit në mënyre që rreziku I përgjithshem I revizionit 

të kufizohet,dhe që shprehet mendimi korrekt mbi realitetin edhe objektivitetin e raporteve 

financiare. 
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Në çdo rastrevizioni duhet të zbatojë teste të caktura dëshmuese dhe te mbledhë dëshmitë 

perkatëse të revizionit dhë të bëjë kujdes gjatë të gjitha procurave të revizionit të raporteve 

finciare për vlersimin e rrezikut të mundëshem.120 

Faktorët të cilët ndikojne në vlersimin e rrezikut të revizionit,ndikimi I komponetëve të 

caktura të rrezikut të revizionit në vlersimin e rrezikut të mos zbulimit si dhe lidhshmërisë të 

rrezikut të revizionit. 

Lidhja ndërmjet Konceptit të Rëndësisë,Rrizkut të Auditorit 

Koncepti I rëndësisë dhe numri I dëshmive të revizionit janë në marrëdhënie të 

anasjelltë.Revizori duhet të mbledhë sa me shumë argument të revizionimit kur vleresohet 

rëndesia në nivel më të ulët. 

Rreziku I revizionit dhe sasia e argumenteve të revizionit të cilat revizori I mbledh në 

mbeshtetje të mendimit të shprehur mbi raportet financiare janë në marëdhënie të 

anasjelltë. 

Kjo do të thotë se së bashku me shkallën e ulët të revizionit duhet të mblidhen më shumë 

argumente mbi revision. 

Nëse revizori vlerëson shkallën tolerante të rrezikut të mos zbulimit në shkallë më të 

ulët,atëhere duhet zgjeruar vëllimi  procedurave të revizionit dhe te mbidhen më shumë 

argument 

Rreziku Inherent 

Rreziku inherent dhe I kontrollit gjithashtu drejtpërdrejte ndikjone në vëllimin e 

argumenteve mbi revizionin.Në të vërtetë,vëllimi më I vogël e argumenteve të revizionit  

mund të pranohet  kur këte rreziqe vlerësohen në shkallë më të ulët,meqë në këtë rast 

rreziku I mos zbulimit mund të vleresohen në nivel më të lartë.  

Eshtë e qartë se nëse së bashku me ndonje madhësi konstante të rrezikut të revizionit e 

zvogëlojnë nivelin e rëndësisë,me mbylljen e rrethit të paraqitur është e mundeshme me 

rritjen e argumenteve të revizionit. 

Në të njëjtën mënyrë,nëse niveli I rëndësisë është constant,ndërsa vëllimi I argumenteve të 

revizionit zvogëlohet,atëherë rritet rreziku I revizionit.Zvogëlimi I rrezikut të revizionit 

arrihet me rritjen e nivelit të rëndësisë krahas ruajtes së vëllimit të nevojshem të 

argumenteve dhe cilësisë së tyre. 

Perfundimi 

 
120 Statovci,Bedri, Jakupi,Shefket,Auditimi i Avancuar,Pejë,2017 
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Nga kjo që e laboruam deri më tani duke u munduar që të mos i kalojm suazat që na lejon ky 

punim për këtë nivel,mund të kunkludojmë që vlersimi i auditimit është një punë që kërkon 

vëmendje të veqant nga auditori. 

Kjo procedurë e auditimit do të duhet të shikohej edhe më me vëmendje kur kemi parasysh 

faktin që ky proces i auditimit kanë një ndikim të madhë në pasqyrat financiare dhe 

prezantojnë shumën më të madhe të keqdeklarimev të mundëshme. 

Secili nga llojet për vlersimin e rrezikut duhet të konfirmohet dhe të vlersohet në menyren më të 

mirë. 
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(lidhmëria teori-praktikë) dhe efekti në burime njerëzore 

The importance of using application software in the field of accounting (theory-
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Abstrakt 

Profesionistët e sotëm financiar kanë nevojë që të bëjnë më shumë, që sa më pak të 
ballafaqohen me kërkesa më të shumta, por me më pak kohë dhe me më pak burime njerëzore.  

Është shumë e rëndësishme të vendosen në vend të duhur zgjidhjet e sigurta që të japin 
efikasitet  jo vetëm në sektorin financiar, por edhe në tërë kompaninë. 

Ndërmarrja zbaton program softuerik të kontabilitetit “AKSIOM” të programuar në gjuhën 
programuese Delphe. 

Burimet njerëzore kur e njohim potencialin e programit aplikativ “AKSIOM” dhe në qoftë se do te 

dinë ta shfrytëzojnë atë, kjo do të rezultojnë me karrierë te suksesshme personale dhe cilësia e 

jetesës do të jetë me e lartë! 

Fjalë kyçe: Softuer kontabiliteti, profesionist , financiar, burime njerëzore  

1.1   Hyrje në Softuer  aplikativ “AKSIOM” 
 

Me ndihmën e këtij softueri mund të mbahet kontroll efikas financiar dhe të ketë siguri se vendimet 

kyçe të biznesit mbështeten në informata të sigurta dhe të freskëta. Ky softuer siguron mbikëqyrje 

financiare në kohën reale dhe kontroll të punësuarve (burimeve njerëzore), proceseve dhe 

sistemeve. 

Softueri aplikativ “AKSIOM” për Kontabilitet dhe Financa është një prodhim i besueshëm, i 

sofistikuar dhe i përmirësuar pothuajse për çdo ditë sipas nevojës së përdoruesve, me qëllim që sa 

më tepër që është e mundur të automatizohet veprimtaria e tyre e përditshme. Ky softuer është 

punuar në gjuhën programuese Delphe. 

Të mirat e këtij softueri janë:  

• Mund të përdoret në kompani të vogla, por po ashtu edhe në kompani të mëdha me strukturë të 
ndërlikuar hierarkike; 

• Mund të punojë në një apo më shumë kompjuterë në rrjet; 
• I lehtë për ta përdorur; 
• Me fleksibilitet të lartë dhe të qëndrueshëm; 
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• I lehtë për trajnim e burimeve njerëzore; 
• I punuar sipas SNK dhe SNRF-re 
Figura 1. Pamja e softuerit „AKSIOM“ 

 

 

Burimi: Programi aplikativ „AKSIOM“ 

Në figurën 1 shihet pamja e softuerit, ku është paraqitur një shirit me meny-të që shpjegohen secila 

veç e veç në figurat e  më poshtme. Po ashtu në këtë figurë shihet që softueri kohë pas kohe mund 

të azhurohet (update) për versionet e reja. 

Figura 2: Radhitja strukturore e softuerit „AKSIOM“ 

 

Burimi: Programi aplikativ „AKSIOM“ 
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Në figurën 2 shohim meny-në e  të dhënave bazë ku në këtë meny bëjnë pjesë: Zgjedhja e klientit të 

ri për punë, Artikujt – të dhënat bazë, Grupet e artikujve, Klasa e artikujve, Norma e tatimit në vlerën 

e shtuar (TVSH), Njësitë llogaritëse, Njësitë matëse, Lloji i analitikes për regjistrim, Partnerët afarist – 

Blerësit – Furnitorët, Vendi (numri i postës), Objekti – magazinat (depot) dhe shitoret, Ndryshimi i 

paswordit të shfrytëzuesit, Zgjedhja e fotos për mbrapashtesën e ekranit, Ndërrimi i të dhënave – 

pranimi dhe dërgimi, Zgjedhja e gjuhës (për momentin nuk është funksionale), Mbarimi i punës. 

1.2 Kontabilizimi i të dhënave kontabël përmes softuerit “Aksiom” 

Qasja në program është e lejuar për persona të autorizuar përmes emrit dhe fjalë kalimit të fshehtë. 

Ruajtja e të dhënave përveç në programin aplikativ bëhet edhe në ruajtjen dytësore (back-up).  

Procedura e regjistrimit në programin e kontabilitetit “AKSIOM” nga ana e personave te autorizuar 

kalon në hapat vijues: Bëhet pranimi i dokumentacionit - faturat hyrëse, dalëse dhe dokumentacionit 

tjetër kontabël, çdo fature duhet të jetë e protokoluar dhe e vërtetuar nga ana e personave 

përgjegjës. Të njëjtat kontabilizohen dhe futen në programin e kontabilitetit “Aksiom”. Shtypet 

urdhëresa e cila kontrollohet nga ana e shefit të kontabilitetit dhe e njëjta nënshkruhet nga ana e tij 

dhe operatorit të programit. 

1.3 Furnizimet dhe regjistrimi në softuer 

Ndryshimet afariste ndodhin në ndërmarrje pandërprerë. Ndryshimet afariste në kontabilitet 

regjistrohen vetëm nëse mund të shprehen me para. Aktivitetet tjera që bëhen në ndërmarrje, por 

që nuk mund të shprehen në para, nuk evidencohen në kontabilitet121. 

Çdo ndërrim afarist (transaksion ekonomik) duhet të jetë i dokumentuar, për çdo ndodhi 

(transaksion) duhet të ketë fakte, dëshmi, dokument legal me të cilin vërtetohet ajo ndodhi, por në 

të njëjtën kohë edhe arsyeton evidencimin në librat e biznesit (librin kryesor). 

Në kontabilitet regjistrimi i transaksioneve bazohet në sistemin e dyfishtë.  Regjistrimi i dyfishtë 

nënkupton se efektet e çdo transaksioni evidencohen së paku në dy llogari (konto) sepse çdo ngjarje 

(ndodhi) ekonomike ka efekte të dyanshme.  Çdo transaksion duhet të regjistrohet në dy e më 

shumë konto (llogari). 

Një ndërmarrje e biznesit mund të përdor lloje të ndryshme të furnizimeve. Për shembull, një firmë 

CPA do të përdorë furnizimet e zyrës të tillë si letrat, zarfat, dhe letër kontabiliteti. Një firmë 

reklamuese do të krijojë stoqe furnizuese të tilla si letër grafike, video film, dhe letër poster. 

Furnizimet debitohen në përgjithësi në një llogari të aseteve, kur ata janë të fituar. Njohja e 

furnizimeve të përdorura në përgjithësi është shtyrë deri në procesin e rregullimit. 

 Në atë kohë, një inventar fizik (numërim) i furnizimeve është marrë. Diferenca midis bilancit në 

llogarinë e furnizimeve (aseteve) dhe shpenzimet e furnizimeve në dorë përfaqëson furnizimet e 

përdorura (shpenzimet) për periudhën e caktuar. 

  

 
121Jakupi SHEFKET, Hidajet SHEHU, ”Kontabiliteti” për klasin e parë të shkollave të mesme, Bujanoc - Tiranë, 2010, f. 47 
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1.4 Procedurat e përpilimit dhe kontimit të kalkulimit në softuer 

Inventari konsiderohet si pasuri afatshkurtër, sepse zakonisht mund të shitet brenda një viti ose cikli 

operativ të firmës. 

• Për bizneset tregtare inventari i mallrave përbëhet nga mallrat e gatshme për shitje në aktivitetin e 

rregullt biznesor. 

Figura 3: Fletëpranimet dhe faturat hyrëse me softuer 

 

Burimi: Softueri aplikativ  AKSIOM  

Figura 4. Përgatitja e kalkulimit përmes softuerit 

 

Burimi: Softueri aplikativ  AKSIOM  
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Në figurën 4 është paraqitur një dritare dialoguese ku  mund te shihet se kemi një buton i cili i 

mundëson klientit që të krijoj një faturë të re në rast se klienti është duke blerë mall për herë të 

parë. Pastaj kemi numrin e fletë pranimit, furnitorin që paraqitet me shifër, datën e pranimit, emrin 

e kompanisë, kalkulimin, vendin apo destinacionin, shumëzimet e përgjithshme varëse, vlera e sakta 

e faturës, butoni shënoni të dhënat për fletëpagesë, butoni hiq fletëpranimin, butoni pasqyra e të 

gjitha fletëpranimeve dhe  shumë mundësi të tjera që mund ti shihni më qartë në foton më lartë. 

Figura 5. Futja e artikujve në sofuer 

 

Burimi: Softueri aplikativ  AKSIOM  

Në figurën 5 është paraqitur Futja e artikujve në softuer. Së pari në softuer gjendet një shirit me 

meny të ndryshme, për tu hapur kjo dritare duhet të klikojmë tek meny-ja „Shitjet“ , pastaj tek 

Kartela e artikujve dhe hapet kjo dritare. Pas këtij hapi duhet të klikojmë mbi tri pikat (...) e 

paraqitura tek kodi i artikullit, më pastaj hapet një dritare e re dialoguese ku në të shfaqen disa 

artikuj dhe një buton ku te jep mundësi për të shtuar një artikull të ri dhe në vazhdim duhet të 

plotësohen të dhëna që kërkohen. Nëse ndiqen hapat e nevojshëm ky proces do të përfundoj me 

sukses. 
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Figura 6: Procedura e regjistrimit të urdhëresës përmes softuerit 

 

Burimi: Softueri aplikativ  AKSIOM  

Në figurën 6 është paraqitur procedura e regjistrimit të urdhëresës përmes softuerit. Për të bërë 

regjistrimin së pari klikojmë tek meny-ja Financat, pastaj aty hapet dritarja dhe klikojmë tek 

Kontabilizimi (Regjistrimi) i urdhëresës (kontabiliteti financiar) (klasa 0 – 8).  

Më pas tek urdhëresat për regjistrim klikojmë tek tri pikat (...) dhe zgjedhim Faturat Hyrëse dhe tek 

Data klikojmë në Butonin Paraqit, pas këtij hapi do të paraqiten të dhënat e regjistruara. Hapi i fundit 

në këtë proces është printimi, e në këtë rast mund të bëhet vetëm printimi i urdhëresës së fundit 

apo të zgjidhet nga një numër në tjetrin numër.  

1.5 Shitjet dhe regjistrimi i shitjeve përmes softuerit aplikativ 

E ardhura (e hyra) shprehë rrjedhjen e aseteve nga shpërndarja apo prodhimi i mallrave, kryerja e 

shërbimeve apo veprimtarive të tjera që një kompani e caktuar është në gjendje të bëjë brenda një 

periudhe të caktuar kohore fiskale. 
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Figura 7: Faturimi i shërbimeve 

 

Burimi: Softueri aplikativ  AKSIOM  

Në figurën 7 është paraqitur meny-ja faturimi i shërbimeve dhe avansi, për të bërë faturimin duhet 

të plotësohen: Nr. i frakturës, Blerësi, Vlera për TVSH , Pikat dhe Përshkrimi tekstual i pikave. Në 

momentin e plotësimit të këtyre disa nga funksionet plotësohen në mënyrë automatike. Gjithashtu 

mund të i  Faturoj të gjitha në bazë të kontratës dhe ti Shtypë. 

1.6 Përmbledhje 

Kërkesat gjithnjë e në rritje për informacione, sidomos, informacione më të përbëra, si dhe 

shpenzimet e larta për të dhënave dhe informacioneve në formë natyrore (joelektronike), 

parashtron kërkesat për zhvillim të shpejtë të programeve aplikative. Një zgjidhje në këtë drejtim 

ofron programi aplikativ “AKSIOM”. Programi mundëson mbledhjen, përpunimin, depozitimin, 

bartjen (transmetimin) dhe shfrytëzimin e të dhënave si dhe përpunimin e tyre në informacione 

sipas nevojave të biznesit në fushën e kontabilitetit, si instrument që rritë performancën e burimeve 

njerëzore. Kjo vërtetohet përmes definimit të performancës se: Performanca është funksion i 

aftësive dhe motivimit122, ku aftësitë përfshinë aftësitë profesionale që kushtëzohen eksperienca 

dhe nga pajisjet, e me këtë edhe programi aplikativ në të. Investimet e bëra në programin aplikativ 

“AKSIOM” rrisin në mënyrë të konsideruar produktivitetin për njësi outputi në raport me imputet, në 

rastin tonë investimet financiare. Përpos tjerash, aplikimi i programit aplikativ “AKSIOM” do të 

rezultoi edhe me: racionalizim apo kursim të shpenzimeve (sidomos të burimeve njerëzore), 

 
122 Galantina Canco (Doraci), Menaxhimi i burimeve njerëzore, faqe 195, Mirgeeralb, 2014, Tiranë 
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trajtimin e sasive të mëdha të të dhënave, përshpejtimin e proceseve biznesore, përmirësimin e 

cilësisë dhe të shërbimeve, mbështetje të planifikimit, menaxhimit dhe kontrollit, si dhe llogaritje të 

gjëra (Extensive) dhe të komplikuara.  

1.7 Konkluzionet 

1. Krijimi i programeve kompjuterike (sofuerve aplikativ për kontabilitet) është një përparësi 
për përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave kontabël në mënyrë automatike, ku kërkesat dhe 
zgjidhjet zhvillohen nëpërmjet bashkëpunimit përmes vetorganizimit dhe vendosjes së të 
dhënave në softuer përmes ekipeve profesionale dhe të specializuara të kësaj fushe 
(programerëve) dhe operatorëve për futje të dhënave funksionale. 

2. Zhvillimi i shpejtë i softuerëve nënkupton në seri versionesh me ç ‘rast palët e interesit 
përfshihen në versionin vlerësues për marrjen e informatave të sakta dhe të shpejta. 

3. Zhvillimi i shpejtë dhe ofrimi i softuerëve aplikativ të kontabilitetit sot është kërkesa më e 
rëndësishme e kohës. 

4. Bizneset veprojnë në një ambient ku kërkesat ndryshojnë shpejtë dhe kjo e bënë praktikisht 
të pamundur për të qenë të saktë dhe të shpejtë në informata kontabël që duhet ofruar 
biznesit në çdo kohë. 

5. Softuerët duhet të zhvillohen më shpejt për të pasqyruar ndryshimin e nevojave të biznesit. 
6. Zhvillimi i shpejtë i softuerëve nënkupton parashtron nevojën për zhvillimin adekuat të 

njohurive të burimeve njerëzore në përputhshmëri me kërkesat e softuerit.  

1.8 Rekomandimet 

1. Rekomandojmë të gjitha bizneset për udhëheqje të kontabiliteti të kenë softuer aplikativë. 
2. Pa softuer aplikativë nuk mund të ketë siguri në të dhënat kontabël sidomos te bizneset me 

qarkullim të madh dhe me objekte të shumta. 
3. Softueri aplikativë për kontabilitet është më efikase dhe efektivë në përcjelljen e informatës 

të drejtë  dhe të saktë për shfrytëzuesit e brendshëm dhe të jashtëm.. 
4. Rekomandojmë bizneset që të investojnë në softuer aplikativ ma të përsosur për lehtësi të 

informatave tyre. 
5. Rekomandojmë bizneset që përveç softuerit aplikativë të kenë edhe burime njerëzore 

profesionale për mirëmbajtje të teknologjisë (IT).  
6. Rekomandojmë bizneset që të përdorin softuerin sepse e mira e tij është se mund t’i qaseni 

nga ku të doni dhe kur të doni mjafton që të keni me vete pajisjen elektronike (llaptop, 
telefon android që kanë Windows, etj.), ndërsa për menaxhimin e kontabilitetit në mënyrë 
manuale do të duhen një i konsideruar i burimeve njerëzore, një mal me dokumente dhe 
qasja në to do të ishte më e vështirë.  
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ABSTRAKT 

 

Në këtë punim do të mundohem të shtjelloj qështjen e Arbitrazhit në përgjithësi e në veqanti 

Ligjin Nr.02/L-75 për Arbitrazhin në Kosovë, gjithashtu dhe mënyrën e zgjidhjes së 

kontesteve të ndryshme nëpërmjet arbitrazhit.  

Arbitrazhi është procedurë e cila në ditët e sotme globalisht dominon në kontestet në mes të 

bizneseve. Kontestet më të komplikuara dhe ato me vlera të mëdha zgjidhen nga tribunalet e 

arbitrazheve nëpër gjithë botën. Procedura e arbitrazhit është transparente e cila ofron mjete 

të kontrollit të procedurës nga palët, mirpo kjo procedurë është e paraparë me rregullat e 

arbitrazhit, ndërsa kohëzgjatja, administrimi i provave vendoset ne pajtim të dy palëve në 

kontest. Palët kanë të drejtë të propozojnë nga një arbitër i cili mendojnë se ka kapacitete 

profesionale dhe etike të shërbej si i paanshëm. Pala tjetër ka të drejtë të kontestoj emërimin e 

arbitrit të propozuar nga pala tjetër nëse dëshmon se ai nuk mund të jetë i pavarur në rast.   

Dy arbitrit e propozuar nga palët emërojnë arbitrin e tretë. Ky balancim i arbitërve 

pamundëson që njëra palë të dëmtohet nga tribunali arbitërve.  

Pra Arbitrazhi është një nga mënyrat më alternative dhe efikase për zgjidhjen e kontesteve.   
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Fjalët kyqe:   Arbitrazhi, Procedurat, Zgjidhja e Kontesteve,  Arbitër, Ligji për Arbitrazhin. 

 

HYRJE 

Arbitrazhi është procedurë e cila ditëve të tashme globalisht dominon në kontestet në mes të 

bizneseve. Kontestet më të komplikuara dhe me vlera më të mëdha zgjidhen nga tribunalet e 

arbitrazheve nëpër gjithë botën. Arbitrazhi është një nga mënyrat alternative dhe efikase të 

zgjidhjes së kontesteve. Në këtë mënyrë bizneset janë të interesuara në zgjedhjen e shpejtë 

dhe jo-burokratike të kontesteve.  

Procedura e arbitrazhit është transparente dhe ajo ofron mjete të kontrollit të procedurës nga 

palët. Procedura është e paraparë me rregullat e arbitrazhit, por kohëzgjatja, administrimi i 

provave vendoset ne pajtim të dy palëve në kontest. Palët kanë të drejtë të propozojnë nga një 

arbitër i cili mendojnë se ka kapacitete profesionale dhe etike të shërbej si i paanshëm.      

Pala tjetër ka të drejtë të kontestoj emërimin e arbitrit të propozuar nga pala tjetër nëse 

dëshmon se ai nuk mund të jetë i pavarur në rast. Dy arbitrit e propozuar nga palët emërojnë 

arbitrin e tretë. Ky balancim i arbitërve pamundëson që njëra palë të dëmtohet nga tribunali 

arbitërve.  

Zgjidhja e kontesteve nëpërmjet arbitrazhit e mbështetur në akordimin paraprak të vullneteve 

të palëve është e njohur që moti dhe ka një traditë të gjatë. Kjo mënyrë specifike e zgjidhjes 

së kontesteve ka mbijetuar gjatë gjithë kësaj kohe të gjatë si rezultat i besimit që kanë treguar 

palët për të, duke ia paraqitur arbitrazhit për zgjidhje kontestet e tyre. Sot, mekanizmi privat i 

zgjidhjes së kontesteve i quajtur arbitrazh gëzon njohje në të gjitha rendet juridike të shteteve 

bashkëkohore dhe është i afirmuar në suaza botërore. 

Askush nuk e di saktësisht se kur është paraqitur arbitrazhi, por ky moment historik sigurisht 

se ndodhet shumë kohë para shekullit XX. Arbitrazhi si mekanizëm i zgjidhjes së kontesteve 

daton që nga kohërat më të vjetra, ashtu siç theksojnë edhe shumë autorë të njohur.  

Me të drejtë Francis Kellor thekson se: “Nga të gjitha aventurat e njerëzimit në kërkim të 

paqes dhe drejtësisë, arbitrazhi është ndër më të hershmet. Shumë para se të vendosej e drejta, 

ose gjykatat të jenë të organizuara, ose gjyqtarët t’i kenë formuluar parimet e së drejtës, 

njeriu iu qas arbitrazhit për të zgjidhur mospajtimet, për t’i afruar dallimet dhe për të zgjidhur 

kontestet”.  
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S’ka dyshim se arbitrazhi nuk është fenomen i shekullit XX, sikurse nuk është as shpikje e 

shteteve të zhvilluara bashkëkohore. Zgjidhja e kontesteve nëpërmjet arbitrazhit është e 

njohur që moti dhe ka një traditë të gjatë. 

 

 

HISTORIKU I  ARBITRAZHIT  

Gjatë ballafaqimit me një kontest që rrjedh nga një kontratë ose marrëdhënie tjetër 

ekonomike, gjykata është metoda e parë e cila na bien në mend për zgjidhjen e këtij kontesti. 

Megjithëse gjykatat mbesin mekanizmi më i popullarizuar për zgjidhjen e kontesteve, 

arbitrazhi dhe metoda të tjera alternative për zgjidhjen e kontesteve janë evoluar dhe zhvilluar 

gjatë shekujve paralel me zhvillimin e ekonomisë dhe tregtisë. Shënimet antike në fakt 

tregojnë se arbitrazhi është përdorur me herët se gjykatat, si metodë për zgjidhjen e 

kontesteve tregtare.  

Një analizë historike e zgjidhjes së kontesteve zbulon se rrënjët e të gjitha mekanizmave për 

zgjidhjen e kontesteve janë negocimi, ndërmjetësimi, dhe arbitrazhi, të cilat në terminologjinë 

juridike të sotme quhen “Metoda Alternative për Zgjidhjen e Kontesteve” (MAZK). Para se 

të themeloheshin institucione të llojit të gjykatave, njerëzit i zgjidhnin kontestet ndërmjet tyre 

duke biseduar me njëri tjetrin rreth problemit dhe arritjes së një zgjidhje të pranueshme për të 

dyja palët. 

Askush nuk e di saktësisht se kur është paraqitur arbitrazhi, por ky moment historik sigurisht 

se ndodhet shumë kohë para shekullit XX. Arbitrazhi si mekanizëm i zgjidhjes së kontesteve 

daton që nga kohërat më të vjetra, ashtu siç theksojnë edhe shumë autorë të njohur. Me të 

drejtë Francis Kellor thekson se: “Nga të gjitha aventurat e njerëzimit në kërkim të paqes dhe 

drejtësisë, arbitrazhi është ndër më të hershmet. Shumë para se të vendosej e drejta, ose 

gjykatat të jenë të organizuara, ose gjyqtarët t’i kenë formuluar parimet e së drejtës, njeriu  

i’u qas arbitrazhit për të zgjidhur mospajtimet, për t’i afruar dallimet dhe për të zgjidhur 

kontestet”.  

S’ka dyshim se arbitrazhi nuk është fenomen i shekullit XX, sikurse nuk është as shpikje e 

shteteve të zhvilluara bashkëkohore. Zgjidhja e kontesteve nëpërmjet arbitrazhit është e 

njohur që moti dhe ka një traditë të gjatë. Ekzistojnë mendime të cilat flasin se arbitrazhi ka 

ekzistuar gjithmonë, se është i lidhur ngushtë me shoqërinë njerëzore dhe se është i vjetër sa 

edhe vetë ajo. Për nga koha e paraqitjes, “arbitrazhi është më i vjetër se procedurat gjyqësore 
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të cilat paraqiten vetëm në fazën e më vonshme të historisë së zgjidhjes së kontesteve, atëherë 

kur makineria gjyqësore ishte vendosur.” 

Duke i pasur parasysh të dhënat tejet të rëndësishme të cilat flasin për momentin historik të 

lindjes së arbitrazhit me të drejtë mund të theksojmë se ai, pra arbitrazhi, është krijesë e vetë 

shoqërisë, i cili ka lindur si rezultat i nevojave të saj, si rezultat i nevojës për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve, të cilat si të tilla janë paraqitur me krijimin e vetë shoqërisë njerëzore. 

Paraqitja e tij nuk ka qenë produkt i shoqërisë njerëzore të organizuar në shtet, por i asaj 

shoqërie që i parapriu formave të organizimit shtetëror. 

Arbitrazhi si mënyrë e lashtë e zgjidhjes së kontesteve është shfrytëzuar nga palët edhe në 

Greqinë antike, ku për së pari herë rolin e arbitrit kanë mundur ta marrin edhe qytetarët e 

thjeshtë, ngase më parë këtë rol kanë mundur ta kenë vetëm pushtetarët dhe prijësit fetarë 

(klerikët)123. Të dhëna të rëndësishme për arbitrazhin janë lidhur me Greqinë antike ku numër 

i madh i kontesteve ndërmjet qytet-shteteve kanë qenë të zgjidhura nëpërmjet arbitrazhit.  

Këto arbitrazhe kanë zgjidhur konteste të cilat kanë qenë të natyrës juridiko-pronësore dhe 

sipas rrethanave të sotshme këto konteste do të mund të kualifikoheshin si konteste të së 

drejtës ndërkombëtare private.  

Se në atë kohë për arbitrazhin ka pasur interesim flet edhe ajo se Soloni e ka paraparë këtë 

mënyrë të zgjidhjes së kontesteve në reformat e tij. Gjithashtu interesim të madh ngjallin 

edhe fjalët e Aristotelit i cili thotë: “Arbitri rëndon kah drejtësia kurse gjyqtari kah ligji. 

Arbitrazhi është krijuar që të mund të aplikohet drejtësia.”  Nga këto fjalë kuptojmë shkaqet e 

krijimit të arbitrazhit, si dhe dallimin ndërmjet gjyqtarit dhe arbitrit.  

Në të kaluarën, arbitrazhi ishte gjithmonë proces ad hoc, por zhvillimi i arbitrazhit u shoqërua 

nga zhvillimi i arbitrazhit institucional apo i sponzoruar nga ku organizatat private janë 

themeluar për të administruar  procedurën e arbitrazhit. Me zhvillimin e tregtisë 

ndërkombëtare arbitrazhi ka vazhduar të zhvillohet dhe shumica e vendeve në botë tani kanë 

ligje për arbitrazh dhe institucione të arbitrazhit.  

Sot, arbitrazhi përdoret për zgjidhjen e një game të kontesteve të ndryshme. Është proces 

shumë i popullarizuar për zgjidhjen e kontesteve ekonomike, sidomos atyre me karakter 

ndërkombëtar. Në këtë drejtim, Komisioni i Kombeve të Bashkuara për Tregtinë 

 
123 Mbreti Solomon ishte arbitër, Zeusi po ashtu. Filipi i II-të, babai i Aleksandrit të Madh, ka përdorur arbitrazhin si një 

mjet për t’i zgjidhur kontestet territoriale që vinin nga traktatet e paqes të cilat ai i kishte negociuar me shtetet jugore të 

Greqisë qysh në vitin 337 para erës së re.  



Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

207 
 

Ndërkombëtare (UNCITRAL) miratoi një Ligj Model për Arbitrazhin Tregtar Ndërkombëtar 

në vitin 1985 dhe Rregullat model për Arbitrazhin Ndërkombëtar Tregtar në vitin 2006. Ligji 

dhe Rregullat e kanë krijuar standardet ndërkombëtare që janë relevante për të dy arbitrazhet 

atë ndërkombëtar dhe vendor. 

Arbitrazhet si institucione jo-shtetërore që zgjidhin konteste që ua besojnë palët, janë të 

njohura që nga koha antike, dhe u paraprijnë gjykatave, mirëpo me paraqitjen e gjykatave 

shtetërore, ato nuk pushojnë të funksionojnë por veprojnë paralelisht me gjykatat. Arbitrazhi 

si institucion i zgjidhjes së kontesteve tregtare ka përparësi (por edhe mangësi) ndaj 

gjykatave shtetërore, kështu që funksionon në ato lëmi ku përparësitë e saj janë më të 

theksuara.  

Objekt i studimit së drejtës së arbitrazhit është arbitrazhi, studimi dhe rregullimi juridik i tij 

nëpërmjet akteve ndërkombëtare, ligjeve vendore dhe akteve të tjera nënligjore të shumta. E 

drejta e arbitrazhit, në tërësi përfshinë zgjedhjen e kontesteve nga marrëveshjet për punët, 

aktivitetet dhe veprimet ekonomike, tregtare. Arbitrazhi është mënyrë e zgjedhjes së 

mosmarrëveshjeve në mes të palëve në marrëdhëniet juridike. Arbitrazhi quhet edhe organ 

ose trup e karakterit jo shtetëror i cili i zgjedh mosmarrëveshjet e palëve lidhur me kontestet 

në mes tyre. Karakteristikë themelore e arbitrazhit është zgjedhja private dhe jashtë 

juridiksionit gjyqësor të mosmarrëveshjeve. Arbitrazhi në punën e tij është konkurrente e 

gjykatës shtetërore, pasi që vendimi i arbitrazhit është një lloj vendimi i gjykatës124. 

Marrëveshja ekzistuese për arbitrazhin në mes të palëve kontraktuese është një kontratë për 

zgjedhjen e kontestit të caktuar. Mirëpo ekzistojnë edhe kontrata të cilat përmbajnë dispozita 

me të cilat rregullojnë marrëdhënie të tjera (konsullore,tregtare etj.). 

 

HISTORIKU I  ARBITRAZHIT NË KOSOVË 

Në dekadën e fundit, ndër sfidat e raportuara nga bizneset në vazhdimësi dhe në veçanti 

lidhur me zbatimin e kontratave, paraqitet funksionimi jo i kënaqshëm i gjykatave. Bazuar në 

rezultatet një hulumtimi mbi gjendjen e bizneseve në Kosovë, të realizuar në vitin 2014, 

vetëm 5% të respondentëve janë deklaruar se sistemi gjyqësor është efikas, përderisa 38% e 

shohin si joefikas, në krahasim me 57%  që e shohin si mesatarisht efikas. Në një situatë të 

tillë, dhe që para vitit 2011 me arsye mund të thuhet se ishte edhe më e rëndë, dhe duke 

 
124  http://kosovo-arbitration.com/ 
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vlerësuar nevojën e zgjerimit të tregut të shërbimeve ligjore në drejtim të ofrimit të 

alternativave për zgjidhjen e kontesteve, u investua në themelimin e arbitrazhit  institucional, 

përderisa përpjekjet në vazhdimësi u mbështetën nga misioni i USAID në Kosovë. 

Me fillim nga viti 2011, Qendra e Arbitrazhit në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë 

(fillimisht me emërtimin “Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve”) ofron shërbime 

te arbitrazhit. Shërbimet e arbitrazhit janë shërbime lidhur me administrimin e rastit, 

përderisa shqyrtimi, rrjedhimisht marrja e vendimeve bëhet nga arbitrit, secili prej tyre i 

zgjedhur nga palët në rastin përkatës.  

Kompetenca e arbitërve rrjedh nga kontrata në mes të palëve, dhe lënë anash rastet kur pala 

nuk bashkëpunon në procedurë, vet emërimet e tyre rrjedhin nga palët. Shërbimet e Qendrës 

së Arbitrazhit nuk janë të kufizuara vetëm për anëtarët e Odës Amerikane, dhe u ofrohen të 

gjitha palëve të interesuara, qoftë kompani vendore apo të huaja. 

Megjithë kritikat e vazhdueshme ndaj gjyqësorit, arbitrazhi mbetet pak i përdorur nga 

bizneset. Në mes tjerash, barriera në përdorimin e arbitrazhit janë raportuar të jenë mungesa e 

informatave lidhur me këtë mekanizëm; shqetësimi lidhur me mungesën e një shkalle të 

ankimimit; si dhe hezitimi i bizneseve që të jenë nismëtar të përdorimit të këtij mekanizmi, 

ende duke e konsideruar si periudhë testuese125. 

Deri në aprovimin e Ligjit për Arbitrazhin në vitin 2007, procedura e arbitrazhit rregullohej 

përmes dispozitave të veçanta dhe brenda kornizave të Ligjit për Procedurën Kontestimore. 

Ligji në formën e tij aktuale adreson të gjitha fazat e procedurës së arbitrazhit, përfshirë fazën 

pas lëshimit të vendimit të arbitrazhit, rrjedhimisht atë të njohjes dhe zbatimit të vendimeve. 

Ligji përmban dispozita për arbitrazhin ndërkombëtar si dhe atë vendor, përderisa premabula 

e tij zotohet që të respektoj dhe të siguroj uniformitetin e dispozitave të tij me parimet e 

përgjithshme ndërkombëtare të arbitrazhit. Hartuesit e ligjit kanë marrë në konsideratë një 

numër ligjesh të huaja të arbitrazhit, siç është ai Gjerman dhe Austriak. Veç kësaj, edhe pse 

me disa ndryshime, ligji si bazë ka Ligjin Model i UNCITRAL (verzioni i vitit 1985), 

poashtu edhe të Konventës së Nju Jorkut për Vendimet e Huaja të Arbitrazhit.                  

Duke përqafuar këto dy instrumente, hartuesit kanë siguruar se ligji është një ligj modern me 

elemente në përkrahje të arbitrazhit dhe me intervenim minimal të gjyqësorit. 

 
125  QENDRA E ARBITRAZHIT ODA EKONOMIKE AMERIKANE NË KOSOVË, 2016 
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Dikur, ish Jugosllavia ka qenë palë nënshkruese e konventave ndërkombëtare për arbitrazhin 

dhe rregullave tjera të përmendura më poshtë. Sikurse njësitë tjera federative, edhe Kosova 

synon të jetë pjesë e këtyre traktateve. Megjithatë pasi që statusi i Kosovës si shtet i pavarur 

ende nuk është pranuar nga Kombet e Bashkuara, Kosova nuk është palë nënshkruese e 

traktateve të tilla. Megjithatë, në pajtim me Propozimin gjithëpërfshirës për zgjidhjen e 

statusit të Kosovës, neni 14. 2. 2, Kosova është e obliguar ndaj të gjitha marrëveshjeve dhe 

traktateve të nënshkruara nga UNMIK-u, përveç nëse ato nuk janë shfuqizuar ose 

amandamentuar. Më tej, në pajtim me Ligjin e Kosovës për investime të huaja, Kosova është 

pajtuar për aplikimin e Konventës për zgjidhjen e kontesteve në mes të Shteteve dhe 

shtetasve të shteteve tjera, Rregullave të Arbitrazhit për Qendrën ndërkombëtare për 

zgjidhjen e kontesteve në investime, Rregullave të Arbitrazhit të Komisionit të Kombeve të 

Bashkuara për të drejtën e tregtisë ndërkombëtare (rregullat e UNCITRAL-it), Rregullave të 

Arbitrazhit të Odës Ekonomike Ndërkombëtare (rregullat e ICC-së), dhe Konventës për 

njohjen dhe përmbarimin e vendimeve të huaja të arbitrazhit (Konventa e Nju Jorkut), të cilat 

janë drejtpërdrejtë të aplikueshme për investitorët e huaj. 

Aktualisht sponsori i vetëm i arbitrazhit në Kosovë është Oda Ekonomike e Kosovës, edhe 

pse ky aktivitet është shumë i kufizuar. Ligji për Odën Ekonomike të Kosovës i mundëson 

asaj që të ushtrojë të drejta jo-ekskluzive në ofrimin e shërbimeve të arbitrazhit në Kosovë 

dhe mundëson formimin e një tribunali të përhershëm të arbitrazhit në këtë odë.  Në pajtim 

me ligjin, Tribunali i përhershëm i arbitrazhit është i autorizuar të zgjidhë kontestet në mes të 

anëtarëve të OEK-së si dhe në mes të anëtarëve dhe personave tjerë fizik dhe juridik126.   

 

PROCEDURA SIPAS LIGJIT TË ARBITRAZHIT NË KOSOVË, 

ZGJIDHJA E KONTESTEVE NËPËRMJET ARBITRAZHIT 

Rregullat e arbitrazhit në Kosovë janë hartuar në mënyrë që të jenë sa më fleksibile për palët 

dhe që tribunalit t’i shërbejnë në mënyrë sa më efikase për të arritur deri te vendimi meritor. 

Korniza ligjore legjislative për arbitrazhin në Kosovë është e kompletuar. Varësisht se në 

cilën fazë është procedura kjo korinzë përfshinë Ligji për Arbitrazhin, Ligjin për Procedurën 

Kontestimore, dhe Ligjin për Procedurën Përmbarimore. Arbitrazhi është një nga mënyrat 

 
126 http://www.kosovo-arbitration.com/  
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alternative dhe efikase të zgjidhjes së kontesteve. Bizneset janë të interesuara në zgjedhjen e 

shpejtë dhe jo-burokratike të kontesteve. 

Arbitrazhi është procedurë e cila ditëve të tashme globalisht dominon në kontestet në mes të 

bizneseve. Kontestet më të komplikuara dhe me vlera më të mëdha zgjidhen nga tribunalet e 

arbitrazheve nëpër botë. Procedura e arbitrazhit është transparente dhe ofron mjete të 

kontrollit të procedurës nga palët. Procedura është e paraparë me rregullat e arbitrazhit, por 

kohëzgjatja, administrimi i provave vendoset ne pajtim të dy palëve në kontest. Palët kanë të 

drejtë të propozojnë nga një arbitër i cili mendojnë se ka kapacitete profesionale dhe etike të 

shërbej si i paanshëm. Pala tjetër ka të drejtë të kontestoj emërimin e arbitrit të propozuar nga 

pala tjetër nëse dëshmon se ai nuk mund të jetë i pavarur në rast. Dy arbitrit e propozuar nga 

palët emërojnë arbitrin e tretë. 

Me këtë ligj përcaktohen rregullat që zbatohen për marrëveshjet e arbitrazhit, procedurat e 

arbitrazhit si dhe njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve të arbitrazhit të nxjerra brenda dhe 

jashtë Kosovës. 

Sipas LIGJIT NR. 02/L-75 për Arbitrazhin - Me anë te këtij ligji përcaktohen rregullat që 

zbatohen për marrëveshjet e arbitrazhit, procedurat e arbitrazhit si dhe njohjen dhe 

ekzekutimin e vendimeve të arbitrazhit të nxjerra brenda dhe jashtë Kosovës127. 

Marrëveshja e Arbitrazhit” nënkupton marrëveshjen e arritur ndërmjet dy ose më shumë 

personave, që disa ose të gjitha kontestet juridike, të cilat kanë lindur ose që mund të lindin 

ndërmjet tyre, do t’i nënshtrohen arbitrazhit.128 

Sipas nenit 6, te Ligjit- Marrëveshja e arbitrazhit lidhet në formë të shkruar. (neni6.1). Kushti 

konsiderohet se është përmbushur edhe nëse lidhja e marrëveshjes së arbitrazhit 

dokumentohet në formë të këmbimit të letrave, telefaksit, telegramit ose mënyrave të tjera të 

telekomunikimit ose komunikimit elektronik, në formë të konosmanit, nëse konosmani 

përmban shprehimisht një klauzolë të arbitrazhit, ose në rast të paraqitjes së padisë dhe të 

përgjigjes në padi, në kuadër të së cilës njëra palë pretendon se ekziston një marrëveshje 

arbitrazhi dhe pala tjetër nuk e konteston këtë. (neni 6. 2).  

Nëse një konsumator është palë në marrëveshjen e arbitrazhit, marrëveshja e arbitrazhit 

konsiderohet të jetë lidhur në formën e shkruar vetëm nëse të gjitha palët në marrëveshjen e 

 
127 Ligji Nr. 02/L-75 per Arbitrazhin 
128 http://www. gazetazyrtare.com/e-gov, LIGJIT NR. 02/L-75  
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arbitrazhit e nënshkruajnë personalisht dokumentin që përmban klauzolën e arbitrazhit. 

Nënshkrimi i cekur në këtë paragraf mund të zëvendësohet me nënshkrimin elektronik në 

përputhje me legjislacionin përkatës për nënshkrimet elektronike. (neni 6. 3). Mospërmbushja 

e kushteve të përcaktuara nё paragrafin 2 dhe 3 të këtij neni nuk merret parasysh nga tribunali 

i arbitrazhit, nëse palët e kanë inicuar procedurën e arbitrazhit. (neni 6. 4)129. 

Ligji mbi procedurën kontestimore përcakton se palët mund të pajtohen që të zgjidhin 

njëkontest i cili del nga marrëdhënia juridike materiale (neni 511. 2). 

Në pajtim me Modelin e UNCITRAL-it për ligjin për arbitrazh, Ligji i Kosovës për 

arbitrazhin kërkon nga gjykata që të hedh poshtë padinë nëse i padituri në përgjigjen e tij ndaj 

padisë thirret në marrëveshjen e arbitrazhit, përveç nëse gjykata konstaton se marrëveshja e 

arbitrazhit është e pavlefshme ose që çështja kontestuese nuk do të mbulohet nga marrëveshja 

e arbitrazhit (neni 7). 

Para se të fillojë procedura e arbitrazhit, tribunali i arbitrazhit vendosë mbi kompetencën për 

zgjidhjen e kontestit i cili është parashtruar dhe mbi vlefshmërinë e marrëveshjes së 

arbitrazhit (neni 14). Ligji mbi procedurën kontestimore ka dispozita të ngjashme (neni 514 

dhe 520). 

Nëse i padituri nuk paraqet përgjigjen e tij ndaj padisë dhe asnjëra palë nuk do të merr pjesë 

në seancën e dëgjimit ose nuk dorëzon provat brenda një afati të caktuar, tribunali i 

arbitrazhit do të mund të vazhdojë procedurën e arbitrazhit dhe të nxjerrë vendimin përkatës 

(neni 26). 

 Ligji i Kosovës për arbitrazhin mundëson arbitrazhin institucional (“të sponsorizuar” ose 

“administruar”) dhe arbitrazhin ad hoc dhe nuk bën ndonjë dallim në mes të dy llojeve të 

arbitrazhit. Si Arbitrazhi Institucional ashtu edhe ai Ad-hoc janë përvoja të cilat janë duke u 

përdorur tash e sa kohë dhe secila ka përparësitë e saj. 

Në pajtim me ligjin për Odën Ekonomike të Kosovës, Tribunali i përhershëm i arbitrazhit 

është i autorizuar të zgjidhë kontestet në mes të anëtarëve të OEK-së si dhe në mes të 

anëtarëve dhe personave tjerë fizik dhe juridik.   

Organizimi, kompetencat dhe procedurat janë të rregulluara në statutin e OEK-së dhe aktet 

tjera të përgjithshme të saj. 

 
129 http://www. gazetazyrtare. com/e-gov, LIGJIT NR. 02/L-75 Neni nr6 
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Këshilli drejtues i OEK-së miratoi Rregulloren për arbitrazh të Odës Ekonomike të Kosovës 

në vitin 1999. Rregullorja parashikon procedura të veçanta për ndërmjetësim – pajtim, të cilat 

palët mund t’i provojnë para arbitrazhit apo si një alternativë ndaj arbitrazhit në mungesë të 

një marrëveshje për arbitrazh.  

Rregullorja përmban dispozitat themelore për arbitrazh dhe thekson se përveç nëse ndryshe 

është përcaktuar në rregullore, dispozitat përkatëse të Ligjit mbi procedurën civile vlejnë në 

procedurat e arbitrazhit. Në kohën kur është miratuar kjo rregullore, në fuqi ka qenë ligji i ish 

Jugosllavisë. 

Tribunali i arbitrazhit i OEK-së menaxhohet nga Presidenca e arbitrazhit e përbërë nga 

presidenti, zëvendëspresidenti, sekretari i arbitrazhit dhe katër anëtarë të zgjedhur për një 

mandat katërvjeçar me mundësi të rizgjedhjes.  

Arbitrazhi si procedurë shërben për zgjidhjen e kontesteve para Tribunalit të Arbitrazhit, i cili 

mund të përbëhet nga një apo tre anëtarë. Sipas dispozitave të Rregullave të Arbitrazhit, palët 

mund të pajtohen me marrëveshjen e tyre numrin e arbitrave.  

 

Pra Korniza ligjore legjislative për arbitrazhin në Kosovë është e kompletuar. 

Varësisht se në cilën fazë është procedura, kjo korinzë përfshinë:  Ligji për 

Arbitrazhin Nr. 02/L-75,  Ligji për Proceduren Kontestimore Nr. 03/L-006, dhe Ligji 

per Proceduren Permbarimore Nr. 03/L-008.  Struktura organizative dhe mandati i 

Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit janë të pëcaktuara përmes aktit themelues të 

TPA. Organet e tij janë Kryesia, Kryetari, dhe Sekretari. Nëse para TPA është duke 

u zhvilluar procedura e arbitrazhit, atëherë edhe tribunali i arbitrazhit konsiderohet 

organ i TPA. 

 

Rregullat e Arbitrazhit KOSOVË në vitin 2011 janë hartuar në mënyrë që të jenë sa më 

fleksibile për palët dhe që tribunalit t’i shërbejnë në mënyrë sa më efikase për të arritur deri te 

vendimi meritor. 

Ku mes tjerash në Nenin 1 paragrafi 1 të Rregullave për Arbitrazhin thuhet se këto rregulla 

do të udhëheqin arbitrazhin vendor dhe ndërkombëtar të mosmarrëveshjeve në lidhje me një 

marrëdhënie të përcaktuar ligjore apo jo-kontraktuese, ku në një marrëveshje i referohet 

këtyre rregullave në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës- OEK. Pra institucioni i tillë i cili 



Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

213 
 

administron procedurën e arbitrazhit sipas ketyre rregullave në kuader të OEK do të jetë 

Tribunal i përhershëm i Arbitrazhit.130 

 

Gjithashtu shpenzimet janë transparente dhe të parashikueshme, dhe palët paguajnë arbitrat 

nëpërmjet TPA-së. Në parim, pala që humb rastin i paguan shpenzimet. Në rast të zgjidhjes 

së kontestit me marrëveshje, shpenzimet ndahen. - Poashtu është nxjerr edhe një Vendim për 

Shpenzimet e Procedurës nga ana e Tribunalit të Përhershëm në kuader të OEK, ku në Nenin 

2 parag. 1 citohet: Palet që marrin pjesë pranë Tribunalit të Përhershëm i bartin shpenzimet e 

procedurës, ndërsa në paragr.2 të ktij neni thuhet se këto shpenzime përbehen nga:  tarifat e 

tribunalit;  tarifat dhe shpenzimet administrative të tribunalit të përhershem;  shpenzimet e 

arsyeshme të udhëtimit dhe shpenzimet tjera qe janë bërë nga arbitri; shpenzimet e 

dëshmitarëve;  shpenzimet e këshillave të ekspertve dhe shpenzimet juridike dhe shpenzimet 

tjera të bëra nga palet lidhur me arbitrimin deri në masën që percaktohet nga tribunalin; dhe 

shpenzimet tjera materiale të procedurave të Arbitrazhit.131    

 

KONKLUZIONE 

Edhe pse qytetarët e Kosovës akoma nuk janë të vetëdishëm për rëndësinë dhe rolin e 

arbitrazhit ndonëse ende mungon vetëdijesimi i duhur i bizneseve rreth rëndësisë që kanë 

qendrat e arbitrazhit. - Pasi që Kosova ende nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara, 

Kosova nuk është nënshkruese e konventave dhe traktateve lidhur me vendimet e arbitrazhit.  

Megjithatë, në pajtim me Ligjin e Kosovës për Investimet e Huaja, Kosova është pajtuar për 

zbatimin e Konventës për Zgjidhjen e Kontesteve në mes të Shteteve dhe Shtetasve të Huaj, 

Rregullat e Arbitrazhit të Qendrës Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Kontesteve të Investimeve, 

Rregullat e Arbitrazhit të Komisionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ligjin e 

Tregtisë Ndërkombëtare (Rregullat UNICITRAL), Rregullat e Arbitrazhit të Odës 

Ekonomike Ndërkombëtare (Rregullat ICC), dhe Konventën për Njohjen dhe Zbatimin e 

Vendimeve të Huaja të Arbitrazhit (Konventa e Nju Jorkut).                                                  

Të gjithë instrumentet ndërkombëtare janë drejtpërdrejt të zbatueshme për kontestet me 

investitorët e huaj në Kosovë.  - Zbatimi i Ligjit të arbitrazhit në Kosovë, si një nga mjetet me 

 
130 http://www.kosovo-arbitration.com/uploads/files/Rregullat%20e%20Arbitrazhit.pdf  
131 http://www.kosovo-arbitration.com/uploads/files/Shpenzimet%20e%20Procedures.pdf  

http://www.kosovo-arbitration.com/uploads/files/Rregullat%20e%20Arbitrazhit.pdf
http://www.kosovo-arbitration.com/uploads/files/Shpenzimet%20e%20Procedures.pdf
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të cilat përshpejtohet zgjidhja e kontesteve afariste, do të zvogëlonte numrin e lëndëve në 

Gjykata dhe ngritjen e investimeve të huaja në Kosovë.   

Sipas disa raporteve ndërkombëtare Kosova është kritikuar për mosefikasitet të gjykatave, 

duke cituar se zgjidhja e një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3 mijë eurosh, në 

Gjykatën Ekonomike të Prishtinë, zgjat diku rrethë 420 ditë, gjë që ishte konsideruar kohë e 

gjatë. 

Shekulli XX mes tjerash në lëminë e zhvillimit të drejtësisë karakterizohet edhe me 

afirmimin e arbitrazheve tregtare ndërkombëtare, si institucion për zgjidhjen e kontesteve 

midis palëve. Kohëve të fundit jemi dëshmitar të zhvillimit të hovshëm të tregtisë 

ndërkombëtare dhe investimeve të huaja. Konventat e shumta që lidhen midis palëve nga 

lëmia e qarkullimit të mallërave (konventat e shitblerjes, magazinimit, spedicionit, 

përfaqësimit, etj.), si dhe punët e ndryshme bankare dhe të investimeve, sidomos kontratat e 

reja që lidhen midis palëve nga lëmia e investimeve të huaja, pronësisë industriale, të drejtës 

së autorit, koncesioneve, mbrojtjes juridike të Know–How etj, nuk mund të hasen pa 

përmbajtjen e klauzolës për zgjidhjen e kontesteve me anë të arbitrazhit tregtar ndërkombëtar.  

Kontestet e kësaj natyre nëse nuk do të zgjidheshin në mënyrë efikase dhe të shpejtë do të 

kishin efekt negativ në bashkëpunimin e mëtutjeshëm afarist midis palëve.  

Mirëpo, nuk ekziston gjykatë supranacionale civile e cila do t’i zgjidhte kontestet nga këto 

lëmi konform me disa rregulla supernacionale universale. Për këto arsye, u zhvilluan edhe 

mekanizma alternative juridik për zgjidhjen e kontesteve nga tregtia e jashtme. Këto 

mekanizma janë të pavarur nga gjykatat shtetërore, dhe në organizimin, funksionimin, në 

përgjithësi pra në veprimtarinë e tyre ndikojnë vetë rolet me marrëveshje midis tyre.                 

Si mekanizëm është Arbitrazhi Tregtar Ndërkombëtar që u përgjigjen karakteristikave të 

trendeve të tregut global siç janë: fleksibiliteti, shpejtësia e qarkullimit të mallrave dhe 

shërbimeve, përsosshmëria teknike dhe karakteri ndërkombëtar.   
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TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE ROLI I SAJ NË NDËRMARRËSI 
 

Baki Rexhepi132 

 

 

Abstrakt   

Teknologjia e informacionit (IT) është bërë një pjesë jetike dhe integrale e çdo plani biznesi. 

Nga korporatat multi-kombëtare që mbajnë sisteme kryesore dhe baza të të dhënave deri te 

bizneset e vogla që zotërojnë një kompjuter të vetëm, IT luan një rol. Arsyet për përdorimin e 

gjithëmbarshëm të teknologjisë kompjuterike në biznes mund të përcaktohen më së miri duke 

parë mënyrën se si po përdoret në të gjithë botën e biznesit. Ndikimi i biznesit në operim të 

zyrave pa letra, zakonisht bëhet në funksion të kursimeve të kostos, përmirësimeve të 

efikasitetit dhe rritjes së përgjegjësisë mjedisore. Teknologjia ndryshon përkufizimin e frazës 

"zhvillo biznes". Me kompjuterë, ju mund të prodhoni më shumë dokumente sesa mund të 

bëjë një makinë shkrimi. Brezi i fundit i telefonave celularë bën të mundur që punonjësit e 

biznesit tuaj të kenë qasje dhe të përdorin të njëjtat lehtësira të komunikimit të biznesit që 

kanë në zyrë. Punonjësit tani mund të qëndrojnë në kontakt me zyrën kryesore dhe të punojnë 

në mënyrë efikase dhe produktive larg tavolinave të tyre, pavarësisht nëse janë në shtëpi, po 

udhëtojnë ose punojnë në vende të tjera. Një e-mail dhe politika e arsyeshme e përdorimit të 

internetit mund ta mbajnë një kompani produktive dhe efikase. Ka një numër arsyesh që një 

kompani do të zbatojë një politikë të tillë. Cilado qoftë arsyetimi, është e rëndësishme që 

menaxhmenti ta shpërndajë atë tek të gjithë punonjësit. Kjo i jep rekurs kompanisë në rast se 

një punonjës shkel politikën dhe si rezultat, ndikon negativisht në produktivitet. 

 

 

Fjalë kyçe: teknologjia e informacionit, kompjuterë, telefon celularë, e-mail, biznes 

 

 

 

 

 

 

 
132 Dr Scc. Baki Rexhepi 
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Abstrakt   

Information technology (IT) has become a vital and integral part of every business plan. 

From multi-national corporations that maintain key systems and databases to small 

businesses that own a single computer, IT plays a role. The reasons for the widespread use of 

computer technology in business can best be determined by looking at how it is being used 

throughout the business world. The impact of the business on the operation of paperless 

offices is usually done in the function of cost savings, efficiency improvements and increased 

environmental responsibility. Technology changes the definition of the phrase "do business". 

With computers, you can produce more documents than a typewriter can. The latest 

generation of mobile phones enables your business employees to access and use the same 

business communication facilities they have in the office. Employees can now stay in touch 

with the head office and work efficiently and productively away from their desks, whether 

they are at home, traveling or working elsewhere. An email and a reasonable internet usage 

policy can keep a company productive and efficient. There are a number of reasons that a 

company will implement such a policy. Whatever the reasoning, it is important that 

management distributes it to all employees. This gives recourse to the company in case an 

employee violates the policy and as a result, negatively affects productivity. 

 

Keywords: information technology, computers, mobile phone, e-mail, business 

 

HYRJE 

Teknologjia moderne lejon bizneset e vogla të veprojnë në mënyra që ishin të pamundura 

vetëm pak gjenerata më parë. Teknologjia lejon anëtarët e stafit të komunikojnë më mirë, u 

mundëson pronarëve të bizneseve të menaxhojnë kostot në mënyrë më efikase dhe të shesin 

produkte dhe shërbime në mënyra të reja dhe të ndryshme. Bizneset e vogla përfitojnë nga 

proceset e thjeshta dhe më pak të kushtueshme të prodhimit dhe mund të rriten pa ndikuar në 

shërbimin cilësor që ata u ofrojnë klientëve të tyre. Pavarësisht nga madhësia ose natyra e një 

biznesi të vogël, teknologjia ka hapur dyer të reja dhe emocionuese drejt suksesit. 

Teknologjia e informacionit (IT) është bërë një pjesë jetike dhe integrale e çdo plani biznesi. 

Nga korporatat multi-kombëtare që mbajnë sisteme kryesore dhe baza të të dhënave deri te 

bizneset e vogla që zotërojnë një kompjuter të vetëm, IT luan një rol. Arsyet për përdorimin e 

gjithëmbarshëm të teknologjisë kompjuterike në biznes mund të përcaktohen më së miri duke 

parë mënyrën se si po përdoret në të gjithë botën e biznesit. Ndikimi i biznesit në operim të 

zyrave pa letra, zakonisht bëhet në funksion të kursimeve të kostos, përmirësimeve të 

efikasitetit dhe rritjes së përgjegjësisë mjedisore. Teknologjia ndryshon përkufizimin e frazës 

"zhvillo biznes". Me kompjuterë, ju mund të prodhoni më shumë dokumente sesa mund të 

bëjë një makinë shkrimi. Brezi i fundit i telefonave celularë bën të mundur që punonjësit e 
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biznesit tuaj të kenë qasje dhe të përdorin të njëjtat lehtësira të komunikimit të biznesit që 

kanë në zyrë. Punonjësit tani mund të qëndrojnë në kontakt me zyrën kryesore dhe të punojnë 

në mënyrë efikase dhe produktive larg tavolinave të tyre, pavarësisht nëse janë në shtëpi, po 

udhëtojnë ose punojnë në vende të tjera. Një e-mail dhe politika e arsyeshme e përdorimit të 

internetit mund ta mbajnë një kompani produktive dhe efikase. Ka një numër arsyesh që një 

kompani do të zbatojë një politikë të tillë. Cilado qoftë arsyetimi, është e rëndësishme që 

menaxhmenti ta shpërndajë atë tek të gjithë punonjësit. Kjo i jep rekurs kompanisë në rast se 

një punonjës shkel politikën dhe si rezultat, ndikon negativisht në produktivitet. 

 

1. Komunikimi ndërmjet punonjësve, furnitorëve dhe blerësve 

Për shumë kompani, posta elektronike është mjeti kryesor i komunikimit midis punonjësve, 

furnitorëve dhe klientëve. E-maili ishte një nga drejtuesit e hershëm të internetit, duke 

siguruar një mjet të thjeshtë dhe të lirë për të komunikuar. Gjatë viteve, një numër mjetesh të 

tjera komunikimi gjithashtu kanë evoluar, duke lejuar stafin të komunikojë duke përdorur 

sisteme bisede të drejtpërdrejta, mjete takimesh në internet dhe sisteme video-konferencash. 

Telefonat dhe telefonat inteligjentë të protokollit zanor përmes internetit (VOIP) ofrojnë edhe 

më shumë mënyra të teknologjisë së lartë për punonjësit për të komunikuar. 

 

 

Sistemet e Menaxhimit të Inventarit 

Kur bëhet fjalë për menaxhimin e inventarit, organizatat duhet të mbajnë stok të mjaftueshëm 

për të përmbushur kërkesën pa investuar në më shumë sesa kërkojnë. Sistemet e menaxhimit 

të inventarit ndjekin sasinë e secilit artikull që një kompani mban, duke shkaktuar një renditje 

të aksioneve shtesë kur sasitë bien nën një sasi të paracaktuar. Këto sisteme përdoren më mirë 

kur sistemi i menaxhimit të inventarit është i lidhur me sistemin e pikës së shitjes (POS). 

Sistemi POS siguron që sa herë që një artikull shitet, një nga ato artikuj hiqet nga llogaritja e 

inventarit, duke krijuar një lak të mbyllur informacioni midis të gjitha departamenteve. 

 

Sistemet e Menaxhimit të të Dhënave 

Ditët e dhomave të mëdha të dosjeve, rreshtat e dollapëve të arkivimit dhe dërgimi i 

dokumenteve po zbehet shpejt. Sot, shumica e kompanive ruajnë versione digjitale të 

dokumenteve në serverë dhe pajisje ruajtjeje. Këto dokumente bëhen menjëherë të 

disponueshme për të gjithë në kompani, pavarësisht nga vendndodhja e tyre gjeografike. 

Kompanitë janë në gjendje të ruajnë dhe mbajnë një sasi të jashtëzakonshme të të dhënave 

historike ekonomikisht dhe punonjësit përfitojnë nga qasja e menjëhershme në dokumentet që 

u nevojiten. 
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Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit 

Ruajtja e të dhënave është vetëm një përfitim nëse ato të dhëna mund të përdoren në mënyrë 

efektive. Kompanitë progresive i përdorin ato të dhëna si pjesë e procesit të tyre të 

planifikimit strategjik, si dhe ekzekutimin taktik të kësaj strategjie. Sistemet e Informacionit 

të Menaxhimit (MIS) u mundësojnë kompanive të gjurmojnë të dhënat e shitjeve, shpenzimet 

dhe nivelet e produktivitetit. Informacioni mund të përdoret për të ndjekur përfitimin me 

kalimin e kohës, për të maksimizuar kthimin e investimit dhe për të identifikuar fushat e 

nevojshme për përmirësime. 

Menaxherët mund të ndjekin shitjet në baza ditore, duke i lejuar ata të reagojnë menjëherë 

ndaj numrave më të ulët se sa pritej duke rritur produktivitetin e punonjësve ose duke ulur 

koston e një artikulli. 

 

Menaxhim i marrëdhënieve me konsumatorë 

Kompanitë po përdorin IT për të përmirësuar mënyrën e krijimit dhe menaxhimit të 

marrëdhënieve me klientët. Sistemet e Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (CRM) 

kapin çdo ndërveprim që një kompani ka me një klient, në mënyrë që të jetë e mundur një 

përvojë më pasuruese. Nëse një klient telefonon një qendër thirrjesh për një problem, 

përfaqësuesi i mbështetjes së klientit do të jetë në gjendje të shohë atë që ka blerë 

konsumatori, të shikojë informacionin e transportit, të thërrasë manualin e trajnimit për atë 

artikull dhe t’i përgjigjet në mënyrë efektive çështjes. 

I gjithë ndërveprimi është ruajtur në sistemin CRM, gati për t’u rikujtuar nëse klienti 

telefonon përsëri. Konsumatori ka një përvojë më të mirë, më të përqendruar dhe kompania 

përfiton nga produktiviteti i përmirësuar. 

 

2.Ndikimet dhe zbatimet e biznesit në vazhdimin e letrave 

Sipas analizave, punonjësi mesatar i zyrës përdor 10,000 fletë letre çdo vit. Bizneset e vogla 

ka të ngjarë të përdorin sasi shumë më të vogla letre, por megjithatë ekziston tendenca që të 

përdorin një strategji të funksionimit pa letër, ashtu që të arrihen kursime të nevojshme. 

Zbatimi i strategjisë funksionale të së ashtuquajturave “zyra pa letra” zakonisht përfshin 

mundësimin e punonjësve, shitësve dhe klientëve për të përdorur teknologjinë në internet për 

të kryer transaksione të zakonshme, duke zvogëluar mbeturinat si dhe kohën që duhet për t’i 

përfunduar ato. Duke skanuar dokumente letre, punonjësit krijojnë kopje elektronike të 

dokumenteve dhe zvogëlojnë gjithashtu nevojën për ruajtje të letrës. 
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Komunikimi Online 

Strategjia e politikës së kompanive që të përdoret e- mail në vend të komunikimit me letër 

ose faks, ka rezultuar që kompanitë e suksesshme të zvogëlojnë ndjeshëm përdorimin e letrës 

së printerit. Për të inkurajuar këtë praktikë, këta punëdhënës mund të urdhërojnë shtimin e një 

kujtese të mesazheve me tekst në fund të të gjitha mesazheve email që dekurajojnë shtypjen e 

postës nëse nuk është absolutisht e nevojshme. Bizneset gjithashtu mund të vendosin printerët 

që të shtypin në të dy anët e letrës, të njohur si shtypje duplex. Përshëndetjet, gazetat dhe 

thirrjet mund të dërgohen me e-mail në vend që të përdorni alternativa tradicionale të letrës. 

Në vend që të përdorin dokumente letre për të komunikuar me punonjësit, shitësit dhe 

klientët, kompanitë inovative përdorin uebfaqen e kompanisë së tyre, intranetin dhe 

teknologjinë e mediave sociale, të tilla si wikis, blogs dhe forume për të shpërndarë 

dokumentacionin, buxhetet, format dhe politikat ose procedurat. 

Laptopë 

Duke shpërndarë laptopë për përdorim nga punonjësit, në vend të kompjuterëve desktop me 

printerë të bashkangjitur, punëdhënësit i lejojnë punonjësit e tyre të ruajnë dokumente dhe 

prezantime në pajisjet e tyre të lëvizshme. Kjo i lejon ata të bëjnë prezantime, të punojnë në 

skedarë në distancë dhe të mbajnë shënime gjatë takimeve. Përdorimi i kompjuterëve në vend 

të letrës i kursen kompanisë kohë, para dhe përpjekje. Për më tepër, një forcë pune e 

lëvizshme kërkon më pak hapësirë për të operuar. Në vend që t’i kushtohet hapësira një stafi 

të tërë, shumë kompani janë zhvendosur në mbështetjen e punëtorëve të “braktisur”. 

 

Faturimi 

Faturimi elektronik ju kursen para dhe kohë kompanive. Duke dërguar në mënyrë digjitale 

faturat e klientëve, bizneset e vogla kursejnë postën, si dhe koston e shtypjes së faturave. 

Krijimi i një infrastrukture të Teknologjisë së Informacionit mund të jetë i kushtueshëm, 

kështu që mbështetja te shërbimet e reja për llogaritje të ofruara nga shumë shitës paraqet një 

alternativë tërheqëse. Këto sisteme lejojnë një biznes të ndjekë kërkesat dhe pagesat në një 

vend të vetëm, duke mundësuar pagesa automatike nga banka e një klienti në bankën e 

biznesit. Përgatitja e klientëve për kalimin në një mjedis pa letra kërkon planifikim dhe 

komunikim, si dhe një plan rezervë për ata individë që preferojnë të kryejnë biznes në një 

mënyrë më tradicionale. 

 

Dokumentacioni 
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Në vend që të prodhojnë dokumente të ndërmarrjeve në format letre, kompanitë inovative 

gjithnjë e më shumë publikojnë dokumentacion në internet. Bërja e materialit referues të 

zyrës në dispozicion për përdorimin e të gjithëve në depot e përmbajtjes e bën më të lehtë 

kërkimin e temave dhe zvogëlon nevojën për hapësirë ruajtjeje. Punëtorët nuk kanë nevojë të 

kërkojnë kopje të dokumenteve kryesore për udhëtime biznesi ose takime shitjesh sepse qasja 

është menjëherë e disponueshme në internet ose përmes përdorimit të pajisjeve mobile. 

Mirëmbajtja e një sistemi të fuqishëm të sigurisë për të siguruar hyrjen në dokumente delikate 

kërkon planifikim, organizim dhe mirëmbajtje për të ruajtur nivele të larta të kënaqësisë së 

klientit. 

 

3. Përparësitë e përdorimit të kompjuterëve në biznes 

Kompjuterët thjeshtojnë transaksionet e biznesit dhe mundësojnë që produktet dhe shërbimet 

të shiten në të gjithë globin. Me ta, ju mund të skedoni dhe ruani më shumë informacion sesa 

mijëra dosje dhe dollapë skedarësh. 

 

Kompjuter për biznes të përgjithshëm 

Në një zyrë të pajisur plotësisht me një rrjet kompjuterik ju keni aftësinë për të komunikuar 

përmes intranetit të kompanisë, si dhe internetit. Një intranet është jashtëzakonisht i 

vlefshëm; ju mund të trajtoni informacione të ndjeshme ose konfidenciale brenda kufijve të 

rrjetit të kompanisë suaj pa u shqetësuar se përdoruesit e paautorizuar do të hyjnë në rrjetin 

privat të organizatës suaj. Kompjuterët janë gjithashtu të nevojshëm për organizatat me 

punonjës që janë “telekomunikues” ose të stacionuar nga distanca. Në këto rrethana, 

kompjuterët e lëshuar për punonjësit në distancë mbeten pronë e kompanisë dhe kthehen kur 

punonjësi largohet nga kompania. Kompanitë ndonjëherë zbatojnë politika që ndalojnë 

përdorimin e kompjuterëve të lëshuar nga kompania për përdorim personal, për të mbrojtur 

informacionin e kompanisë. 

Kompjuterët e biznesit përdoren për prodhimin e korrespondencës, përpunimin e detyrave të 

kontabilitetit dhe kryerjen e funksioneve kërkimore. Një numër i madh i aplikacioneve 

softuer janë në dispozicion për një organizatë ose proces biznesi me pothuajse çdo madhësi. 

Përparësitë e kompjuterëve për kryerjen e transaksioneve të përgjithshme të biznesit janë të 

shumta, njëra prej të cilave është sigurimi i niveleve më të larta të saktësisë për funksionet e 

kryera më parë nga stafi. 

 

Kompjuter për Burimet Njerëzore 

Sistemet e informacionit për burimet njerëzore, të quajtura HRIS, janë jashtëzakonisht të 

njohura. Një HRIS mundëson përpunim të shpejtë, efikas të aplikacioneve dhe shumë 

funksioneve të tjera. Në serinë e tij të letrës së bardhë "E-HR: Revolucioni i Teknologjisë në 



Multidisciplinary Journal of Research ,,Olcinium,,  ISSN 2661-2658  (Print)  ISSN 2661-2674 (Online) 
No/Br/Nr. 2  - Year/Godina/Viti - 2019 

 

222 
 

Burimet Njerëzore - Përkufizimi dhe Përfitimet", Ekipi i Drejtë Inc shënon, "Një Sistem i 

Burimeve Njerëzore më të fundit ofron të dhënat, mjetet dhe teknologjinë themelore për të 

menaxhuar dhe të ekzekutojë aktivitetet e burimeve njerëzore në një mjedis të integruar ". 

Sistemet HRIS mbledhin të dhëna për raportet shtetërore dhe lokale, të tilla si forma të 

barabarta të mundësive të punësimit që disa ndërmarrjeve u kërkohet të dërgojnë në agjencitë 

qeveritare. Sistemet HRIS gjithashtu rendisin të dhënat e punësimit, përpunojnë listën e 

pagave, llogaritin përfitimet e punonjësve, kryejnë auditime të burimeve njerëzore, analizojnë 

normat e qarkullimit dhe mbledhin përgjigjet e punonjësve në sondazhet e opinioneve dhe 

intervistat e daljes. Për një departament të burimeve njerëzore, kompjuterët janë thelbësorë 

dhe kanë vlerë të madhe. Veprimet e punësimit gjenerojnë shumë letra; përdorimi i një HRIS 

është zgjidhja ideale për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave të personelit. 

 

Kompjuter për Zgjerimin e Arritjes së Biznesit 

Globalizimi është një mënyrë e modës për të përshkruar sa larg mund të arrijë një kompani 

klientët e saj ose sesi një organizatë mund të prodhojë materiale ose artikuj për përdoruesit 

përfundimtarë nga kudo në botë. Kompjuterët ju mundësojnë të tregtoni produktet dhe 

shërbimet e kompanisë suaj në një zonë gjeografike lokale ose tek klientët në mbarë botën. 

Siç shprehet Gana Web, "Futja e kompjuterëve dhe Internetit ka reduktuar botën në një fshat 

global ku individët, kompanitë dhe vendet mund të shkëmbejnë mallra dhe shërbime". 

Pa përfitimin e kompjuterëve në vendin e punës, zgjedhja e demografëve për identifikimin 

dhe afrimin e tregut tuaj do të harxhonte një sasi të madhe kohe dhe energjie të stafit. 

Kompjuterët ofrojnë funksione me kosto efektive për prodhimin, shitjen dhe transportin. 

Kompanitë prodhuese përdorin kompjuterë për prodhimin e çdo gjëje, nga veshmbathje të 

gatshme për veshje e deri tek automobilat. 

 

4. Efektet e telefonave celularë në komunikimin e biznesit 

 

Kontaktoni 

Punonjësit me telefona celularë janë në dispozicion për të bërë dhe marrë telefonata kudo që 

ata punojnë. Kur punonjësit e tjerë kanë nevojë për informacion të rëndësishëm ose një 

vendim të shpejtë, ata mund të jenë të sigurt për të arritur personin e duhur. Disa sisteme 

telefonike kanë një strukturë për të thirrur në të njëjtën kohë telefonin e telefonit dhe 

telefonin celular të një personi duke thirrur një numër të vetëm, duke e bërë më të lehtë 

gjetjen e punonjësit. Aftësia për të qenë në kontakt të vazhdueshëm përshpejton 

vendimmarrjen dhe thjeshton komunikimin e biznesit. 
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Shërbimi ndaj Klientit 

Aftësia për të arritur punonjësit në çdo kohë jep një kontribut të rëndësishëm në shërbimin 

ndaj klientit. Kur klientët telefonojnë, ata mund të jenë të sigurt për të arritur kontaktin e tyre 

në përpjekjen e parë. Nëse punonjësit, siç janë agjentët e qendrës së thirrjeve, kërkojnë 

këshilla ose informacione nga ekspertët për t’u marrë me një thirrje klientësh, ata mund të 

lokalizojnë personin e duhur shpejt dhe me lehtësi. Kjo u mundëson punonjësve që të merren 

shpejt dhe në mënyrë efektive me hetimet, duke përmirësuar kënaqësinë e klientit. 

 

Bashkëpunimi 

Telefonat celularë bëjnë të mundur që punonjësit të bashkëpunojnë me kolegët dhe të 

bashkohen në takime edhe kur ata janë larg zyrës. Telefonat inteligjentë kanë mundësi të 

mbështesin telekonferenca ose konferenca video dhe ueb përmes internetit. Përdoruesit e 

celularëve mund të bashkohen me takimet e grupeve të projektit, konferencat e shitjeve ose 

takimet e menaxhimit dhe të kontribuojnë sikur të ishin të pranishëm në takim. Bashkëpunimi 

celular e bën më të lehtë rregullimin e takimeve dhe mirëmbajtjen e vrullit të projekteve. 

 

Të dhënat e shërbimit 

Punonjësit që punojnë në terren mund të hyjnë shpejt dhe lehtë në të dhënat thelbësore që u 

duhen për vendet e tyre të punës duke përdorur celularët me lidhje interneti. Inxhinierët, për 

shembull, mund të shkarkojnë të dhënat e shërbimit ndaj klientit dhe të dhënat e pajisjeve kur 

ato kryejnë mirëmbajtje ose riparime. Ata gjithashtu mund të përdorin bazat e të dhënave për 

defektet e njohura për të shpejtuar punën, duke rritur produktivitetin dhe për të përmirësuar 

kënaqësinë e klientit. 

 

Mbështetja e shitjeve 

Përfaqësuesit e shitjeve mund të përdorin pajisje të ngjashme të telefonisë mobile për të 

përmirësuar procesin e shitjeve. Para një takimi, ata mund të shkarkojnë të dhënat e klientëve 

për të marrë informacione të azhurnuara mbi shitjet, pyetjet ose problemet. Pas takimit, ata 

mund të transmetojnë porosi të reja, raporte shitjeje ose kërkesa mbështetje me e-mail për të 

shpejtuar përgjigjen ndaj klientit. 
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5. Pse ndërmarrjet zbatojnë politikat e përdorimit të postës elektronike dhe internetit? 

Produktiviteti 

Interneti mund të ofrojë një numër shpërqendrimesh si faqet e internetit, blogjet dhe rrjetet 

sociale. Punonjësit që përdorin këto site marrin burime të vlefshme larg rrjedhës së biznesit. 

Si për shembull, një punëtor i shpërqendruar nuk kryen funksionin për të cilin paguhet. Në të 

njëjtën kohë, pajisjet e ndërmarrjes nuk  përdoren për qëllimin e tyre të përcaktuar. 

 

Siguria 

Informacioni në internet është i disponueshëm për këdo që mund ta shohë. Ai gjithashtu 

siguron një mjet për të transmetuar informacion, të ndjeshëm ose ndryshe. Shumë kompani 

merren me informacione konfidenciale si emrat e klientëve, numrat e telefonit, numrat e 

kartave të kreditit, rezultatet e kredisë dhe më shumë. Transmetimi i këtij informacioni 

përmes Internetit ose postës elektronike e lë atë të hapur për vjedhje. Për më tepër, shkarkimi 

i programeve, fotove, muzikës ose skedarëve të tjerë mund të çojë pa dashje në viruse që 

mund të dëmtojnë sistemet e ndërmarrjes. Jo vetëm që sistemi i kompanisë mund të 

dëmtohet, ai mund të hapet deri në pasojat ligjore për të mos mbrojtur informacionin e 

klientit. 

 

Burimet 

Keqpërdorimi i internetit për qëllime personale mund ta bëjë të vështirë për punonjësit e tjerë 

që përpiqen ta përdorin atë për punë. Nëse një punonjës merret me një aktivitet të ruajtjes së 

burimeve të tilla si transmetimi i muzikës ose videove, ai mund të “harxhoj” bandën e gjerë, e 

cila, nga ana tjetër, e bën shfletimin më të ngadaltë për ata që e përdorin atë për qëllimin e 

duhur. Punonjësi shkelës nuk është produktiv, dhe ai  ndikon negativisht tek të tjerët. 

 

Komunikimet 

Një politikë e kompanisë për përdorimin e postës elektronike e bën atë më efikase duke 

kërkuar që email-et të arkivohen. Kjo lejon qasje të lehtë në mesazhet e vjetra. Këto mesazhe 

mund të auditohen në rast se lindin mosmarrëveshje. Gjithashtu, nëse posta elektronike 

përdoret ekskluzivisht për qëllime biznesi, kompania nuk ka pse të rendisë mesazhet 

personale për të nxjerrë ato vendimtare për biznesin. Ai gjithashtu i jep menaxhmentit të 

drejtën për të monitoruar mesazhet për të siguruar që punonjësit nuk janë duke u përfshirë në 

veprimtari të dëmshme për biznesin. 
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6. Cilat janë përparësitë e teknologjisë së informacionit në biznes? 

Me ardhjen e internetit dhe sistemeve të informacionit të menaxhimit (mendohet për 

kompjuterët, telefonat dhe softuer), bizneset kanë qenë në gjendje të shndërrohen nga lokale 

dhe dyqane pa ndonjë emër, në lokale apo dyqane të familjeve të bizneseve ndërkombëtare. 

Në mënyrë që të ecin me konkurrencën si rezultat i komercializimit të internetit, kompanitë 

gjithnjë e më shumë po i drejtohen teknologjisë së informacionit, ose harduerit, softuerit dhe 

rrjeteve telekomunikuese, për të modernizuar shërbimet dhe për të rritur performancën. Si e 

tillë, IT është bërë një tipar thelbësor në peizazhin e biznesit. 

IT lehtëson të menduarit strategjik 

Një nga avantazhet themelore të IT është aftësia e saj për të rritur përparësinë konkurruese të 

një kompanie në treg, duke lehtësuar mendimin strategjik dhe transferimin e njohurive. Për 

shembull, hyrja dhe shfrytëzimi i rrjeteve sociale dhe bazave të të dhënave të abonimit, u ka 

mundësuar kompanive aftësinë për të mbledhur, interpretuar dhe transferuar informacion si 

kurrë më parë. Kjo u ka dhënë bizneseve qasje të pashembullt te klientët dhe konsumatorët, 

duke u mundësuar organizatave të ofrojnë produkte të reja dhe të përmirësuara. 

Një avantazh kryesor i teknologjisë së informacionit qëndron në aftësinë e saj për të drejtuar 

komunikimin si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. 

Për shembull, platformat e takimeve dhe konferencave në video si Skype, Zoom dhe 

GoToMeeting u ofrojnë bizneseve mundësinë për të bashkëpunuar praktikisht në kohë reale, 

duke ulur ndjeshëm kostot që lidhen me sjelljen e klientëve në vend ose komunikimin me 

stafin që punon në distancë. Përveç kësaj, IT lejon organizatat të lidhen pothuajse pa mundim 

me furnitorët dhe konsumatorët ndërkombëtarë. 

Prandaj, kur përdoret si një investim strategjik sesa si një mjet për të arritur një qëllim, IT u 

siguron organizatave mjetet e nevojshme për të vlerësuar si duhet tregun dhe për të zbatuar 

strategjitë e nevojshme për një avantazh konkurrues. 
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PËRFUNDIM 

IT mund të ndihmojë kompanitë të ulin kostot, të përmirësojnë komunikimin, të krijojnë 

njohje dhe të lëshojnë produkte më inovative dhe tërheqëse. 

Komunikimi efikas është thelbësor për suksesin e kompanisë. Në një peizazh biznesi gjithnjë 

e më të lidhur dhe të shpërndarë, rekrutimi, mbajtja dhe përdorimi i punonjësve kërkon 

komunikim dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Një avantazh kryesor i teknologjisë së 

informacionit qëndron në aftësinë e saj për të drejtuar komunikimin si nga brenda ashtu edhe 

nga jashtë. 

Teknologjia ndryshon përkufizimin e frazës "zhvillo biznes". Me kompjuterë, ju mund të 

prodhoni më shumë dokumente sesa mund të bëjë një makinë shkrimi. Brezi i fundit i 

telefonave celularë bën të mundur që punonjësit e biznesit tuaj të kenë qasje dhe të përdorin 

të njëjtat lehtësira të komunikimit të biznesit që kanë në zyrë. Punonjësit tani mund të 

qëndrojnë në kontakt me zyrën kryesore dhe të punojnë në mënyrë efikase dhe produktive 

larg tavolinave të tyre, pavarësisht nëse janë në shtëpi, po udhëtojnë ose punojnë në vende të 

tjera. Një e-mail dhe politika e arsyeshme e përdorimit të internetit mund ta mbajnë një 

kompani produktive dhe efikase. 
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