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Problemet kushtetuese në ligjin 133/2015 ‘Për Trajtimin e Pronës dhe 
Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”

PhD (C.) Avenir Peka
University of Tirana

Abstrakt

Në përpjekje për t’i dhënë nje zgjidhje përfundimtare çështjes së pronave, qeveria dhe 
parlamenti shqiptar në vitin 2015, miratoi ligjin nr. 133/2015 ‘Për trajtimin e pronës dhe 
përfudimin e procesit te kompensimit të pronave”.   Presidenti i Republikës, duke mos qenë 
dakord, ka kthyer për rishqyrtim ne Kuvend ligjin.  Nga ana e tĳ , Kuvendi i Shqipërisë me 
vendimin e tĳ  nr. 1/2016, ka votuar kundër dekretit të Presidentit të Republikës, duke e lënë ne 
fuqi ligjin në vaiantin e miratuar prej tĳ , më parë.
Objekti i këtĳ  ligji është rregullimi i dhe shpërblimi i drejtë i çështjeve të së drejtës së pronësisë 
që kanë lindur nga shpronësimet, shtëtëzimet ose konfi skimet, në përputhje me nenin 41 të 
Kushtetutës dhe nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.  Për 
këtë qëllim, ligji parashikon procedurat për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit 
të kompensimit të pronave si dhe përgjegjësite e organeve administrative të ngarkuara për 
realizimin  e tyre.  Me hyrjen ne fuqi të këtĳ  ligji, është shfuqizuar ligji nr. 9235, datë 29.07.2004, 
‘Për kthimin dhe kompensimin e pronës’, të ndryshuar, si dhe ligji nr. 10239, datë 25.02.2010 
‘Për krimjimin e fondit special për kompensimin e pronave’, i ndryshuar.
Kundër këtĳ  ligji, ankimuan në Gjykatën Kushtetuese, Presidenti i Republikës, një grup 
deputetësh, parti politike, Avokati i Popullit, dhe një sërë shoqatash që mbrojë të drejtat e 
pronësisë në vendin tonë.
Gjykata Kushtetuese, pasi mori në shqyrtim padinë, me vendimin e saj nr. 1, datë 16.01.2017 
vendosi pranimin e pjesshshëm të kërkësës dukë vendosur:
-  pranimin e pjesshsëm të kërkësës;
-  shfuqizimin si antikushtetues të nenit 6, pika 3 dhe 5 të ligjit;
-  refuzimin e kërkesës për shfuqizimin e nenit 6, pika 1, shkronja ‘b’, si dhe të nenit 7, pika 2, 
-  shkronja ‘a’ dhe ‘b’ të ligjit të mësipërm
-  rrëzimin  e kërkesës për pjesën tjetër.

Fjale kyce: prona; ligj, parlament; gjykate kushtetuese; kushtetute.

Hyrje

Ky studim, është një qasje kritike ndaj formulës së qeverisë për zgjidhjen e çështjes 
së pronës në tërësi, ndaj vetë ligjit, si dhe problemeve të pa-trajtuara në vendimin e 
Gjykatës Kushtetuese. 
Elemetet kyce të trajtuara në këtë artikull janë:
• prekja e formulës së kompensimit;
• trajtimi i konceptit të rivlerësimit të pronës si ‘shpronësim i ri’;
• pasojat ligjore të refuzimit të kërkesës nga ana e Gjykatës Kushtetuese;
• ndryshimet ligjore në vetë ligjin për Gjykatën Kushtetuese, që ben të mundur 

ligjërisht referimin përsëri në Gjykatën Kushtetuese për pjesën e refuzuar/pa 
trajtuar me vendim nga ana e Gjykatës Kushtetuese;
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• legjitimitetin ose jo të aktivitetit aktual të Agjensisë së Trajtimin të Pronës, në 
dritën e këtyre problemeve ligjore dhe kushtetuese.

Në datën 5.12.2015, Kuvendi i Shqipërisë, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 
miratoi ligjin nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit 
të pronave.”  Presidenti i Republikës, me dekretin nr. 9377, datë 29.12.2015, e ktheu 
për rishqyrtim në Kuvend ligjin nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e 
procesit të kompensimit të pronave”, pasi sipas institucionit të Presidentit të Republikës, 
ai nuk ishte në përputhje me parimet kushtetuese.
Më pas, në seancën plenare të datës 21.01.2016, Kuvendi i Shqipërisë, me vendimin 
nr.1/2016, datë 21.01.2016 “Për rrëzimin e dekretit nr.9377, datë 29.12.2015 të 
Presidentit të Republikës, ‘Për kthimin e ligjit nr.133/2015 ‘Për trajtimin e pronës 
dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave’” votoi kundër dekretit të 
Presidentit të Republikës.
Referuar ligjit nr.133/2015, si dhe shpjeguar në Relacionin shoqërues të paraqitur nga 
Këshilli i Ministrave, objekti i tĳ  është rregullimi dhe shpërblimi i drejtë i çështjeve të 
së drejtës së pronësisë që kanë lindur nga shpronësimet, shtetëzimet ose konfi skimet, 
në përputhje me nenin 41 të Kushtetutës dhe nenin 1 të Protokollit 1 të KEDNJ-së. 
Për këtë qëllim, ligji parashikon procedurat për trajtimin e pronës dhe përfundimin 
e procesit të kompensimit të pronave si dhe përgjegjësitë e organeve administrative 
të ngarkuara për realizimin e tyre.   Hyrja në fuqi e Ligjit 133/2015 e shfuqizon ligjin 
nr.9235, datë 29.7.2004, “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, i ndryshuar, si 
dhe ligjin nr.10239, datë 25.2.2010 “Për krĳ imin e fondit special të kompensimit të 
pronave”, i ndryshuar.  Po ashtu, ai ndryshon edhe emrin dhe deri diku edhe objektin 
e punës së Agjensisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronës, në Agjensinë e Trajtimit 
të Pronës.  
Referuar relacionit shoqërues të këtĳ  ligji, rezulton se “projektligji propozohet në:
• funksion të mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave kushtetuese dhe lirive themelore të 

njeriut si një mënyrë për të riparuar padrejtësitë gjatë procesit të shtetëzimit të pronës 
private në regjimin komunist, në përputhje me parimin e sigurisë juridike dhe shtetit të së 
drejtës, 

• si dhe të ushtrimit të së drejtës së shpronësimit kundrejt një shpërblimi të drejtë dhe në 
balancë të plotë me interesin publik. 

• Me këtë projektligj synohet t’u jepet mundësia ish-pronarëve për të rivendosur të drejtat e 
mohuara të pronësisë.”. 

Gjithashtu, në relacion theksohet se projektligji është bazuar në rekomandimet e 
GJEDNJ-së sipas vendimit Manushaqe Puto e të tjerë k. Shqipërisë, zbatimi i të cilit është 
detyrim për shtetin shqiptar. Po sipas relacionit shoqërues, projektligji ka dy qëllime 
kryesore: 
• përfundimin e procesit të trajtimit të pronës nëpërmjet njohjes dhe kompensimit të 

pronave subjekteve të shpronësuara nga shteti padrejtësisht nga data 29.11.1944; 
• rregullimin dhe shpërblimin e drejtë të kompensimit të pronës, si dhe ekzekutimin 

e vendimeve përfundimtare të kompensimit brenda afateve të përcaktuara në këtë 
projektligj.

Kundër këtĳ  ligji, bazuar në cilësinë e tyre si subjektë që mund të aknimojnë një akt 
ligjor në Gjykatën Kushtetuese, paraqitën ankimin pranë kesaj Gjykate, Presidenti 
i Republikës, 1/5 e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërise, Avokati i Popullit, Partia 
Republikane, dhe disa shoqata të cilat kanë objekt mbrojtjen e të drejtave legjitime të 
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ish-pronarëve.
Në formë të përmbledhur, argumentat kundër këti ligji të kërkuesve, konsistonin në:
• Skema e ofruar për zgjidhjen e problemit sistemik në lidhje me mosekzekutimin e vendimeve 

të kompensimit të pronarëve që kanë një vendim përfundimtar administrativ nuk garanton 
efektivitet në zgjidhjen e problemit dhe as qartësi dhe parashikueshmëri. Në nenin 15 
të ligjit nr.133/2015 “Afatet e vlerësimit fi nanciar të vendimeve për kompensim”, 
përcaktohet një afat kohor prej tre vitesh për të bërë vlerësimin fi nanciar për 
secilin subjekt, i cili ka një vendim të mëparshëm përmes të cilit i njihet e drejta 
për kompensim. Kjo është një qasje që cenon sërish sigurinë juridike dhe zgjat me 
ligj procesin e kompensimit të pronave.  

• Rivlerësimi i vendimeve përfundimtare administrative dhe gjyqësore në lidhje me 
kompensimin cenon parimin e sigurisë juridike. Përmes këtĳ  ligji shkelet parimi i 
sigurisë juridike në trajtimin e kompensimit fi nanciar të pronës të njohura dhe të 
dhëna për kompensim prej vitesh, për sa kohë Qeveria synon që përmes këtĳ  Ligji, 
t’i kthehet llojit të tokës në momentin e shpronësimit. Kjo do të thotë të bësh një 
rishikim të vendimit përfundimtar që ka kthyer kompensuar pronën.  

• Skema e ofruar për trajtimin e dosjeve të patrajtuara apo ato që do të depozitohen rishtazi 
pas hyrjes në fuqi të ligjit bie ndesh me parimin kushtetues të sigurisë juridike, të barazisë 
para ligjit dhe të së drejtës së ankimit. Neni 21 i ligjit përcakton të drejtën e subjektit 
të shpronësuar për t’u kompensuar në pronën e tĳ  referuar metodologjisë të 
përcaktuar në nenin 6 dhe 7 të ligjit të trajtuar më sipër, ndryshe nga sa përcaktonte 
ligji i mëparshëm që njihte të drejtën e kthimit të pronës dhe kompensimit të 
pronës në momentin e dhënies së vendimit. Në këtë qasje legjislatori ka krĳ uar 
një pasiguri juridike në lidhje me pritshmëritë e subjektit të shpronësuar, i cili 
pret të kompensohet në tokën e vet, pasi më parë të bëhet vlerësimi për tokën e tĳ  
referuar llojit të pronës në momentin e shpronësimit.

• Ligji cenon parimin e barazisë para ligjit dhe mosdiskriminimit pasi urdhëron 
rivlerësimin e vendimeve përfundimtare administrative dhe gjyqësore në lidhje 
me kompensimin. Fakti që një ish pronar i është drejtuar më parë GJEDNJ-së dhe 
i është dhënë shpërblimi i drejtë me vendim gjykate dhe një tjetër akoma nuk ka 
marrë kompensimin, nuk mund të lejojë ligjvënësin të krĳ ojë një situatë pabarazie, 
pavarësisht interesit publik që synohet të mbrohet përmes këtĳ  ligji

• Ligji cenon të drejtën e pronës në kuptim të nenit 1 Protokolli 1 i KEDNJ-së, pasi nuk 
parashikon vlerësimin real të pronës, sipas vendimeve përfundimtare administrative dhe 
gjyqësore në lidhje me kompensimin. Vlerësimi i vendimit të parë duke përdorur një 
mënyrë dhe formë të ndryshme kompensimi referuar vlerës së tokës në momentin 
e shpronësimit cenon të drejtën e pronës të fi tuar përmes një vendimi përfundimtar, 
të cilin shteti ka dështuar prej vitesh ta ekzekutojë sipas standardeve të kërkuara 
nga Konventa

• Ligji cenon të drejtën e ankimit. Çdokush ka të drejtën të ankohet në një gjykatë më të 
lartë kundër një vendimi gjyqësor. Në rastin konkret, për sa kohë gjykata shqyrton 
çështje të themelit, është e domosdoshme që pala të rezervojë të drejtën të apelojë 
atë vendim në një shkallë më të lartë. Gjykata e Lartë është gjykatë e ligjit dhe si e 
tillë nuk mund të shqyrtojë themelin e çështjes.

• Ligji nuk parashikon kompensim fi nanciar të drejtë sipas çmimit të kohës por sipas hartës 
që ka bërë qeveria, e cila nuk është bazuar në çmimin e tregut, duke mos respektuar 
orientimet e GJEDNJ-së. Referencat në çmime dhe harta të ndryshme me qëllim 
kompensimi do të krĳ ojë situatë pabarazie midis pronarëve, gjë e cila bie ndesh 
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me parimin e barazisë së shtetasve para ligjit. 
Në argumentimet e veta ligjore, Gjykata Kushtetuese i ndau argumentat e kërkuesve 
në tre kategori: 

• Pretendimi i cënimit të sigurisë juridike si pasojë e ndryshimit të metodologjisë së 
vlerësimit.

Gjykata vlerësoi që këto pretendime të kërkuesve t’i trajtojë në këndvështrimin e 
standardeve të vendosura nga jurisprudenca e saj lidhur me respektimin e parimit 
të sigurisë juridike në garantimin e së drejtës së pronës të shtetasve, të cilat janë 
shtetëzuar ose konfi skuar gjatë regjimit komunist në Shqipëri.
Çështja konkrete, sipas Gjykatës lidhej me kompensimin fi zik dhe fi nanciar të ish-
pronarëve të shpronësuar gjatë regjimit komunist në Shqipëri, për të cilën kjo Gjykatë 
ka mbajtur qëndrim edhe më parë për sa i takon standardeve dhe kritereve që duhen 
respektuar nga ligjvënësi në realizimin e detyrimit të shtetit për të riparuar të drejtën e 
pronës të shkelur. Gjykata kishte vlerësuar në praktikën e saj se ligjvënësi ka hapësirën 
e tĳ  të vlerësimit për të rregulluar çështjen e kompensimit të pronave të shtetëzuara 
ose konfi skuara gjatë regjimit komunist. Në këtë kuadër, sipas saj, Gjykata ka njohur 
të drejtën e ligjvënësit të kufi zojë hapësirën e gëzimit dhe të disponimit të pronës 
private nga shtetasit për arsye të ekzistencës së interesit publik. Me qëllim që një 
ndërhyrje e tillë ndaj të drejtës së pronës të jetë e justifi kuar, është e domosdoshme 
që të ekzistojë edhe një marrëdhënie përpjestimore midis mjeteve të përdorura dhe 
synimit që kërkohet të realizohet. Mbi këtë bazë, sistemi ligjor duhet të përmbajë një 
sërë garancish procedurale për të siguruar që ndikimi i tĳ  mbi të drejtën e pronës të 
mos jetë arbitrar dhe as i paparashikueshëm.
Për pasojë, Gjykata u ndal në vlerësimin e nenit 6 të ligjit objekt shqyrtimi. Kjo 
dispozitë, në pikat 1 dhe 2, ka parashikuar metodologjinë e vlerësimit fi nanciar të 
vendimeve përfundimtare për kthimin dhe kompensimin e pronës, duke përcaktuar: 
“a) prona e njohur për kompensim vlerësohet në bazë të zërit kadastral që ka pasur në kohën 
e shpronësimit; 
b) prona e kthyer vlerësohet duke e përcaktuar atë nga diferenca që do të rezultojë midis vlerës 
së saj, sipas zërit kadastral aktual, dhe vlerës së kësaj prone, sipas zërit kadastral në kohën e 
shpronësimit.
2. Vendimet përfundimtare që kanë të njohur vetëm të drejtën e kompensimit, vlerësohen 
fi nanciarisht, sipas zërit kadastral që ka pasur prona në kohën e shpronësimit, sipas shkronjës 
“a”, të pikës 1, të këtĳ  neni.”
Gjykata vërejti se në përmbajtjen e pikave 1 dhe 2 të nenit 6 të ligjit nr.133/2015 janë 
materializuar parimet kryesore të formulës së kompensimit. Pjesa tjetër e nenit 6 
rregullon situata të veçanta, si pjesë e metodologjisë së kompensimit gjejnë zgjidhje 
edhe në dispozita të tjera të ligjit. 
Më tej, neni 6 në pikën 3 parashikon: “Në rastet kur subjektet e shpronësuara kanë 
përfi tuar me vendim kthimi dhe kompensimi, diferenca e llogaritur, sipas shkronjës “b”, të 
pikës 1, zbritet nga vlerësimi i pronës së njohur për kompensim e llogaritur sipas shkronjës 
“a”, të pikës 1, të këtĳ  neni”. Ndërsa pika 5 e ligjit parashikon: “Në rast se ATP-ja merr 
vendim për njohje dhe kompensim fi zik në pronën e subjektit, prona vlerësohet sipas pikës 1 të 
këtĳ  neni. Kur nga ky vlerësim rezulton se subjekti përfi ton një pronë që ka vlerë më të lartë 
sesa prona që ka pasur në momentin e shpronësimit, atëherë subjektit i kompensohet fi zikisht 
sipërfaqja që i korrespondon vlerësimit dhe pjesa tjetër e pronës kalon në fondin e tokës me 
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vendim të ATP-së.”
Gjykata vlerësoi se këto dy pika, sipas përmbajtjes së tyre, të çojnë në përfundimin 
se ato janë konceptuar si një ‘shpronësim i ri’ duke qenë se parashikojnë rivlerësimin 
e pronave të kthyera ose të kompensuara më parë. Në këtë këndvështrim, këto dy 
dispozita krĳ ojnë probleme lidhur me sigurinë juridike konkretisht përsa i takon 
paqartësisë dhe paparashikueshmërisë së legjislacionit.
Gjykata theksoi se siguria juridike si koncept kushtetues përfshin qartësinë, 
kuptueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e sistemit normativ. Gjithashtu, sipas Gjykatës, 
GJEDNJ në vendimin Manushaqe Puto dhe të tjerë kundër Shqipërisë, duke përkufi zuar 
elementët që lidhen me qartësinë e ligjit në procesin e hartimit të legjislacionit, e 
vë theksin tek parashikueshmëria, qartësia dhe transparenca në vendimmarrje, si 
parime kryesore të së drejtës dhe një nga qëllimet e një ligji (Shih çështjen Manushaqe 
Puto dhe të tjerë kundër Shqipërisë, Vendim datë 31 Korrik 2012, §§ 114). 
Gjykata vlerësoi në vazhdim se për sa u përket dispozitave të tjera të kundërshtuara 
prej kërkuesve, ato parashikojnë, forma të ndryshme të kompensimit, të cilat synojnë 
të vendosin një ekuilibër të drejtë ndërmjet interesave të ndryshëm. Referuar edhe 
opinionit amicus curia për këtë çështje, Komisioni i Venecias ka vlerësuar se për sa 
u përket vendimeve që përcaktojnë kthimin apo kompensimin vetëm me sipërfaqe 
dhe jo me vlerë monetare, nuk është e qartë se deri në çfarë mase ngrihet çështja e 
pritshmërisë legjitime. Relacioni shpjegues i ligjit nr.133/2015 argumenton se nuk është 
hartuar asnjëherë ndonjë skemë përfundimtare kompensimi, me një shifër konkrete 
kompensimi, e cila do të krĳ onte një “pritshmëri legjitime”. Për sa u përket individëve 
që ende nuk kanë marrë një vendim të formës së prerë nga organet administrative 
apo gjyqësore, i cili u njeh atyre të drejtën e kthimit apo kompensimit të pronës, 
qeveria shqiptare i referohet çështjes Bici kundër Shqipërisë për të justifi kuar se këta 
individë apo entitete nuk janë pronarë dhe nuk kanë krĳ uar pritshmëri legjitime, pasi 
e drejta e tyre nuk është njohur në nivel kombëtar. 
Gjykata thekson se skema e re e kompensimit e adoptuar në ligjin nr.133/2015 ka 
ndryshuar metodën e vlerësimit. Elementi kryesor i vlerësimit të kompensimit fi nanciar 
është vlera e pronës sipas zërit kadastral që ajo ka pasur në kohën e shpronësimit. Kjo 
metodë është e ndryshme nga legjislacioni i mëparshëm dhe mund të rezultojë në masë 
kompensimi më të ulët. Ligjet e mëparshme (ligjet për pronat të viteve 1993, 2004 dhe 
2006) parashikonin një skemë më të lartë kompensimi se sa ajo e parashikuar nga ligji 
nr.133/2015 (Ramadhi e të tjerët k. Shqipërisë, no. 38222/02, §§ 24 - 30, 13 nëntor 2007; 
Manushaqe Puto e të tjerët k. Shqipërisë, op. cit., § 25-26.). Kështu, mund të thuhet se 
ligjet e mëparshme kanë krĳ uar pritshmëri për marrjen e kompensimeve ekuivalente 
me vlerën e tregut të pronës në momentin e marrjes së vendimit për kompensimin. 
Ndonëse masa më e ulët e kompensimit nuk mund të cilësohet si shpronësim formal, 
ajo mund të cilësohet mjaft  mirë si një “ndërhyrje tjetër”, e cila është një dispozitë 
gjithëpërfshirëse e parashikuar në nenin 1 të Protokollit nr.1, kërkon që çdo ndërhyrje 
e bërë nga autoritetet publike në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë, duhet të jetë 
e ligjshme. Parimi i ligjshmërisë presupozon gjithashtu se dispozitat e zbatueshme të 
legjislacionit të brendshëm duhet të jenë mjaft ueshëm të qarta dhe të aksesueshme, 
dhe që zbatimi i tyre të jetë i parashikueshëm. Duke marrë parasysh situatën specifi ke 
të Shqipërisë, mund të argumentohet se kuadri ligjor i ri dhe efektiv i parashikuar nga 
ligji nr.133/2015, i cili mund të rezultojë në një masë më të ulët kompensimi për ish-
pronarët, gjithsesi i plotëson kërkesat e proporcionalitetit të parashikuara në nenin 1 
t ë  Pro tokol l i t  nr.1  t ë  GJEDNJ-së. 
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Gjykata, lidhur me dispozitat që parashikojnë që vendimet gjyqësore ose administrative 
të formës së prerë, të cilat parashikojnë dhënien e një mase të caktuar kompensimi, por 
që ende nuk janë ekzekutuar, vlerëson se ato ngrenë çështjen e “pritshmërisë legjitime”, 
por sipas ligjit nuk do t’i nënshtrohen rivlerësimit. Prandaj  për  këto raste nuk mund 
të thuhet se ka “ndërhyrje” në kuptim të nenit 1 të Protokollit nr. 1 të GJEDNJ-së, për 
sa kohë këto vendime do të ekzekutohen. Për sa u përket vendimeve që përcaktojnë 
kthimin ose kompensimin vetëm me sipërfaqe dhe jo me vlerë fi nanciare, skema e re 
e kompensimit, e parashikuar nga ligji nr.133/2015, ndryshoi metodën e vlerësimit, e 
cila mund të rezultojë në një masë kompensimi më të ulët. Ndonëse masa më e ulët e 
kompensimit nuk mund të cilësohet si shpronësim formal, ajo mund të cilësohet mjaft  
mirë si “ndërhyrje të tjera” sipas nenit 1 të Protokollit nr.1 të GJEDNJ-së. Megjithatë, 
Gjykata vlerëson, se ekziston një bazë ligjore mjaft ueshëm e qartë dhe e detajuar për 
ndërhyrjen në këtë çështje. Po ashtu, siç u theksua më lart, ndërhyrja duket se ndjek një 
qëllim legjitim, pasi qëllimi i ligjit nr.133/2015 është përfundimi efektivisht i procesit 
të trajtimit të pronës nëpërmjet njohjes dhe kompensimit të saj brenda një afati të 
arsyeshëm (10 vjeçar).
Në situatën specifi ke të Shqipërisë mund të argumentohet se kuadri ligjor i ri dhe 
efektiv i parashikuar nga ligji nr.133/2015, i cili mund të rezultojë në një masë më 
të ulët kompensimi që u paguhet ish-pronarëve, gjithsesi i plotëson kërkesat e 
proporcionalitetit të përcaktuara në nenin 1 t ë  Pro tokol l i t  nr.1  t ë  GJEDNJ. Në 
mënyrë më specifi ke, duket e arsyeshme që ligji nr.133/2015 i referohet kategorizimit 
kadastral të pronës në kohën e shpronësimit pa u konsideruar kjo gjë si një 
disproporcion ekstrem midis vlerës kadastrale zyrtare të tokës dhe kompensimit të 
paguar për ish-pronarët.

•  Për Pretendimin e cënimit të së drejtës së ankimit
Kërkuesit patën pretenduar se ligji cenon të drejtën e ankimit pasi duke parashikuar 
vetëm ankimin e vendimeve të ATP-së në Gjykatën e Apelit, praktikisht ka 
pamundësuar ankimin e vendimit gjyqësor në një gjykatë në të lartë, duke qenë se 
vendimet e Gjykatës së Apelit janë vendime të formës së prerë dhe përfundimtare dhe 
Gjykata e Lartë është gjykatë e ligjit dhe si e tillë nuk mund të investohet në fakte të 
çështjes. Gjithashtu, subjektet e shpronësuara nuk mund të kundërshtojnë në gjykatë 
metodologjinë e vlerësimit, pra mënyrën se si është vlerësuar prona e kompensuar 
por vetëm vleft ën fi nanciare. Neni 19, parashikon të drejtën e ankimit ndaj vendimit te 
ATP-së vetëm për vlerën e kompensimit, pra pronari nuk ka të drejtë të kundërshtojë 
metodologjinë ku bazohet vlerësimi. Pra, kufi zimi i së drejtës së ankimit lidhet edhe 
me themelin e ankimit jo vetëm me shkallën e gjykatës ku ai shqyrtohet.
Sipas parashtrimeve të subjekteve të interesuara, ankimi në gjykatën e apelit bën të 
mundur moszgjatjen e procedurave dhe mbylljen sa më të shpejtë të procesit. Shteti 
Shqiptar i ka qëndruar asaj që kjo gjykatë dhe GJEDNJ-ja ka thënë: këto vendime 
janë kuazi gjyqësore dhe duhen ekzekutuar. Nuk ka kompetencë asnjë organ 
administrativ t’i rishikojë ato, prandaj nuk ka një rishikim por vetëm një plotësim të 
vendimit. Sipas Këshillit të Ministrave, është konstatuar se këto vendime nuk janë 
ekzekutuar asnjëherë sepse ato nuk kanë një vlerë të përcaktuar qartë. Nëse ato do të 
kishin një vlerë ekonomike apo fi nanciare, do të ishin ekzekutuar nëpërmjet sistemit 
të zakonshëm. 
Në çështjen konkrete, Gjykata vlerësoi se e drejta e ankimit e parashikuar nga ligji 
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nr. 133/2015 i plotëson kriteret për të pasur një kontroll gjyqësor të akteve të nxjerra 
nga organe administrative ose kuazi gjyqësore. Pretendimi i kërkuesve se nuk duhej 
parashikuar si shkallë e ankimit Gjykata e Apelit por gjykata administrative e shkallës 
së parë si gjykatë kompetente për shqyrtimin e ankimit ndaj vendimeve të ATP-së, 
nuk është i bazuar. Gjykata theksoi se shteti nuk ka detyrim të parashikojë më shumë 
se një shkallë ankimi, për sa kohë që ka një ankim në një gjykatë të parashikuar me 
ligj, në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës si dhe nenit 13 të KEDNJ-së. Në këto kushte, 
Gjykata vlerësoi se kriteri i kontrollit gjyqësor të akteve të pushtetit publik është i 
garantuar nga ligji objekt shqyrtimi.

• Për pretendimet e tjera
Për sa i takon pretendimeve të kërkuesve sa i takon skemës së kompensimit fi nanciar 
të parashikuar nga neni 7 i ligjit, Gjykata nuk arriti të formojë shumicën e nevojshme 
dhe për këtë arsye, vendosi refuzimin e kërkesë.
 Lidhur me pretendimet e tjera të kërkuesve që kanë të bëjnë me cenimin e së drejtës 
së pronës dhe barazinë e shtetasve para ligjit, Gjykata i vlerësoi ato në kuadër të 
ndërhyrjes së ligjvënësit sipas kritereve të nenit 17 të Kushtetutës si më lart dhe nuk e 
sheh të nevojshme t’i trajtojë ato më vete, pasi lidhen me të njëjtat shkaqe dhe pasoja 
juridike
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Ndikimi i papunësisë, konsumit të familjeve dhe rritjes së PBB-së për frymë 
tek të ardhurat e TVSH-së në Shqipëri

Enver Sele
Administrata Tatimore e Kosovës

Ilirjana Gjergji
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Shkodër, Albania

Abstrakt

Politika fi skale dhe tatimore kanë një rol të rëndësësism në ekonominë e një vendi. Tatimi 
mbi vlerën e shtuar si një nga tatimet që ka peshën më të madhe në të ardhurat tatimore 
merr një interes të veçantë për studimet akademike. Në këtë punim do të studjohet ndikimi i 
papunësisë, konsumit të familjeve dhe rritjes së PBB-së për frymë tek të ardhurat e TVSH-së. 
Për periudhën e marrë në studim 2005-2016, u vërtetua hipoteza se rritja e PBB-së për frymë 
nuk ka ndikim tek të ardhurat e TVSH-së. Ndërsa për dy variablat e papunësia dhe konsumi i 
familjeve u vërtetua hipoteza se kanë ndikim tek të ardhurat e TVSH-së dhe janë statistikisht 
të rëndësishëm në nivelet e rëndësisë përkatësisht 10% dhe 1%. Meqënëse variabli i rritjes së 
PBB-së për frymë duhet të largohet nga modeli, kemi zhvilluar një model të përrmirësuar 
me të dhënat e mëparshme dhe rezulton se rreth 96.92% e variacionit të variablit të varur arrihet 
të shpjegohet nga variacioni i variablave të pavarur, ndërsa pjesa tjetër mbetet e pashpjegueshme. 
Rëndësia e këtĳ  punimi është paraqitja e shkurtër e disa përcaktuesve të tatimit mbi vlerën e 
shtuar në Shqipëri dhe krahasimi i tyre edhe me ekonomitë e vendeve të tjera.

Fjalët kyçe: Sistemi tatimor dhe fi skal, të ardhurat e TVSH-së, papunësia, konsumi i familjeve, 
PBB për frymë.

1. Hyrje: Rëndësia e sistemit tatimor dhe fi skal

Sistemi tatimor dhe ai fi skal kanë një rëndësi të madhe në ekonominë e një vendi, e 
ndërlidhur në dimensione të ndryshme. 
(Gacanja 2009:41-42) kreu një studim me qëllim për të zbuluar nëse ekzistonte ndonjë 
marrëdhënie ndërmjet taksimit dhe rritjes ekonomike dhe më tej të përcaktojë shkakun 
midis variablave të të ardhurave në rekomandimet e politikave fi skale. Rezultatet e 
studimit zbuluan një marrëdhënie pozitive midis rritjes ekonomike dhe taksimit. Të 
gjitha variablat tatimorë kanë treguar një efekt pozitiv në PBB-në duke fi lluar me 
tatimin mbi të ardhurat, i cili refl ekton më shumë efekt, i ndjekur nga raporti i tatimit 
në shitjet me TVSH-në, pastaj akciza dhe në fund detyrimet e importit që japin një 
efekt më të ulët. Gjithashtu u konkludua se ekziston një marrëdhënie afatgjatë midis 
rritjes ekonomike dhe taksimit. Duke parë rëndësinë e sistemit tatimor në prespektiva 
afatgjata, siç është rritja ekonomike, përpara politikbërësve shtrohet problemi i një 
rregullimi dhe bashkërendimi i sistemit tatimor në mënyrë sa më efi kase.
Nga ana tjetër (Mehrara & Farahani 2015:54), në studimin e kryer kanë konstatuar se 
të ardhurat më të larta tatimore kanë një efekt pozitiv në stabilitetin ekonomik dhe 
evazioni më i lartë i taksave ka një ndikim negativ në stabilitetin ekonomik. Kjo tregon 
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se vendet me nivel më të lartë tatimesh përjetojnë një ekonomi më të qëndrueshme. 
Më tej shton se meqenëse këto vende kanë sistem buxhetor të bazuar në tatim, 
gjatë periudhave të recesionit, qeveritë mund të manipulojnë politikat tatimore si 
përjashtimet tatimore, kreditë tatimore dhe zbritjet tatimore si stimuj ekonomikë për 
të kompensuar efektet negative të recesionit.
Rëndësinë e politikës fi skale si një mjet i rëndësishëm ekonomik me të cilën 
qeveria mund të stimulojë zhvillimin ekonomik, e kanë përkrahur shumë autorë. 
(Hajdúchová, Sedliačiková & Viszlai, 2015:676) pohojnë se instrumenti bazë i politikës 
fi skale të shtetit është buxheti i shtetit, i cili akumulon të ardhurat e qeverisë dhe i 
transformon ato në shpenzime qeveritare. Në çdo vend mënyra se si menaxhohen 
të ardhurat qeveritare dhe sa më e lartë do të jetë pjesa e fondeve të përdorura për 
investime në zhvillimin e biznesit mund të arrihet në rritjen ekonomike dhe rritjen 
e punësimit (Hajdúchová, Sedliačiková & Viszlai, 2015:681). (Kalaš, Milenković, 
Pjanić, Andrašić & Milenković, 2017:122) shprehen se një mënyrë e përshtatshme e 
dizenjimit të sistemit tatimor, e përcaktuar në mënyrë optimale lehtëson funksionimin 
e ekonomisë dhe kontribuon në rritjen ekonomike. Një nga synimet e sistemit tatimor 
është mbledhja e të ardhurave. Por pasi këto të ardhura mblidhen shtohet çështja se 
si do të shpërndahen në mënyrë optimale. 

2. Ndikimi i papunësisë, konsumi i familjeve dhe rritja e PBB-së për frymë 
tek të ardhurat e TVSH-së

Për të vërtetuar ndikimin e papunësisë, konsumit të familjeve dhe rritjes së PBB-së 
për frymë tek të ardhurat e TVSH-së kemi ndërtuar modelin e mëposhtëm, me të 
dhënat për Shqipërinë për serinë kohore 2005-2016.
Variabël i varur: Të ardhurat nga Tvsh-ja
Variabël i pavarur: Papunësia
Variabël i pavarur: Konsumi i familjeve
Variabël i pavarur: Rritja e PBB-së për frymë
Nga ky model do të studiojmë hipotezat e mëposhtme:
Hipoteza zero (H0): Asnjë nga variablat nuk ndikon në të ardhurat e Tvsh-së.
Hipoteza alternative (Ha): Të paktën njëri nga variablat ka ndikim në të ardhurat e 
Tvsh-së.
Nënhipotezat e këtĳ  studimi mbështetën në lidhjen që ekziston ndërmjet të arrdhurave 
të Tvsh-së dhe variablave të pavarur si më poshtë:
H0,1: Papunësia nuk ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
Ha,1: Papunësia ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
H0,2: Konsumi i familjeve nuk ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
Ha,2: Konsumi i familjeve ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
H0,3: Rritja e PBB-së për frymë nuk ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
Ha,3: Rritja e PBB-së për frymë ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
Figura 1- Modeli konceptual i punimit
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Burimi: Ilustrim nga autori

2.1  Hedhja e hipotezave dhe lidhjet teorike
Hipoteza 1: Lidhja ndërmjet papunësisë dhe të ardhurave nga Tvsh-ja pritet të jetë 
një lidhje e zhdrejtë. (Bikas & Rashkauskas, 2011:32) konstatojnë se në rastet kur 
rritet papunësia, të ardhurat nga Tvsh-ja zvogëlohen ndjeshëm, që do të thotë se 
kemi ekzistencën e një marrëdhënie negative. Kjo lidhet me idenë që individët blejnë 
mallra dhe shërbime me të ardhurat nga paga, e për pasojë papunësia zvogëlon fuqinë 
blerëse të individëve, duke çuar në një reduktimi të konsumit dhe së fundmi, në uljen 
e të ardhurave të TVSH-së. Një prespektivë tjetër mbi lidhjen e papunësisë dhe të 
ardhurave të Tvsh-së është dhënë përsëri nga autorët (Bikas & Andruskaite, 2013:47), 
të cilët sugjerojnë se papunësia nuk ka efekt të drejtpërdrejtë mbi të ardhurat e TVSH-
së, por që në mënyrë indirekte ndikon negativisht në të ardhurat e Tvsh-së nëpërmjet 
efektit të saj të drejtpërdrejtë negativ mbi të ardhurat në dispozicion të familjeve dhe 
konsumit të tyre. Nga llogaritjet e këtyre autorëve, koefi çienti i korrelacionit ndërmjet 
të ardhurave të TVSH-së dhe papunësisë ka rezultuar -0.20, që do të thotë se ndërmjet 
ketyre variablave ekziston një lidhje e dobët. Nga ana tjetër (Njogu, 2015:27) arriti në 
përfundimin se ekzistojnë marrëdhënie pozitive të rëndësishme ndërmjet shkallës së 
papunësisë dhe normave të TVSH-së. 
Hipoteza 2: Lidhja ndërmjet konsumit të familjeve dhe të ardhurave nga Tvsh-ja pritet 
të jetë lidhje e drejtë. (Bikas & Rashkauskas, 2011:36) në studimet e tyre tregojnë një 
marrëdhënie pozitive mes konsumit të familjeve dhe të ardhurave nga TVSH-ja.
Hipoteza 3: Përsa i përket lidhjes së PBB-së për frymë dhe të ardhurave të Tvsh-së 
autorë të ndryshëm kanë arritur në rezultate të ndryshme. (Bikas & Andruskaite, 
2013:48) arritën në konkluzionin se PBB për frymë është pozitivisht e lidhur me të 
ardhurat e TVSH-së. Ndërsa rezultatet e (Azaria & Robinson, 2005) tregojnë se kur 
PPB-ja për frymë rritet, të ardhurat tatimore priren të ulen�.
2.2 Analiza OLS me nivel rëndësie 10%
Tabela 1- Analiza OLS, Vëzhgimet 2005-2016 (T=12), Variabël i varur: TA nga Tvsh-
ja

 Coeffi cient Std. Error t-ratio p-value
const 14040.5 27276.7 0.5147 0.62065

Papunesia -231060 101140 -2.2846 0.05170 *
Konsumi_i_famil. 0.129274 0.0158767 8.1424 0.00004 ***
PBB_Për_Frymë 57640.1 110394 0.5221 0.61572
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Mean dependent var  107190.9 S.D. dependent var  20875.93
Sum squared resid  1.43e+08 S.E. of regression  4227.937

R-squared  0.970169 Adjusted R-squared  0.958983
F(3, 8)  86.72689 P-value(F)  1.93e-06

Log-likelihood -114.7881 Akaike criterion  237.5762
Schwarz criterion  239.5158 Hannan-Quinn  236.8581

rho  0.201054 Durbin-Watson  1.534198
* tregues të rëndësishëm në nivel rëndësie 10% 
** tregues të rëndësishëm në nivel rëndësie 5% 
*** tregues të rëndësishëm në nivel rëndësie 1%.
Burimi: Llogaritje të autorit
Siç e shohim nga analiza OLS, për modelin me 12 vëzhgime gjithsej, kemi një 
R2= 97.02%, ose e thënë ndryshe 97.02% e variacionit të të arrdhurave të Tvsh-së, 
shpjegohet me variablat e zgjedhur më lart. Variabli ‘Papunësia’ është statistikisht 
domëthënës në nivelin e rëndësisë 10%. Ndërsa variabli ‘Konsumi i familjes’ ka 
rezultuar domëthënës në nivelin 1%. Variabli i pavarur ‘PBB për frymë’ ka një vlerë 
‘p’ të lartë dhe nuk ka rezultuar domëthënës për modelin.
Për vlera të p-së (niveli i vrojtuar i rëndësisë) më të mëdha se 0.1 ndikimi i variablit të 
pavarur mbi variablin e varur është i parëndësishëm në kushtet kur variablat e tjerë 
mbeten të pandryshuar në ekuacion dhe për vlera të p-së më të vogla se 0.1 hipoteza 
zero mbi mungesën e lidhjes do të refuzohet, pra lidhja midis variablave është e 
rëndësishme. Analizojmë me rradhë të gjitha hipotezat e studimit sipas vlerës së p-së:
H0,1: Papunësia nuk ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
Ha,1: Papunësia ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
Vlera e ‘p’ e variablit ‘Papunësia’ është 0.05170, që do të thotë më e vogël se 0.1 dhe 
për rrjedhojë bie hipoteza zero e vërtetohet hipoteza altenative, d.m.th. infl acioni ka 
ndikim në të ardhurat e Tvsh-së dhe ky variabël duhet të qëndrojë në model.
H0,2: Konsumi i familjeve nuk ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
Ha,2: Konsumi i familjeve ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
Vlera e ‘p’ e variablit ‘Konsumi i familjeve’ është 0.00004, që do të thotë më e vogël 
se 0.1 dhe për rrjedhojë bie hipoteza zero e vërtetohet hipoteza altenative, d.m.th. 
konsumi i familjeve ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së dhe ky variabël duhet të 
qëndrojë në model.
H0,3: Rritja e PBB-së për frymë nuk ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
Ha,3: Rritja e PBB-së për frymë ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së.
Nga model i mësipërm vëmë re një lidhje pozitive ndërmjet PBB për frymë dhe të 
ardhurave nga Tvsh-ja. Lidhja pozitive që ka rezultuar nga modeli është në përputhje 
me rezultatet e (Bikas & Andruskaite, 2013), të cilët arritën në konkluzionin se PBB-ja 
për frymë është pozitivisht e lidhur me të ardhurat e TVSH-së. Por rezultati i punimit 
tim është në kundërshtim me rezultatet e (Azaria & Robinson, 2005), të cilët tregojnë 
se kur PPB-ja për frymë rritet, të ardhurat tatimore priren të ulen.
Vlera e ‘p’ e variablit PBB për frymë është 0.61572, që do të thotë më e madhe se 0.1 dhe 
për rrjedhojë vërtetohet hipoteza zero, që do të thotë sipas këtĳ  modeli ndryshimi i 
PBB për frymë nuk ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së. Nga ky përfundim ky variabël 
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duhet të largohet nga modeli.

Tabela 2- Përmbledhje e rezultateve të hipotezave, rasti i Shqipërisë
Nr. Përshkrimi i hipotezës Rezultati 
1 Papunësia ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së. Pranohet
2 Konsumi i familjeve ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së. Pranohet

3 Rritja e PBB-së për frymë ka ndikim në të ardhurat e Tvsh-së. Refuzo-
het

Burimi: Llogaritje të autorit

2.3 Modeli 2 i përmirësuar - Analizë OLS me nivel rëndësie 5%
Kryejmë edhe njëherë analizën për modelin e përmirësuar duke larguar variablin 
‘PBB për frymë’ dhe konkretisht përfi tohet modeli i mëposhtëm:

Tabela 3- Modeli  i përmirësuar, Analiza OLS, Vëzhgimet 2005-2016 (T=12)                                             
Variabël i varur: TA nga Tvsh-ja

 Coeffi cient Std. Error t-ratio p-value
const 26928.4 11129.5 2.4195 0.03864 **

Papunesia -249646 90763.6 -2.7505 0.02246 **
Konsumi_i_famil 0.122184 0.00788899 15.4880 <0.00001 ***

Mean dependent var  107190.9 S.D. dependent var  20875.93
Sum squared resid  1.48e+08 S.E. of regression  4053.487

R-squared  0.969153 Adjusted R-squared  0.962298
F(2, 9)  141.3804 P-value(F)  1.59e-07

Log-likelihood -114.9892 Akaike criterion  235.9783
Schwarz criterion  237.4330 Hannan-Quinn  235.4397

rho  0.243158 Durbin-Watson  1.466984
* tregues të rëndësishëm në nivel rëndësie 10% 
** tregues të rëndësishëm në nivel rëndësie 5% 
*** tregues të rëndësishëm në nivel rëndësie 1%.
Burimi: Llogaritje të autorit
Siç e shohim nga analiza OLS, për modelin e përmirësuar me 12 vëzhgime gjithsej, 
kemi një R2= 96.92%, ose e thënë ndryshe 96.92% e variacionit të të arrdhurave të Tvsh-
së, shpjegohet me variablat e zgjedhur më lart. Variabli ‘Papunësia’ është statistikisht 
domëthënës në nivelin e rëndësisë 5%. Ndërsa variabli ‘Konsumi i familjeve’ ka 
rezultuar domëthënës në nivelin 1% sikurse edhe tek modeli i mësipërm. Modeli që 
përfi tohet merr formën siç më poshtë:
TA nga Tvsh-ja = 26928.4 -249646 Papunësia + 0.12 Konsumi i familjeve
Interpretimi i koefi çientave të regresionit:
 Konstantja 26928.4 konsiderohet si intercepti, e cila tregon mesatarisht të 

ardhurat e Tvsh-së, kur variablat e tjerë marrin vlerën 0.
 Koefi centi -249646 pranë variablit ‘Papunësia’, tregon për një lidhje negative 

ndërmjet papunësisë dhe të ardhurave nga Tvsh-ja. Pra një rritje prej 1 njësi e 
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papunësisë sjell një rënie prej 249646 njësi të të ardhurave nga Tvsh-ja. Ky përfundim 
është në përputhje me rezultatet e (Bikas & Rashkauskas, 2011), të cilët konstatojnë se 
në rastet kur rritet papunësia, të ardhurat nga Tvsh-ja do të ulen. 
 Koefi centi 0.12 pranë variablit ‘Konsumi i familjeve’, tregon për një lidhje 

pozitive ndërmjet konsumit të familjeve dhe të ardhurave nga Tvsh-ja. Pra një rritje 
prej 1 njësi e konsumit të familjeve sjell një rritje prej 0.12  njësi të të ardhurave nga 
Tvsh-ja. Ky rezultat është në përputhje me rezultatet e (Bikas & Rashkauskas, 2011), 
të cilët, në studimet e tyre gjetën një marrëdhënie pozitive mes konsumit të familjeve 
dhe të ardhurave nga TVSH-ja.

3. Konkluzione

Për periudhën e marrë në studim 2005-2016, u vërtetua hipoteza se papunësia dhe 
konsumi i familjeve kanë ndikim tek të ardhurat e TVSH-së dhe janë statistikisht të 
rëndësishëm në nivelet e rëndësisë përkatësisht 10% dhe 1%. Ndërsa për variablin e 
rritjes së PBB-së për frymë, u zbulua një lidhje pozitive me të ardhurat e TVSH-së, 
por që nuk kishin ndikim tek këto të fundit. U zhvillua një model tjetër i përmirësuar, 
me largimin e variablit të rritjes së PBB-së për frymë dhe rreth 97% e variacionit të 
variablit të varur arrihet të shpjegohet nga variacioni i variablave të pavarur, ndërsa 
pjesa tjetër mbetet e pashpjegueshme. Në tabelën e mëposhtme kam përshkruar 
shenjat që kanë rezultuar nga punimi im dhe shenja e pritshme e lidhjes referuar 
literaturës:

Tabela 4- Krahasimi i shenjave të variablave
Nr. Përshkrimi i va-

riablit
Shenja e 
rezultuar Shenja e pritshme Rezultati

1 Papunësia  Negative (Bikas & Rashkauskas 2011), Negative Statistikisht 
domëthënës

2 Konsumi i familje-
ve  Pozitive Bikas & Rashkauskas (2011), Pozitive Statistikisht 

domëthënës

3 PBB-ja për frymë  Pozitive
 Bikas & Andruskaite (2013), Pozitive

Azaria & Robinson (2005), Negative

Jo 
domëthënës

Burimi: Ilustrim nga autori
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Etika e diskursit social

Musa Nikçi

Abstrakt

Në këtë punim do të analizohet etika e diskursit social si një disiplinë e cila formon rrënjë në 
fi lozofi të e ndërkomunikimit. Si disiplinë relativisht e re dhe në zhvillim ofron një bosht teorik 
dhe fi lozofi k mbi normat morale të sjelljes dhe komunikimit. Zbulimi i kësaj disipline lidhet 
me emrat dhe punën e shumë autorëve. Në këtë punim do të analizohet kryesisht fi lozofi a 
e Habermasit dhe zanafi lla e kërkimeve teorike për ta ndërtuar dhe konceptuar etikën e 
diskursit social. 

Hyrje

Ndër frazat më të famshme të diskursit etik që propozohet nga Jurgen Habermas 
është: në diskurs, forca natyrale e argumentit më të mirë është prevalente. Etika e 
diskursit i referohet një lloj argumenti që përpiqet të krĳ ojë të vërteta normative 
ose etike duke shqyrtuar supozimet e diskursit1. Variacionet e këtĳ  argumenti janë 
përdorur në vendosjen e etikës egalitariane, si dhe etikës libertariane.
Etika e diskursit lidhet kryesisht me punën e Karl-Ott o Apel (1980) dhe Jürgen 
Habermas, i cili bashkon teorinë e tĳ  të racionalitetit dhe veprimit komunikuese 
(1981) me njohuritë e Apelit (Habermas 1983, 1989). 

Shqyrtimi i literaturës

Historiku dhe zhvillimi
Filozofët e dikurshëm të Frankfurtit, Jurgen Habermas dhe Karl-Ott o Apel, 
konsiderohen të jenë themelues të etikës së diskursit modern, i cili mori formë në 
vitet shtatëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë të shekullit të njëzetë. Megjithatë, ideja e ED2 u 
rrit nga G. H. Mead në fi llim të shekullit të njëzetë, i cili u frymëzua nga semiotika 
pragmatike e C.S. Peirce, në të cilën komunikimi është instrumenti kryesor në proceset 
kolektive të vërtetimit të së vërtetës. Që nga Apel dhe Habermas, ED është ndjekur 
nga një numër fi lozofësh. Për qëllime të përqëndrimit dhe qartësisë, në këtë punim 
do të përqëndrimi te fi lozofi a që mbështetet nga Habermas.
Ashtu si Mead, të dy Apel dhe Habermas janë plotësisht të ndikuar nga pragmatizmi. 
Apel heton të ashtuquajturat kushtet transcendental-pragmatike të komunikimit. Si 
përgjigje e pragmatistëve ndaj sistemit të Kantit me arsye të pastër, ai pohon se kushdo 
që merr pjesë në një argument pranon në mënyrë implicite të gjitha pretendimet e 
mundshme që mund të bëhen, sa kohë nëse këto pretendime mund të justifi kohen 
nga argumente racionale (Apel 1980, fq. 277).
Në zhvillimin e versionit të tĳ  të ED, Habermas kombinon teorinë e tĳ  të konsensusit 
të së vërtetës (1973) me teorinë e tĳ  të veprimit komunikuese (1981). Ai përshkruan 
1  Discourse Ethics.” Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics, Encyclopedia.com, www.
encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/discourse-ethics. 
2  Shkurtesw pwr Etikwn e Diskursit.
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parimet kryesore të ED në ndërgjegjen morale dhe veprimtarinë komunikuese (1983). 
Zbatimet praktike të ED-së të tĳ  janë përpunuar në mes fakteve dhe normave (1992), 
në të cilën Habermas fokusohet në demokraci dhe legjislacion.
Ashtu si Peirce, Habermas pohon se të gjitha mendimet ndodhin në gjuhë. Ashtu si 
Kant, Habermas supozon natyrën universale, të pakushtëzuar dhe të detyrueshme 
të moralit dhe argumenton se justifi kimi i vlefshmërisë së normave morale mund 
të bëhet në një mënyrë analoge me justifi kimin e fakteve. Ngjashëm me Kantin, 
Habermas lidh moralitetin me arsyet e paanshmërisë. Por, përderisa për Kantin 
moraliteti është individualist pasi secili individ, i udhëhequr nga domosdoshmëria 
kategorike, mund të vĳ ë në mënyrë të pavarur në konkluzione valide në lidhje me 
detyrimet tona morale, Habermas pretendon se paanshmëria mund të vĳ ë vetëm 
duke u angazhuar në një dialog me të gjithë ata që preken nga një çështje me kusht 
që ky dialog të lirohet nga kufi zimet e interesave dhe marrëdhënieve të pushtetit. 
Prandaj, Habermas artikulon dhe refl ekton tip idealist, në të cilin zhvillohet aksioni 
komunikues i orientuar drejt konsensusit, i çliruar nga kufi zimet e marrëdhënieve 
të pushtetit dhe të veprimeve strategjike jashtë (vetë) interesit. Përfundimisht, ai e 
karakterizon këtë ideal si një ideal rregullativ, në vend të diçkaje që është vërtet dhe 
plotësisht e arritshme. Megjithatë, ai pohon gjithashtu se si një ideal rregullativ, në të 
vërtetë supozohet në praktikën komunikuese.
Etika e diskursit të Habermas
Etika e diskursit të Habermasit është përpjekja e tĳ  për të shpjeguar implikimet e 
racionalitetit komunikues në sferën e njohjes morale dhe vlefshmërisë normative. 
Është një përpjekje e përqasje teorike për të riformuluar njohuritë themelore të etikës 
deontologjike kantiane në aspektin e analizës së strukturave komunikuese. Kjo do të 
thotë se është një përpjekje për të shpjeguar natyrën universale dhe të detyrueshme 
të moralit duke evokuar detyrimet universale të racionalitetit komunikues. 
Është gjithashtu një teori morale njohëse, që do të thotë se pohon se justifi kimi i 
vlefshmërisë së normave morale mund të bëhet në mënyrë analoge me arsyetimin e 
fakteve. Megjithatë, i gjithë projekti është ndërmarrë si një rindërtim racional i njohjes 
morale. Ajo pretendon vetëm për të rindërtuar orientimet e nënkuptuara normative 
që udhëzojnë individët dhe pretendon të ketë qasje në to përmes një analize të 
komunikimit.
Parimet bazë që ndikojnë etikën Habermasjane
Habermas pohon se vlefshmëria normative nuk mund të kuptohet si e ndarë nga 
procedurat argumentuese të përdorura në praktikën e përditshme, siç janë ato të 
përdorura për të zgjidhur çështjet që kanë të bëjnë me legjitimitetin e veprimeve dhe 
vlefshmërinë e normave që udhëheqin ndërveprimet. Ai e bën këtë kërkesë duke 
iu referuar dimensioneve të vlefshmërisë të bashkëngjitur në aktet e të folurit në 
komunikim dhe format e nënkuptuara të argumentimit që ato nënkuptojnë. Ideja 
themelore është se vlefshmëria e një norme morale nuk mund të justifi kohet në 
mendjen e një individi të izoluar që refl ekton në botë. Vlefshmëria e një norme është e 
justifi kuar vetëm intersubjektivisht në proceset e argumentimit ndërmjet individëve. 
Vlefshmëria e një pretendimi ndaj drejtësisë normative varet nga mirëkuptimi i 
ndërsjellë i arritur nga individët në argument.
Etika e Habermas dhe Kant bazohen në nocionin e presupozimit të argumentimit si dy 
shtylla që fi tojnë peshë. Kanti nxori parimet morale nga domosdoshmëritë e detyruara 
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mbi një subjekt racional që refl ektonte në botë. Habermas nxjerr parimet morale nga 
domosdoshmëritë e detyruara ndaj individëve të angazhuar në arsyetimin diskurziv 
të pohimeve të vlefshmërisë, nga presupozimet e pashmangshme të komunikimit 
dhe argumentimit. Këto presupozime ishin llojet e idealizimit që individët duhej të 
bënin për të fi lluar madje edhe komunikimin dhe argumentimin. 
Parimi i universalizimit
Presupozimet e komunikimit shprehin një obligim universal për të mbajtur gjykimin 
e paanshëm në diskurs, i cili kufi zon të gjithë të prekurit për të adoptuar perspektivat 
e të gjithë të tjerëve në shkëmbimin e arsyeve. Nga kjo Habermas nxjerr parimin e 
mëposhtëm të universalizimit (U), i cili është kushti që çdo normë e vlefshme duhet 
të përmbushë:
(U) Të gjithë të prekurit mund të pranojnë pasojat dhe efektet anësore që mund të 
parashikohen për përmbushjen e normës për kënaqësinë e interesave të të gjithëve, 
dhe pasojat preferohen nga ato të mundësive alternative të njohura për rregullim. 
(Habermas, 1991, f.65)
Kjo mund të kuptohet si strukturë e thellë e të gjitha normave morale të pranueshme 
dhe nuk duhet të ngatërrohet me parimin e etikës së diskursit (D), që supozon se 
ekzistojnë normat që plotësojnë kushtet e përcaktuara nga (U).
(D) Vetëm ato norma që plotësojnë (ose mund të plotësojnë) miratimin e të gjithë të 
prekurve në cilësinë e tyre si pjesëmarrës në një diskurs praktik, mund të pretendojnë 
vlefshmërinë e tyre.
Implikimet e (U) dhe (D) janë mjaft  të thella. (U) pretendon të jetë një rindërtim 
racional i pikëpamjes morale të paanshme në themel të të gjitha teorive morale 
njohëse. Sipas kognitivistëve moralë (sikurse janë Kanti, Raëls etj.), vetëm nga një 
pikëpamje e tillë morale, mund të fi tohen njohuri për detyrimet impersonale (gati 
faktike) të një vullneti të përgjithshëm, sepse ky perspektiv lehtëson vendimet nga 
pasaktësitë e interesave personale.
Etika diskursive dhe pluraliste
ED është veçanërisht tërheqëse për bioetikën bashkëkohore, sepse kombinon 
universalizmin dhe pluralizmin. Nga njëra anë, ED i apelon idealeve të universalitetit, 
paanësisë dhe racionalitetit; prandaj, ajo siguron bazë për pretendime thelbësore 
morale. 
Sipas Cooke, një model pragmatik i hetimit si ED është një kornizë demokratike, e 
hapur e hetimit etik, i cili lejon ndjeshmërinë ndaj konteksteve dhe tolerancës mbi 
dallimet. Ai na siguron një qasje të dobishme për ekzaminimin bioetik të normave 
dhe vlerave, si dhe mënyrën e marrjes së vendimeve. Prandaj, ED mund të jetë një 
qasje pragmatike ndërdisiplinore, shkencore dhe të orientuar nga qëllimi, e cila mund 
të akomodojë vështirësitë me të cilat përballet bioetika e sotme.Cooke 2003).
Fakti që ED merr qëndrim meta-etik gjithashtu është i mirëpritur nga bioetikistët: DE 
nuk tregon agjentë moralë për të cilët normat morale janë të vlefshme, çfarë duhet 
të bëjnë dhe pse. Përkundrazi, ai merret me rregullat dhe kushtet e diskursit moral, 
me të cilin ai kërkon të ofrojë një mënyrë për të justifi kuar argumente dhe argumente 
morale. Prandaj, ED mund të funksionojë si kornizë për të vlerësuar proceset e 
diskutimit, pa u kufi zuar në qëndrime specifi ke normative. Në këtë kuptim, ED 
mund të mendohet si matës për vlefshmërinë e procesit të formimit të së vërtetës, 
edhe pse shpesh nuk përmbushen standardet e përcaktuara nga ED (Gunson, 2012).
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Nga ana tjetër, ED shpeshherë është kritikuar për asnjanësinë morale, pasi ajo qartë 
përshkruan procedurën dhe kushtet për diskursin moral. Kjo sugjeron që qasja 
procedurale e përshkruar nga ED nuk mund të jetë aq e lirë sa supozohet dhe për këtë 
arsye zbatueshmëria e saj universale është e diskutueshme. Për më tepër, supozimi 
i universalitetit të racionalitetit është kritikuar: ajo që llogaritet si racionalitet nuk 
mund të jetë e njëjtë për të gjithë, ose ndoshta vetëm për disa njerëz, të tillë si ata 
që jetojnë në demokracitë perëndimore dhe liberale (Gunson, 2012). Lidhur me këtë 
kritikë, argumentohet se ed e Habermasit shpërfi ll jetën e botës duke i konsideruar 
vlerat si diçka sociologjike dhe vetëm norma si fi lozofi ke; vetëm ky i fundit duhet 
të merret në konsideratë në ligjërimin moral. Ndryshe nga normat, megjithatë, 
vlerat dhe preferencat: nuk mund të ndahen nga kontekstet e tyre. Kjo e bën DE-
në "jashtëzakonisht të ngushtë" dhe siguron një "pikëpamje joreale" për atë se çka 
paraqesin diskutimet aktuale të konceptimit të idealeve të jetës (Pekelharing, 2002).
Së fundi, ED-ja e Habermasit kritikohet se përqendrohet shumë në universalizmin në 
terma abstrakte, duke përfshirë "tjetrën të përgjithësuar", duke e parë kështu faktin 
se në diskurs ne jemi në të vërtetë gjithmonë të ballafaquar me individë të betonit, të 
mishërimit dhe të ngulitur (Benhabib & Dalmeyr, 1990) .
Etika diskursive dhe metodat e shqyrtimit moral
Etika diskursiv ka qenë  frymëzim për kornizat metodologjike të diskutimit bioetik, 
si dhe për refl ektimin fi lozofi k në kushtet që duhet të përmbushen në diskurset 
praktike. Veçanërisht, metodat e diskutimit që janë të frymëzuara nga ED zakonisht 
nuk i miratojnë rregullat e tyre strikte formaliste dhe as nuk përqendrohen vetëm në 
konsensus në mënyrën që përshkruhet nga ED. Kjo mund të lidhet me rreptësinë e 
kushteve që duhet të përmbushen për të pranuar një normë në ED, duke e bërë atë 
shumë formaliste dhe shumë të kërkuar për të zgjidhur problemet morale dhe për 
të vendosur norma në praktikën e përditshme bioetike. Duke diskutuar vlerën e ED 
për bioetikën, Cooke paralajmëron se përdorimi i ED mund të rezultojë në një "etikë 
minimale", sepse vetëm ato gjykime etike mbi të cilat mund të arrĳ më konsensus në 
situatat ideale të të folurit dhe vetëm pretendimet e universalizueshme kanë potencial 
të bëhen norma (Cooke, 2003). Por megjithëse karakteri formal, procedural dhe teorik 
i ED është i vështirë për t'u përkthyer në metoda konkrete të refl ektimit në bioetikë, 
ajo mbështetet si një ideal rregullativ në hetimin etik, si dhe një mjet për të ndjerë 
veten si agjentë moralë.
Një shembull i mirë i një metode të diskutimit moral që ndan disa presupozime 
me DE është shqyrtimi i çështjes morale, një mënyrë dialoguale e mbështetjes 
etike të zhvilluar në Holandë dhe e cila njëherit është duke u përdorur gjithnjë e 
më shumë diku tjetër në Evropë. Ai përfshin një proces të përbashkët të hetimit të 
vlerave dhe normave, të lehtësuar nga një etikist. Lehtësuesi ndihmon pjesëmarrësit 
të përqëndrohen në përvojat e tyre morale konkrete, duke strukturuar metodikisht 
procesin e diskutimit dhe duke u kujdesur për kushtet optimale të dialogut, të cilat 
përfshĳ në barazinë midis pjesëmarrësve, shtyrjen e paragjykimeve dhe dëgjimin 
aktiv. Në vend që të përqëndrohet thjesht në racionalitetin e argumenteve, shqyrtimi 
i çështjes morale gjithashtu kërkon të krĳ ojë një hapësirë   për të eksploruar burimin e 
emocioneve, si zhgënjimi ose shqetësimi (moral), për të zbuluar atë që është moralisht 
e rëndësishme për palët e interesit (Molewĳ k et al, 2008).
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Konluzione

Etika diskursive e konsideron drejtësinë morale si rezultat i diskursit praktik në 
kushtet e rregullave dhe parimeve specifi ke. Në fusha të ndryshme të bioetikës, 
ED ka ndikim të qartë. Konsiderohet të jetë e vlefshme për vlerësimin dhe krĳ imin 
e kornizave për hetime etike, për shqyrtimin moral në mjediset pluraliste dhe për 
refl ektimin mbi çështjet e fuqizimit dhe pjesëmarrjes. Natyra formaliste e kushteve 
që duhen plotësuar për të validuar pretendimet e një të vërtete morale, pretendimet 
ndaj universalizimit, kognitivizmi dhe fakti se si teori meta-etike nuk ofron rregulla 
dhe kushte konkrete për diskutim moral, janë konsideruar nga analistët vetëm si disa 
prej pikave të dobëta të diskursit etik. 
Megjithatë, pavarësisht nga kufi zimet e saj, ED është një perspektivë relevante për 
bioetikën, duke nënvizuar natyrën intersubjektive të mirëkuptimit moral dhe duke 
siguruar kushte të vlefshme për organizimin e praktikave të arsyetimit moral në 
mënyrë demokratike. 
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 Analiza e rrjetit të vendbanimeve të Komunës së Suharekës në Kosovë

MSc. Ideal Kabashi
Gjimnazi “Jeta e Re”, Suharekë – Kosovë       

Abstrakt

Organizimi hapësinor dhe funksional i vendbanimeve paraqet një proces shumë 
të rëndësishëm, për zhvillimin socio-ekonomik, duke ndikuar në formën e jetës së 
banorëve të një hapësire. Përmes këtĳ  punimi pretendohet të bëhet një pasqyrim 
më i qartë dhe një analizë sipërfaqësore, e rrjetit të vendbanimeve për hapësirën e 
Komunës së Suharekës në Kosovë.
Studimi do të bazohet në analizën demografi ke të vendbanimeve, shpërndarjen 
hapësinore, dendësinë e vendbanimeve, distancën ndërmjet tyre, strukturën e 
vendbanimeve sipas madhësisë dhe tipizimin e tyre sipas funksioneve.
Duke u bazuar në këto analiza, punimi ynë synon të identifi koj të metat në organizimin 
hapësinor dhe funksional të vendbanimeve dhe duke propozuar ndryshime eventuale 
të arrihen shërbime dhe oferta më të mira për qytetarët.    

Fjalët kyçe:  rrjeti i vendbanimeve,  urbanizimi, vendbanime rurale, shpërndarje 
hapësinore.

Karakteristikat e përgjithshme të popullimit

Evoluimi i numrit të popullsisë në këtë komunë është determinuar nga shumë 
faktorë, si zhvillimet historike, kushtet ekonomike e sociale, ato shëndetësore e 
higjienike, që kanë shkaktuar mortalitet të lartë gjatë gjithë zhvillimit historik, por 
kur kemi parasysh se edhe shkalla e natalitetit ka qenë e lartë, shtimi natyror për një 
periudhë të gjatë ka qenë me intenzitet shumë të vogël të rritjes. Sidomos pas luft ës 
së dytë botërore, kur si rezultat i zhvillimit të industrisë dhe zhvillimit ekonomik në 
përgjithsi mortaliteti fi llon të bie dukshëm dhe popullsia fi llon një rritje me intensitet 
të lartë.
Tabela nr. 1. Paraqitja e numrit të popullsisë 1953/91 në komunën e Suharekës1.

Viti i regji-
strimit 1953 1961 1971 1981 1991

Shqiptar 25492 30257 41397 55640 -
Minoritete 4057 4398 3856 3794 3308

gjithsejt 29549 34655 45253 59343 -
         Burimi: J. Osmani
Të dhënat nga (tabela nr. 1.) tregojnë qartë lëvizjen e numrit të popullsisë në këtë 
komunë gjatë viteve, sipas regjistrimeve të popullsisë të organizuara atë kohë nga 
Jugosllavia. Vërehet që numri i popullatës shqiptare është shtuar dukshëm në 
krahasim me popullsinë minoritare.
Sot për komunën e Suharekës ka të dhëna të ndryshme mbi numrin e popullsisë, që 
na japin autorë e publikime të ndryshme.  Në Komunën e Suharekës jetojnë 81311 
banorë në 11024 familje, në 41 vendbanime, ku vetëm në qytetin e Suharekës jetojnë 
1  J. Osmani, Vendbanimet e Kosoves, IV, Theranda (Suhareka), fq. (48-49), 2008, Prishtinë.
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15000 banorë2.
Ne vitin 2011 në komunën e Suharekës jetojnë 88126 banorë, në 43 vendbanime, 
ku vetëm qyteti ka 138853. Mbi 99.5% janë popullsi shqiptare. Por sipas atlasit të 
regjistrimit të popullsisë të agjensisë së statistikave të Kosovës, Suhareka ka 59722 
banorë resident, të cilët jetojnë në 41 vendbanime, me dendësi mesatare prej 165.4 
banorë/km², ku shumica dërmuese i takojnë zonave rurale dhe vetëm 10 mĳ ë banorë 
jetojnë në qytezën e Suharekës�.

Tabela nr. 2. Paraqitja e të dhënave demografi ke 2011, në komunën e Suharekës.
Komuna Banorë Sip. në 

km²
Dendë-

sia Pop.urbane Pop.rurale Nr. i vendba-
nim

Suharekë 59722 361 165,4 10422 49300 41
  Burimi: ASK, Atlasi i regjistrimit të popullsisë 2011.
Nëse analizojmë lëvizjen e popullsisë gjatë periudhës nga viti 1953 deri në vitin 1981 
vërehet shtim shumë i madh i popullsisë, por pastaj nga viti 1981 deri me 2011 vërehet 
kjart stagnimi i shtimit të numrit të përgjithshëm të popullsisë, prej regjistrimit të vitit 
1981 kur komuna numronte 59343 dhe me regjistrimin e fundit ku numri doli te jetë 
59722, që shihet edhe në grafi kun.1., dhe ky stagnim u shkaktua jo vetëm si rezultat 
i zvoglimit të shtimit natyror, por më shumë si rezultat i migrimeve të një numri 
shumë të madh të popullsisë jasht vendit, për gjatë gjithë periudhës së viteve 90-ta, 
emigrim i cila ka vazhduar edhe pas luft ës së fundit, dhe po vazhdon sot e tutje. g p p j

Grafi ku 1. Paraqitja e numrit të popullsisë 1953/2011 në komunën e Suharekës.

                 Burimi: J. Osmani dhe ASK.
Sa i përket shkallës së arsimimit kjo komunë është në nivel pak më të mirë se shumica 
e komunave të Kosovës. Prej popullsisë mbi 15 vjeq rreth 5% është me arsim superior, 
ndërsa rreth 23% me arsim të mesëm, një përqindje e vogël sidomos tek popullsia mbi 
65 vjeç e kryesisht e gjinisë femërore na paraqitet edhe analfabetizmi4.
Një numër i madh i popullsisë i takon strukturës ekonomike paraakive si rezultat 
që dominon popullata e moshës së re.  Popullsia ekonomikisht aktive e moshës mbi 
15 deri në 60/65 vjeç, është kryesisht e ngarkuar, por një numër mjaft  i madhë i kësaj 
popullate jeton dhe punon në vendet e Evropës. Popullsia e moshës mbi 60/65 vjeç, 
që i takon strukturës postaktive paraqet përqindjen më të vogël.
Popullsia e Komunës së Suharekës është ndër të parat në Kosovë, e cila si për shkaqe 

2  ESK, regjistrimi i popullsise ekonomive familjare dhe banesave, 2011.
3  ASK, atlasi i regjistrimit të popullsisë Kosovë, Prishtinë, 2013.
4  J. Osmani, Vendbanimet e Kosoves, IV, Theranda (Suhareka), fq. (50-51), Prishtinë, 2008.
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politike ashtu edhe për ato ekonomike mori rrugën e gurbetit duke shkaktuar 
thyrjen e parë demografi ke, dhe duke ndikuar pastaj edhe në rrjedhën normale të 
zhvillimit demografi k, për shkak të migrimit të popullsisë mashkullore. Shpërngulje 
të popullsisë në këtë komunë ka pasur edhe në kohën e re dhe vazhdon të ketë edhe 
sot.

Fig 1. Paraqitja e depopullimit në vendbanimet e Komunës së Suharekës5.
Popullsia ka lëvizur edhe Brenda vendit, nga zonat e larta të fshatrave të vogla drejt 
fshatrave të mëdha dhe qendrës komunale, por edhe qendrave tjera jasht Suharekës. 
Sikurse shihet edhe në fi g.1., depopullimi si fenomen është shumë i shprehur tek 
fshatrat e zonave të larta me distancë më të madhe nga qendra komunale dhe ku 
mungon infrastruktura. Depopullim të mesatar kanë fshatrat të cilat kanë një bazë 
infrastrukturore dhe kushte mesatare të jetës, ndërsa në nivel të ulët depopullimi 
janë fshatrat e mëdha, qendrat e bashkësive locale, fshatrat më të afërta me qendrën 
komunale dhe vet qendra komunale Suharekë.

Shtrirja e vendbanimeve sipas lartësisë mbidetare

Karakteristikat hipsometrike të një territori janë me rendësi të madhe për planifi kimin 
dhe shfrytëzimin e hapsirës për veprimtari të ndryshme, si bujqësi dhe degët e saj, 
industri, komunikacion por edhe për ngritjen dhe zhvillimin e vendbanimeve6.
Teritori i komunës së Suharekës shtrihet në një lartësi mbidetare mesatare prej 455 m, 
ku pjesa perëndimore e cila paraqet zonë nga tabani i grabenës tektonike të Dukagjinit 
shtrihet në lartësi mbidetare duke fi lluar nga 360m në pjesën më jugperëndimore, 
ndërsa territori i saj në juglindje arrinë deri në 2092m maja e Ostrovicës në Malet 
e Sharrit. Lartësia mbidetare e komunës shkon duke rënë prej lindjes, juglindjes e 
verilindjes në drejtim të perëndimit e jugperëndimit.                          Në bazë të kësaj 
strukture hipsometrike dhe lartësisë mbidetare të relievit në hapësirën administrative 
të Komunës së Suharkës, janë ngritur 43 vendbanime, të cilat në bazë të llogaritjeve 
nga harta topografi ke, shtrihën në lartësi mbidetare prej 360m deri në mbi 1500m. 
Varërisht prej lartësisë mesatare mbidetare të shtrirjes së vendbanimeve, në këtë 
komunë, kemi diferencuar katër zona hipsometrike (tabela nr. 3.) zonën fushore e cila 
paraqet vendbanimet që shtrihen nga 360m deri në 600m lartësi mesatre mbidetare, 

5  Ministria e Mjedisit dhe Planifi kimit Hapsinor, Instituti i Planifi kimit Hapsinor dhe Kuvendi Komunal i 
Suharekës, Analiza hapësinore- Komuna e Suharekës, korrik 2005.
6  I.Kabashi, Roli i kushteve fi ziko-gjeografi ke në zhvillimin ekonomik të Komunës së Therandës, punim 
diplome, fq. 27, Prishtinë 2013.



29

Vol. 4 No.3
January, 2019

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

zonën kodrinore nga 600m deri në 800m, pastaj zonën kodrinore-malore me 800m 
deri 1000m, si dhe zona e lartë malore mbi 1000m deri në pikën më të lartë7.

Tabela nr. 3. Paraqitja e zonave hipsometrike në komunën e Suharekës.
Zonat hipsome-

trike Fushore Kodrinore Kodrinoro-malore E larte malore
Lartësia

mbidetare në 
(m)

360-600 >600-800 >800-1000 >1000-2092

 Burimi: autori
Zona fushore.- e cila përfshinë pjesën perëndimore e jugperëndimore të territorit 
me një lartësi mbidetare prej 360-600 m, pjesa e poshtëme e sistemit të Toplluhës 
karakterizohet me një pjerrtësi të vogël nga lindja në drejtim të perëndimit, e mbuluar 
nga sedimentet liqenore të Dukagjinit, është zona në të cilën janë përqendruar pjesa 
dërrmuese e vendbanimeve, popullsisë dhe veprimtarive ekonomike ku këtë e kanë 
kushtëzuar kushtet e mira të terrenit të kësaj zonë. Në këtë zonë hipsometrike në 
“Gropën e Prizrenit”, mbi luginën e gjerë aluvionale të lumit të Suharekës është gritur 
qyteza e vogël e Suharekës e cila numëron mbi 10 mĳ ë banorë. Kësaj zone i takojnë 
një numër i fshatrave të cilët paraqesin vendbanimet më të mëdha të kësaj komune.  
Pjesët qëndrore të kësaj zone janë një pjesë e tabanit të grabenës së Dukagjinit (360-
450m) në të cilën janë ngritur fshatrat: Gelanca, Gjinoci, Tërrnja, Leshani, Topliqani, 
Sopĳ a, Shiroka, Reqani, Reshtani, Peqani, dhe Studenqani.
Pjesët e skajshme të kësaj zone i mbulojnë konet aluviale dhe depozitimet e sjella nga 
pjesët e larta malore, në këtë zonë shtrihen glacispiemontet rreth Maleve të Jezercit 
dhe Fushës së Dukagjinit (450-600m), mbi të cilat janë ngritur fshatrat: Greikoci, 
Mushtishti, Sallagrazhda, Dubrava, Savrova, Bukoshi, Popolani dhe Stravuçina. Në 
pjesën veriperëndimore të komunës rrëzë gjeoantiklinalit të Gallushës në pjesët e 
shullërit të tĳ  në lartësi rreth 500m shtrihet Sllapuzhani, Semetishti, dhe Kastërrci, 
ndërsa në pjesën më perëndimore shtrihet edhe Dobërdelani.

Fig 2. Vendbanimet sipas lartësisë në Komunën e Suharekës.

7   Po aty, fq. 28.
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Zona kodrinore.- e cila fi llon menjëherë me ngritje të theksuar të topografi së së 
terrenit dhe këndit të pjerrtësisë, zë pjesën lindore dhe verilindore të zonës fushore, 
me një lartësi mbidetare prej 600m deri afër 800m, e cila karakterizohet kryesisht me 
sedimente deluvionale e proluvionale, mbi të cilat shtrihen formacionet vegjetative 
livadhore. Në këtë zonë janë ngritur vendbanimet si: Dvorani, Vraniqi, Krushica e 
Poshtëme, Mohlani, Vërsheci, Dragaçina, Duhla, Bllaca dhe Nishori. 
Zona kodrinore-malore.- e cila ngritet mbi zonën kodrinore, me coptim vertikal më 
të theksuar, me topografi më të larmishme të terrenit, zë pjesën lindore e verilindore 
të zones paraprake dhe më veriore të hapësirës komunale, me një lartësi mbidetare 
prej 800 deri 1000m në të cilën pjesërisht shtrihen livadhet dhe kryesisht pyjet 
gjetherënëse. Sikurse shihet  edhe në fi g.2., në këtë zonë shtrihen vendbanimet si: 
Delloci, Krushica e Epërme, Papazi, Qadraku, Grejqevci,         Luzhnica dhe Javori.
Zona e lartë malore.- kjo zonë ngritet mbi zonën kodrinore-malore dhe paraqet zonën 
më të lartë të hapësirës komunale. Shtrihet kryesisht mbi formacione metamorfi ke të 
paleozoikut e mesozoikut dhe zë pjesën më lindore dhe juglindore të Komunës së 
Suharekës, me një lartësi mbidetare mbi 1000m. Në këtë zonë shtrihen malet më të 
larta, të kësaj komune, Suka e Dermanit (nyja hidrografi ke, e Kosovës) 1934m-i cili 
paraqet ujëndarësin në mes të pellgut të Toplluhës, Bistricës së Prizrenit dhe Lepencit, 
në këtë zonë gjendet edhe maja me e lartë në këtë komunë, Maja e Ostrovicës (2092m). 
Vendbanimet që shtrihen në këtë zonë janë: Budakova, Maqiteva, dhe Bukoshi II 
(fi gura 2.).
Të dhënat nga (grafi ku nr. 2.) tregojnë qartë koncentrimin e vendbanimeve dhe 
popullsisë në zonën fushore, në të cilën shtrihen 26 vendbanime, pastaj në zonën 
kodrinore janë 9 vendbanime, në zonën kodrinoro-malore shtrihen 6 vendbanime 
ndërsa në zonën e lartë malore janë vetëm 3 nga gjithsejt 43 vendbanime të kësaj 
komune.   

Grafi ku 2. Paraqitja e numrit të vendbanimeve sipas zonave hipsometrike

Nëse i shprehim në përqindje, zona fushore përfshin 59% të vendbanimeve, pastaj 
20% ndodhen në zonën kodrinore, ndërkaq në zonën kodrinoro-malore shtrihen 
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14% dhe zonës së lartë malore i takojnë vetëm 7% prej vendbanimeve të këtĳ  teritori 
(grafi ku 3.).  

Grafi ku 3. Paraqitja vendbanimeve në përqindje sipas zonave hipsometrike

Dendësia e popullsisë dhe e rrjetit të vendbanimeve

Duke patur parasysh kushtet natyrore të lartëcekura, hapësira administrative e 
komunës së Suharekës, paraqet një territor shumë të përshtatshëm për zhvillimin e 
veprimtarive antropogjene. Kjo ka bërë qe hapësira në fj alë të jetë mjaft  e populluar, 
në të cilën sot jetojnë afër 60 mĳ ë banorë dhe ne bazë të sipërfaqes së saj prej 361 
km², dendësia mesatare e popullsisë është 165 banorë/km². Kjo dendësi nuk është 
e njejtë në gjithë territorin komunal, sepse janë shumë faktorë si relievi, ujrat, 
tokat, vegjetacioni etj., të cilët kanë ndikuar në koncentrimin e popullsisë brenda 
kësaj hapësire, prandaj në pjesën perëndimore, e cila ka terren fushor, në të cilën 
janë koncentruar shumica e vendbanimeve të mëdha, sigurisht që edhe dendësia e 
popullsisë është më e madhe në krahasim me zonat tjera. Pjesa veriore dhe lindore, 
gjithashtu ka një numër të konsiderueshëm vendbanimesh, por ato edhe janë më të 
vogla edhe më të shpërndara, prandaj edhe dendësia e popullsisë është më e vogël 
krahasuar me pjesën perëndimore. Zona e cila mund të konsiderohet me dendësinë 
më të vogël të popullsisë, sigurisht është skaji juglindor, kur kemi parasysh se kjo 
hapsirë paraqet një terren malor të lartë dhe pa kushte për ngritjen e vendbanimeve 
të përhershme dhe zhvillimin e veprimtarive jetësore të kohës moderne.
Zona fushore 400-600 m lartësi, ka një dendësi rreth 380 banorë për km², në të cilën 
jetojnë mbi 72% e popullsisë, ndërsa zona kodrinore me 600-800 m lartësi, ka dendësi 
afër 200 banorë në një km² në të cilën jetojnë mbi 22% e popullsisë, pastaj në zonën 
kodrinoro-malore me 800-1000 m lartësi, sikurse vërehet edhe në tablën më poshtë, 
dendësia është shumë më e vogël, me rreth 30 banorë për km² ku jetojnë rreth 2.5% e 
popullsisë dhe në zonën e lartë malore me lartësi mbi 1000 m, dendësia arrin rreth 45 
banorë për km² ku jetojnë rreth 3.5% e popullsisë. Përqindja e popullsisë sipas zonave 
hipsometrike është paraqitur kjartë në grafi kun 4.
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Tabela nr. 4. Shtrirja e popullsisë sipas zonave hipsometrike në komunën e Suharekës
Zonat hipsometrike Fushore Kodrinore Kodrinoro-

malore
E lartë malore

Banorë për km² 380 200 30 45
Popullsia në % 72 22 2.5 3,5

Grafi ku 4. Paraqitja e popullsisë në përqindje sipas zonave hipsometrike.

Vendbanimet kanë një shtrirje propocionale me format e relievit dhe kushtet tjera 
fi zike, ato kanë një distancë mesatare 2,5 deri 3 km larg njëra tjerës edhe pse në 
zonën qëndrore rreth qytezës së Suharekës, siq është rasti me Reqanin, Reshtanin, 
Peqanin apo Shirokën ato nuk kanë fare hapësirë ndarëse dhe fshatrat periferike janë 
bashkangjitur me qytezën. Në zonën perëndimore ato janë më të dendura e më afër 
njëra-tjetrës, ndërsa në pjesën lindore më të shpërndara dhe më distanca më të mëdha 
nga njëra tjetra. 
Në zonën fushore dendësia e vendbanimeve është më e lartë, ku një vendbanim 
shtrihet mesatarisht në një sipërfaqe prej 5.4 km² ndërsa në zonën kondrinore sikurse 
shihet në tabelën më poshtë, vendbanimet shtrihen mesatarisht në çdo 10 km². Në 
zonën kodrinoro-malore çdo vendbanim ka mesatarisht 11.6 km², ndërsa në zonën 
e lartë malore ku edhe dendësia është më e vogël vendbanimet shtrihen mesatarisht 
në çdo 20 km².

Tabela nr. 5. Dendësia e vendbanimeve sipas zonave hipsometrike në komunën e Suharekës
Zonat hipsome-

trike Fushore Kodrinore Kodrinoro-
malore E larte malore

sipërfaqe për ven-
dbanim (km²) 5.4 km² 10 km² 11.6 km² 20 km²

Kategorizimi i vendbanimeve sipas statutit urbane  dhe rurale

Vendbanimet e Kosovës për nga numri i banorëve, madhësisë që kanë, fi zionomisë 
dhe funksioneve që kryhen në to ndahen në vendbanime fshatare, kalimtare ose 
mikste dhe qytete, ndërsa kriteret për ti përkufi zuar ato janë kryesisht numri i 

[VALUE][

[VALUE][

[VALUE][
[VALUE][

popullsia sipas zonave hipsometrike

zona fushore zona  kodrinore zona kodrinoro-malore zona e lartë malore
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banorëve dhe aktiviteti ekonomik i popullsisë së tyre8. 
Qyteza e Suharekës e cila sot është i vetmi vendbanim me tipare urbane në këtë 
komunë, paraqet një vendbamin të ri, i cili në vitin 1928 shpallet qytezë, kryesisht 
për shkak të funksionit administrativ, ndërsa në vitin 1960 ajo fi ton edhe funksionin 
e qendrës administrative komunale9. Deri në vitet e 60-ta të shek. të kaluar Suhareka 
kishte një pamje tipike agrare, por pas ndërtimit të disa objekteve industriale, fi llimit 
të ndërtimit të infrastrukturës përkatëse dhe lëvizjes së popullsisë në drejtim të 
qytezës, ndryshoi struktura e veprimtarive ekonomike, numri i popullsisë, mënyra e 
jetës urbane, morfologjia e qytetit etj. 

Foto 1. Qyteza e Suharekës, vendbanim me karakteristika urbane.

Sot Suhareka paraqet një vendbanim i cila ka mbi 10 mĳ ë banorë rezidentë, ndërsa 
në aspektin infrastukturor ajo ka përparuar dukshëm sidomos pas luft ës së fundit 
në Kosovë. Në këtë qytezë janë ngritur dy zona industriale, është rritur numri i 
funksioneve, është rritur centraliteti (fuqia gravituese) ndaj rrethinës, janë ngritur 
ndërtime shumëkatëshe kolektive dhe kështu ka fi lluar të marrë pamjet e një 
vendbanimi me karakteristika urbane.
ërpos qytezës së Suharekës e cila ka tipare urbane, në parim të gjitha vendbanimet 
tjera janë vendbanime rurale. Kohëve të fundit nën ndikimin e zhvillimit socio-
ekonomik vendbanimet fshatare pësuan shumë ndryshime, në numrin e popullsisë, 
në funksione dhe me përmirsimin e infrastrukturës bazike ndryshuan formën e tyre 
dhe shumë fshatra të kësaj komune, kanë fi lluar të marrin tipare urbane. Në shumicën 
e fshatrave të kësaj komune pavarsisht krĳ imit të infrastrukturës, dhe funskioneve 
të cilat kryhen në to (për të cilat do të fl asim në kapitullin e radhës), veprimtaritë 
primare janë dominuese. Dominimi i veprimtarive primare është karakteristikë 
kryesore më shumë për vendbanimet kodrinore-malore dhe malore, të cilat shtrihen 
në pjesën lindore e verilindore, ku dominon blegtoria ekstenzive, por është prezente 
edhe pylltaria të cilat i japin karakteristika tipike rurale këtyre fshatrave. 
8  I. Ramadani, Tipet dhe funksionet e vendbanimeve, ASHAK “KOSOVA Vështrim Monografi k”, Prishtinë 
2011.
9  H. Meleqi, Gjeografi a nacionale-1, dispensë e autorizuar për ligjërata të studentëve, fq.61, Prishtinë 2008.
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Pra analizuar 
në aspektin e 
p ë r g j i t h s h ë m , 
vetëm qyteza e 
Suharekës paraqet 
një vendbanim të 
vogël urban, ndërsa 
të gjitha fshatrat 
kanë karakteristika 
me të cilat mund 
të vlerësohen si 
vendbanime të tipit 
rural.

Foto 2. Pamje nga fshati Vërshec i komunës së Suharekës, vendbanim tipik rural.

Shtrirja e vendbanimeve sipas madhësisë

Në hapësirën për të cilën po bëjmë fj alë, siq u pa edhe më lartë, shtrihen 43 
vendbanime, në një sipërfaqe 361 km² dhe në një territor me dallime topografi ke, 
nga nën 400m deri në mbi 2000m lartësi. Kushtet natyrore kanë luajtur një rol shumë 
të madh, në shumicën prej karakteristikave themelore të vendbanimeve, e po ashtu 
edhe të koncentrimit të popullsisë në to, dhe zgjerimit apo tkurrjes së vazhdueshme 
të tyre. 
Nga vendbanimet rurale kodrinore e malore, kryesisht është vërejtur një depopullim 
i cili ka fi lluar dekada më parë, e që është prezent edhe sot, dhe kjo krejt si rezultat 
i shpërnguljeve të vazhdueshme të popullsisë drejt zonave fushore dhe kryesisht 
drejt qytezës dhe pjesëve periferike të saj. Niveli i depopullimit sipas vendbanimeve 
mund të shihet më kjartë në hartën e depopullimit te pjesa e shtojcës. Ndërsa në 
vendbanimet e zonës fushore, kryesisht pjesa perëndimore, vazhdimisht ka pasur 
zgjerim dhe rritje të numrit të popullsisë në shumicën prej tyre, ku përpos lëvizjes 
natyrore faktor i rëndësishëm ishte edhe lëvizja mekanike (migruese) e popullsisë 
drejt tyre.  
Në zonën fushore (grafi ku nr. 5.) madhësia mesatare e vendbanimeve arrin mbi 2000 
banorë për vendbanim, ndërsa në zonën kodrinore vendbanimet kanë mesatarisht 
1800 banorë për vendbanim. Në zonën kodrinoro-malore madhësia mesatare e 
vendbanimeve është rreth 350 banorë për vendbanim dhe në zonën e lartë malore 
rreth 300 banorë për vendbanim ose lagje vendbanimesh të cilat shtrihen në këtë 
zone.
Kështu në Komunën e Suharekës, vendbanimet e mëdha si Suhareka, Studenqani, 
Samadrexha, Bllaca, Grejkoci, Mushtishti etj., janë ngritur kryesisht në pjesën fushore 
perëndimore, apo rrëzë fushës së Dukagjinit me malet e pjesës lindore (Grejkoci, 
Mushtishti etj.), të cilat paraqesin vendbanimet më të mëdha të kësaj komune, për 
dallim prej pjesës lindore, ku lartësia mbidetare rritet, por edhe zbret madhësia e 
vendbanimit, kështu mund të konkludojmë se madhësia e venbanimeve dhe lartësia 
mbidetare siq shihet edhe në grafi kun 4, qëndrojnë në korrelacion negativ mjaf të 
lartë. 
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Grafi ku 8. Lartësia mbidetare dhe madhësia e vendbanimeve në komunën e Suharekës.

Për të përcaktuar madhësinë e vendbanimeve, zakonisht si kriter kryesor merret 
numri i popullsisë (madhësia demografi ke), e që paraqet një metodë mjaft  të 
rëndësishme për të pasqyruar menyrën dhe cilesinë e jetës, sepse vendbanimi më 
i madh nënkupton jetë më të organizuar në shumë aspekte, ndërsa vendbanimet e 
vogla zakonisht të kundërtën10. 
Për vendbanimet rurale ne Kosovë, egziston një kategorizim i cili sipas madhësisë, 
diferencon vendbanimet e vogla rurale deri në 500 banorë, vendbanime me madhësi 
të mesme, nga 500 deri në 2000 banorë dhe vendbanime rurale të mëdha me mbi 2000 
banorë11. 
Kategorisë së vendbanimeve të vogla me nën 500 banorë i takojnë një numër i 
konsiderueshëm i fshatrave, skajore, tek të cilat, vazhdimisht sidomos pas luft ës së 
fundit është vërejtur fenomeni i emigrimit duke ndikuar në zvoglimin e numrit të 
popullsisë së tyre. Vendbanime të tilla janë 29% fshatrave të komunës si: Dvorani, 
Çadraku, Krushica e Epërme, Delloci, Kasterrci, Luzhnica, Papazi, Popolani, Stravoçina, 
Javori, Dragaçina dhe Vërsheci, të cilat kryesisht i takojnë zonave të larta. Vendbanime 
të kategorisë së dytë, me madhësi mesatare, me 500 deri 2000 banorë, sikurse vërehet 
edhe në grafi kun 5., bëjnë pjesë përqindja më e madhe, rreth 44% e vendbanimeve, 
10  I.Ramadani, Vendbaminet e Kosoves (organizimi hapesinor dhe funksional), fq. 149-150, Prishtinë 2016.
11  T. Basha, Dispers. hapësinor dhe demogr. i vendban. në Kosovë, Kërkime Gjeogr. XIII, fq. 148, Prishtinë 
2004.

Grafi ku 5. Madhësia mesatare e vendbanimeve sipas zonave hipsometrike
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siq janë fshtrat: Bukoshi, 
Sllapuzhani, Krushica e 
Poshtme, Duhla, Dubrava, 
Gelanca, Maçiteva, Grejqevci, 
Dobërdelani, Leshani, 
Reqani, Sallagrazhda, 
Mohlani, Nepërbishti, 
Nishori, Semetishti, Tërrnja 
dhe Savrova. 
Në kategorinë e 
vendbanimeve rurale të 
mëdha, mbi 2000 banorë, 
me një përqindje 27%, në 
territorin e Komunës së 
Suharekës bëjnë pjesë fshtarat 
si: Vraniqi, Bllaca, Budakova, 
Grejkoci, Studençani, Gjinoci, 
Mushtishti, Peqani, Reshtani, 
Sopia dhe Samadrexha. 

Fig. 3. Paraqitja e 
vendbanimeve sipas madhësisë 
në Komunën e Suharekës.

Grafi ku 9. Kategorizimi i vendbanimeve rurale sipas madhësisë në Komunën e Suharekës.

Burimi: ASK regjistrimi i popullsisë 2011.
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Struktura morfologjike e vendbanimeve

Njëra prej karakteristikave themelore 
më të rëndësishme të vendbanimeve pa 
dyshim është edhe forma e vendbanimit. 
Me strukturën morfologjike të 
vendbanimeve janë marrë shumë autorë, 
duke konstatuar se topografi a e terrenit 
është faktor shumë i rëndësishëm në 
krĳ imin e vendbanimeve dhe formën 
(morfologjinë) e tyre12.
Në territorin e Komunës së Suharekës, 
format e relievit kanë luajtur një rol 
shumë të rëndësishëm në ngritjen, 
formën dhe strukturën e vendbanimeve 
dhe në këtë mënyrë janë formuar 
vendbanime të tipit të dendur, të 
shpërndarë dhe linjor (gjatësor).
Tipi i dendur i vendbanimeve paraqet 
rastet më të shumëta të vendbanimeve 
në këtë komunë, ku karakterizohen 
me koncentrimin afër njëra-tjetrës, të 

shtëpive, objekteve dhe infrastrukturës në një sipërfaqe më të vogël. Kryesisht këto 
vendbanime shtrihen në zonën fushore dhe më pak në atë kodrinore. Shembuj tipik të 
vendbanimeve të dendura janë fshatrat Studenqan, Nepërbisht, Samadrexhë, Grejkoc, 
Gjinoc etj., të cilat kanë qendrat kryesore, ku kryesisht fshati është koncentruar rreth 
atyre qendrave, dhe infrastruktura rrugore është e shpërndarë nga këto qendra në 
gjithë fshatin. Këto vendbanime kanë lidhje të mira rrugore edhe me vendbanimet 
përreth, pastaj zakonisht nëpër to apo afër tyre kalojnë rr ugë regjionale, magjistrale 
etj., të cilat lidhin Suharekën me qytetet tjera të Kosovës.
Tipi i shpërndarë i vendbanimeve në Komunën e Suharekës ka një shpërndarje në 
zonën kodrinore-malore dhe malore, duke u kushtëzuar nga morfologjisa relievore 
dhe topografi a e terrenit. Terreni kodrinor veprimtaritë ekonomike, forma e jetës 
rurale, kanë ndikuar që një grup shtëpishë të lokalizohen në një hapsirë të caktuar, 
ndërsa lagjet tjera të të njejtit fshat të koncentrohen në pozicione tjera, çoft ë edhe me 
kilometra larg njëra tjetres. Kjo ka ndikuar që këto vendbanime të jenë të shpërndara 
në lagje të larguara nga njëra-tjetra në distanca të konsiderueshme, të përfshĳ në 
sipërfaqe më të mëdha edhe pse nga numri i shtëpive dhe i banorëve janë dukshëm 
më të vogla se vendbanimet e tipit të dendur. Vendbanime të tilla në Komunën e 
Suharekës janë fshatrat Budakovë, Duhël, Grejçevc etj., të cilat janë të shpërndara në 
lagje, shpesh edhe 2-3km larg njëra tjerës. Përmes infrastrukturës rrugore e cila viteve 
të fundit ka fi lluar të përmirsohet, këto lagje të shpërndara lidhen mjaft  mirë njëra me 
tjetrën. 
Tipi linjor i vendbanimeve duke u kushtëzuar nga morfologjisa relievore dhe 
topografi a e terrenit, rrugët apo luginat lumore, janë zhvilluar në formë të zgjatur, si 
psh., në të dyja anët e rruges kryesore, apo ne pjeset anesore te rrjedhave te lumenjeve. 
Te këto vendbanime rurale, shtëpitë janë lokalizuar në një hapësir të ngushte pran 
12  I.Ramadani, Vendbanimet e Kosovës (organizimi hapësinor dhe funksional), fq. 135, Prishtinë 2016.

Figura 4. Fshat i tipit të dendur.
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rrugës kryesore apo pran lumit në raste të caktuara, por egzistojnë edhe lagjet tjera të 
ndërtuara, rreth rrugëve dytësore të cilat janë zhvilluar kryesisht në drejtim pingul me 
rrugën kryesore, dhe nuk arrĳ në shumë larg saj. Vendbanime të këtĳ  tipi në Komunën 
e Suharekës janë fshatrat Reshtan, Peqan i Vogël, Dvoran, Tërrnje, si dhe disa lagje të 
reja në afësi të vendbanimeve të vjetra të cilat në kuadër të atyre vendbanimeve, të 
cilat janë të përqendruara rreth rrugëve, rajonale apo lokale. Në shumicën e rasteve 
këto vendbanime ose lagje kanë edhe rrugët dytësore rreth të cilave janë koncentruar 
shtëpitë, por që afërsia me rrugën kryesore, në parim jep pamje të vendbanimeve të 
zgjatura linjore. Shembull tipik është Reshtani i cili shtrihet në të dyja anët e rrugës 
Suharekë-Rahovec, në pjesën periferike perëndimore të qytezës së Suharekës, por 
edhe fshati Tërrnje, i cili shtrihet përgjat rrugës kryesore të fshatit. Prej lagjeve të 
cilat janë ngritur rreth rrugëve, shembuj tipik përbëjnë Peqani i Vogël i cili shtrihet 
tërësisht rreth rrugës Suharekë-Semetisht, pastaj lagjja e re në Krushicë të Poshtme, 
që pas asfaltimit të rrugës në dekadat e fundit të shekullit të kaluar, fi lloi koncentrimi 
i shtëpive duke marrur pamje tipike të vendbanimeve linjore. 

Organizimi funksional i vendbanimeve

Në të gjitha vendbanimet e botës popullsia zhvillon veprimtaritë e tyre jetësore, 
prandaj në çdo vendbanim realizohen funksione të caktuara të cilat edhe ndikojnë 
domosdo në integrimin e tyre në njëra tjetrën varësisht prej fuqisë gravituese të 
secilës prej tyre.
Në shumicën e vendeve të botës, vendbanimet rurale dallohen me tre tipe kryesore: 
vendbanime agrare, vendbanime të specializuara jobujqësore dhe vendbanime të 
përziera, ku nga të gjitha këto, dominojnë me rreth 90% vendbanimet bujqësore13.
Çdo qytet në një shkallë më të madhe apo më të vogël, vepron si një vatër për hapësirën 
perreth, prandaj ka rolin e tĳ  prej nga rrejdhin funksionet e tĳ  të përgjithshme, ku 
qyteti vepron si vend qëndror për rrethin e tĳ  rural14.
Si vendbanime të rangut primar, në Komunën e Suharekës janë vendbanimet më 
të vogla fshatare, në pjesët periferike të territorit komunal, në të cilat zakonisht 
dominojnë veprimtaritë primare, por edhe në raste kur kanë ndonjë funksion, ai 
shërben vetëm për banorët e fshatit përkatës. Pastaj sikurse shihen në fi gurën 5. 
13  I. Ramadani, Vendbaminet e Kosovës (organizimi hapësinor dhe funksional), fq. 149-150, Prishtinë 2016.
14  Q. Lleshi, Bazat e urbanologjisë, fq. 103-104, ETMM i KSAK, Prishtinë, 1983.

Figura 5. Fshat i tipit të shpërndarë.
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egzistojnë edhe qendrat dytësore, që njihen si qendra të bashkësive lokale, rreth të 
cilave gravitojnë fshatrat përreth tyre, me ç’rast kryejnë disa nga shërbimet bazike si 
ato arsimore, shëndetësore, administrative (zyrat civile), etj., ku Suhareka ka gjithsejt 
shtatë qendra të tilla që njëherit nënkuptojnë shtatë bashkësi lokale. 
Në Komunën e Suharekës, vetëm qyteza, Suhareka, e luan rolin e qendrës, qytetit, 
e cila është pika gravitative, në pjesën dërmuese të shërbimeve, për të gjithë 
vendbanimet rurale që i takojnë kësaj komune por edhe për disa prej fshatrave më të 
afërta të komunave fqinje. Ndërkaq të gjitha fshatrat përreth e furnizojnë qendrën me 
produkte primare, por edhe me resurse humane, të cilat shërbejnë në qytet.
Vendbanime primare në Komunën e Suharekës janë llogaritur ato vendbanime të 
cilat veprimtari kryesore kanë bujqësinë me degët e veta, (si blegtori, pylltari, gjueti 
etj.),  të cilat i takojnë tipit ekstenziv, dhe produktet kryesisht shfrytëzohen për nevoja 
vetanake, e në raste shumë të rralla dalin jasht vendbanimit. Këto i takojnë kategorive 
më të vogla të vendbanimeve rurale, ku shumica e tyre i takojnë zonave kodrinoro-
malore dhe malore (shih tabelën 16) vendbanime të tilla janë fshatrat: Grejqevc, 
Papaz, Krushicë e Epërme, Qadrak, Vërshec, Dragaçinë, Stravuçinë, Delloc, Javor, 
etj., të cilat edhe shërbimet bazike, si arsimin fi llor, shërbimet e thjeshta shëndetësore, 
ato administrative etj., i kryjnë në qendrat e tyre të bashkësive lokale që u takojnë, ose 
në qendrën komunale në Suharekë.
Këto vendbanime gjatë dekada ve të fundit janë zvogluar si rezultat i emigrimeve të 
vazhdueshme, e sidomos pas luft ës së fundit, ku shumë prej familjeve kanë lëvizur 
drejt qendrës Komunale, në fshatrat e zones fushore më afër qendrës, apo edhe në 
qytetet tjera, si Prizren, Ferizaj, Shtime etj.
Qendrat e bashkësive lokale janë vendbanime të kategorisë së dytë, të cilat janë 
qendra shërbyese për vendbanimet përreth, të cilat i takojnë bashkësisë lokale të 
tyre. Në këto qendra kryhen disa nga funksionet themelore, si shkolla fi llore dhe 
e mesme e ulët, nëntë vjeçare, (ku shumica e vendbanimeve primare e kanë vetëm 
shkollën fi llore katër vjeçare), andaj në qendrat lokale e kryejnë shërbimin arsimor 
deri nëntë vjeçar, pastaj shërbimet shëndetsore, ku të gjitha qendrat lokale kanë 
qendra të mjeksisë familjare, ambulanta ose shtëpi të shëndetit. Shumica nga këto 
qendra posedojnë edhe shërbimet e ofi çarisë (deri më 2010, këto shërbime i kishin 
të gjitha qendrat lokale, por gabimet në menaxhimin komunal atë vit, i transferuan 
ato në Suharekë). Në disa nga këto qendra egzistojnë edhe objekte tjera shërbyese, 
si supermarkete, produkte zejtare e bujqësore, objekte industriale, posta, shtëpia e 
kulturës, stacioni i policisë etj., si psh. në fshatin Mushtisht. 
Qendra komunale (qyteza) e cila paraqet vendbanimin e kategorisë më të lartë në 
territorin për të cilin po bëhet fj alë. Suhareka njëherit qendra komunale, është pika 
gravitative, shërbyese, polifunksionale e cila i lidh të gjitha fshatrat e kësaj komune. 
Në qytezë kryhen shërbimet komunale si: administratës, arsimore, shëndetësore, 
pronsore-juridike, kadastrale, bankare dhe fi nanca, kulturore, sportive etj.

Përfundime

Nëse me një menaxhim të mirëfi lltë dhe të qëndrueshëm nga menaxhmenti lokal 
dhe qëndror, do të shfrytëzoheshin potencialet e mira natyrore, që posedon hapsira e 
kësaj komune, do të mund të krĳ onin kushte shumë më të mira të organizimit të jetës 
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në këtë zone. 
Zhvillimi i veprimtarive primare 
do të mund të realizohej në 
kushte dhe në formë shumë më 
të mire, pas hartimit të planeve të 
veqanta, për shfrytëzimin e tipeve 
pedologjike të veqanta, resurseve 
ujore, investimin në mjete moderne 
agro dhe zooteknike duke e kthyer 
kështu bujqësinë e tipit ekstensiv, që 
është karakteristike për shumicën e 
fshatrave në formën tipike intensive, 
me mjete agroteknike të nevojshme, 
me komasacionin e tokave, me 
kultivimin e monokulturave, me 

përdorimin e bioteknologjive, me arsimimin e popullsisë që merren me veprimtari 
primare, që do të jepte rezultate shumë të mira dhe do të ndikonte në rënien e 
përqindjes së popullsisë që do të merrej me këtë veprimtari. 
Zhvillimi industrial jo vetëm në qendrën komunale por edhe në vendbanimet tjera 
duhet të realizohet duke marrë për bazë të gjitha analizat shkencore mbi shfrytëzimin 
e mirë të resurseve natyrore, mbi llojin e industrisë e posaqërisht mbi lokacionin mbi 
të cilin do të zhvillohej kjo degë tepër e rëndësishme për zhvillimin e përshpejtuar 
ekonomik të banorëve të këtyre vendbanimeve.
Paisja me infrastrukturën e nevojshme në vendbanimet rurale do të ndikonte në 
përmirsimin kushteve të jetës, do të krĳ onte lidhje më të mira me qendrat lokale 
dhe qytezën, si dhe do të ndalonte procesin e emigrimit të popuillsisë së këtyre 
vendbanimeve. 
Krĳ imi i kushteve për zhvillimin e veprimtarive terciare si p.sh., turizmi malor, 
gastronomik, shëndetësor në vendbanimet fshatare të zonës lindore e cila 
karakterizohet me një ambient të pastër dhe mjaft  të përshtatshëm për zhvillimin e 
kësaj veprimtarie, do të ndihmonte në zhvillim ekonomik të kësaj komune.
Komunës së Suharekës i nevojitet ti vë në perdorim resurset e reja humane, duke 
shfrytëzuar energjinë, potencialin dhe profesionalizmin e tyre, të arrĳ  menaxhimin 
më të mirë në të gjitha aspektet, duke specifi kuar këtu organizimin dhe zhvillimin e 
qendrueshëm të vendbanimeve të kësaj komune. 
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Fig.6. Bashkësitë lokale në Komunën e Suharekës.
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Fotosinteza 

Majlinda Marini

Procesi i fotosintezës

Procesi i formimit të lëndës organike në prani të CO2, ujit, energjisë së dritës, pigmentit 
klorofi l gjatë të cilit çlirohet oksigjen, quhet fotosintezë. Thelbi i fotosintezës qëndron 
në shndërrimin e energjisë së fotoneve të dritës në energji të lidhjeve kimike. Ajo 
mund të karakterizohet edhe si një seri reaksionesh oksidoreduktimi. 
Ky proces zhvillohet tek bimët dhe algat. Oksigjeni që çlirohet gjatë fotosintezës 
përft ohet gjatë zbërthimit të molekulës së ujit. Fotosinteza është procesi, në të cilin 
bimët e gjelbërta përdorin energjinë e diellit për të prodhuar karbohidrate nga gazi 
karbonik (CO2) dhe uji (H2O) në prani të klorofi lës : 
6CO2+ 6H2O ----------> C6H12O6+ 6O2 
 Çfarë është fotosinteza (procesi i marrjes së dioksidit të karbonit)
Një bimë mund të kryejë procesin e fotosintezës në pjesët e saj jeshile me ndihmën e 
kloroplasteve. Qëllimi është prodhimi i sheqerit (glukozës) dhe prodhimi i oksigjenit 
(O2). Për të kryer procesin e fotosintezës, bimës i nevojiten tre elemente: uji i marrë 
nëpërmjet rrënjëve, dioksidi i karbonit (CO2) nëpërmjet poreve të gjetheve dhe drita 
(e diellit) si burim energjie. Bima nuk mund ta kryejë procesin e fotosintezës në 
mungesë të dritës.
Ujë + dioksid karboni + dritë → glukozë + oksigjen
6H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2
Glukoza e formuar konvertohet në komponentë të tjerë, si celulozë dhe niseshte. Këta 
komponentë shërbejnë si ushqim për njerëzit dhe kafshët, si dhe si lëndë djegëse 
(dru) për njerëzit.
Bimët e marrin energjinë e nevojshme për kryerjen e procesit të fotosintezës nëpërmjet 
klorofi lit. Te bima kjo lëndë gjendet në kloroplaste (të quajtura ndryshe edhe ushqyesit 
e gjelbër). Klorofi li u jep bimëve ngjyrën e gjelbër. Edhe pse të gjitha pjesët e gjelbra të 
bimëve përmbajnë klorofi l, pjesa më e madhe e energjisë prodhohet në gjethe.
Katabolizmi (Disimilimi)
Ashtu sikurse njeriu, edhe bima përdor energji. Këtë energji bima mund ta prodhojë 
lirisht nëpërmjet djegies së glukozës, gjatë së cilës çlirohet dioksid karboni. Gjatë këtĳ  
procesi, sikurse edhe te njeriu, përdoret oksigjen. Ku proces quhet katabolizëm.
Glukozë + oksigjen → ujë + dioksid karboni + energji
C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6 CO2 + energie
Rezultati është se, gjatë ditës, kur bima kryen si procesin e katabolizmit ashtu edhe atë 
të fotosintezës, në të dyja anët ndodh shkëmbim i oksigjenit dhe dioksidit të karbonit. 
Procesi i fotosintezës nuk kryhet gjatë natës. Ndërsa procesi i katabolizmit po. Gjatë 
natës bima merr oksigjenin dhe çliron dioksidin e karbonit.
Fatmirësisht, bimët thithin më shumë dioksid karboni gjatë procesit të fotosintezës 
se sa nga ç'prodhojnë gjatë procesit të katabolizmit. Nga ana tjetër, gjatë procesit 
të fotosintezës ato çlirojnë më shumë oksigjen se sa përdoret gjatë procesit të 
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katabolizmit.

Një proces optimal për rritjen dhe lulëzimin
Ushqyesi BAC për gjethet kujdeset për prodhimin e shpejtë të klorofi lit në gjethe. 
Po ashtu, ushqyesi për gjethet ndihmon në forcimin e gjithë bimës. Për këtë arsye, 
sëmundjet si myku dhe „botrytis“ kanë më pak mundësi ta prekin bimën. Fotosinteza, 
pra, kryhet në mënyrë optimale dhe bimët tuaja do të rriten dhe lulëzojnë në mënyrë 
optimale.

Faktorët që ndikojnë fotosintezë faktor kufi zues
Intensiteti i fotosintezës është faktori më i rëndësishëm që ndikon në rendimentin e 
kulturave. Prandaj, studimi i ndikimeve të ndryshme që ndikojnë në fotosintezë, ka 
shumë të ngjarë, duhet të çojë në efi kasitet më të madh në bujqësi.
Teorikisht, intensiteti i cili Procesi biokimike,  (p.sh., fotosinteza) përfshin një seri e 
reaksioneve do të kufi zohet në reagimin slowest në këtë seri. Këtu është një shembull: 
për të reagimeve të errëta kërkojnë restauruar NADP dhe ATP, në mënyrë që ata të 
varet nga reagimet globale në të cilat këto komponimet janë formuar. Në dritë të ulët 
shpejtësia e formimit të tyre është shumë e ulët për shkallën maksimale të rrjedhës 
së reaksioneve të errët, kështu që ne mund të themi se drita në këtë rast është faktor 
kufi zues.

Efekti i intensitetit të dritës në fotosintezë
Nëse procesi kimik ndikon më shumë se një faktor, Shpejtësia e procesit është e 
kufi zuar në një faktor vlera e të cilit është më e afërt me minimum, një ndryshim i 
këtĳ  faktori ka një ndikim të drejtpërdrejtë në këtë proces.
Për herë të parë ky parim ka qenë formuluar Blackman (Blackman) në 1905 Që nga 
atëherë, ajo ka treguar se faktorë të tjerë të tilla si përqendrimi i dioksidit të karbonit 
dhe intensitetit të dritës, të ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe në të njëjtën kohë 
është një faktor kufi zues, edhe pse një prej tyre është zakonisht më e rëndësishme. 
Analizuar ndikimin e një faktori, të tilla si intensitetit të dritës, studioi foto, dhe të 
përpiqemi për t'iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme:
Ndikojnë faktorë në normën e minave në vit të fotosintezës.
Shifra tregon rezultatet e katër eksperimente, E cila është e njëjtë eksperiment është 
kryer në temperatura të ndryshme dhe përqendrime të ndryshme të dioksidit të 
karbonit.
Nga rezultatet e eksperimenteve tregon se kur intensiteti të lehta nuk është më një 
faktor kufi zues, ata janë temperatura dhe dioksidit të karbonit përqendrimi. Reagimet 
e kontrolluara nga enzimat të tilla si reaksionet e errëta të fotosintezës janë të ndjeshme 
ndaj ndryshimeve të temperaturës; Kështu, rritja e temperaturës 15-25 ° C çon në 
normën e rritjes së fotosintezës (krahasoni rezultatet e eksperimenteve të 2 dhe 4 
ose 1 dhe 3) në rast se drita nuk është një faktor kufi zues. Përqëndrimi i dioksidit të 
karbonit mund të jetë gjithashtu një faktor kufi zues i reaksioneve të errëta (krahasoni 
rezultatet e eksperimenteve të 2 dhe 4 ose 1 dhe 3). Per shembull, ne eksperimenti 
2 kufi zimin faktor eshte temperatura dhe perqendrimi i dioksidit të karbonit, duke 
rritur kështu ndonjë prej tyre çon në një rritje e intensitetit fotosintezës.
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Karakterizimi i frymëmarrjes anaerobe anaerobe frymëmarrje
Frymëmarrje anaerobe është quajtur shpesh fermentim. Shumë mikroorganizmave 
me shumicën e të ATP nga frymëmarrje anaerobe. Disa oksigjen bakteret, madje edhe 
në sasi normale të pranishme në atmosferë, përgjithësisht fatale, kështu që ata duhet 
të zhytytam ku nuk ka oksigjen. Këto organizma janë quajtur Anaerobet obligativë 
(shembull - Clostridium tetani, agjent shkaktar i tetanusit).
Nuk janë organizma të tjera, të tilla si maja dhe parazitëve të zorrëve (tapeworms, etj) 
që mund të jetë si pa oksigjen, Pra, dhe prania e tĳ . Ata janë quajtur baktere fakultative 
anaerobe, nëse është e nevojshme, ata kaloni në frymëmarrje anaerobe, por në prani të 
oksigjenit të përdorur rrugën aerobe. Disa qeliza, mungesa e përkohshme e oksigjenit 
(p.sh., qelizat e muskujve) gjithashtu kanë aft ësinë për anaerobe frymëmarrje.
Faza e parë e frymëmarrje anaerobe është Glikoliza. Kjo rezulton në çdo molekulë 
glukozë dy molekula e acidit Pyruvic, Dy molekula të ATP dhe dy molekula të 
reduktuar NAD . Në frymëmarrje aerobic bashkua NAD hidrogjen pas një seri të 
reagimeve që vĳ në me lirimin e energjisë së transferuar oksidohet përfundimisht 
në oksigjen dhe ujë. Në frymëmarrje anaerobe është e pamundur, sepse nuk ka 
oksigjen. Në vend të kësaj, hidrogjen përsëri bashkohet acid Pyruvic, kështu që pjesa 
e energjisë që përmbahet në një molekulë të glukozë dhe nuk është hequr (mbetet 
në produktin fi nal të fermentimit). Këto janë fazat e fundit të procesit, i cili është i 
quajtur fermentimi alkoolik. ATP është prodhuar gjatë fermentimit vetëm në fazat 
e para - ndarjen e glukozës në Pyruvic acid. Fermentimi alkoolik është përdorur në 
prodhimin e birrës, verës dhe pĳ eve të tjera alkoolike. Në prodhimin e produkteve 
buke excreted nga maja e përdorur gjatë SOG alkoolike fermentimi - fl luska të gazit 
përbëjnë brumë. Produkti përfundimtar i fermentimit alkoolik - etanolit - ende 
përmban shumë energji (në Brazil, për shembull, ajo e bën gasohol, e cila përzënë 
makina). Megjithatë, në mungesë të oksigjenit për nxjerrjen e energjisë nga etanoli 
nuk mund.Japin totale e ATP gjatë fermentimit është dy molekula e ATP për molekulë 
të glukozës.
Ndryshe nga fermentimi alkoolik ose CO 2 në etanol Jo fermentimi laktik formuar. 
Produkti fi nal në këtë rast është akumulim laktik acid në muskujt e cila shkakton 
lodhje dhe nganjëherë konfi skimet. Rreth borxh oksigjen, e cila ndodh kur zgjeruara 
punën e muskujve, ne do të fl asim në gazeta.
Kur fermentimi laktik, Ashtu si me alkoolin, një molekulë e glukozës formuar dy 
molekula të ATP. Në fund të produktit të tĳ  - të acidit laktik - mbajtur shumë energji.
Procesi i dhënies dhe marrjes, domethënë frymëmarrja, me një formë 
më të thjeshtë mundë të përshkruhet procesi i thithjes së oksigjenit nga 
gjallesa dhe nxirja e dyoksid karbonit. Mirë po, me frymëmarrjen mëngjesi 
çfarë lidhshmërie ka vallë? Për se këto dy terme janë sjellë në një vend në 
këtë ajet? Apo ndodhë diçka e ndryshme nga nata në zbardhjen e ditës?
Po të parashtronit këto pyetje në periudhën kur nuk dihej fotosinteza e bimëve, pyetjet 
e juaja do të ngelnin pa përgjigje. Ujin që marrin bimët nga toka, kur bashkohet me 
dyoksidin e karbonit, rikthen në oksigjen dhe karbohidrate si sheqeri e nishesteja. 
Procesi i quajtur fotosintezë i formuar si deponim në qelizat e ushqyera me energji 
të lartë, hedhë jashtë oksigjenin. Shkurtimisht fotosinteza me frymëmarrjen është një 
metabolizëm i formuar në drejtim të kundërt mes njërës dhe tjetrës. Në frymëmarrje 
duke u bashkuar karbohidratet me oksigjenin, uji dhe dyoksidi i karbonit shpartallohet. 
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Që donë të thotë se prodhimi i fundit i reagimit të frymëmarrjes, është materia e parë 
e fotosintezës.
Kjo ndodhi mundë të vërtetohet vetëm ditën. Fotosinteza është e lidhur ngushtë me 
energjinë e dritës dhe vërtetohet në errësirë. Domethënë me shprehjen e ajetit në 
kohën e “mëngjesit” kur fi llon zbardhja e dritës, kushti kryesorë i “frymëmarrjes” 
oksigjeni, fi llon të jepet jashtë nga ana e bimëve. Kështu që lidhja mes shprehjeve të 
Kuranit “me marrë frymë” dhe “koha e mëngjesit” shpalosë mrekullinë e tĳ .

Çfarë do të ndodhte po të mos ishte fotosinteza?

Për të jetuar gjallesat është e patjetërsueshme energjia. Puna e vazhdueshme e 
muskujve dhe e zemrës në trupin tonë e realizuar nga ana e energjisë po ashtu vërteton 
reagimin kimik në trupë, kjo energji sigurohet nga ushqimet shtazore dhe bimore. 
Tek gjitha ushqimet burim kryesor i energjisë është Dielli. Në pikën ku gjendemi në 
Botë gjatë natës nuk mundë të merë dritën e diellit. “Koha e mëngjesit” është kur 
fi llon të merret kjo dritë. Bima mbi të cilën bjerë drita e diellit, kjo dritë e energjisë në 
fotosintezë rikthehet në energji kimike. Përtërĳ a e qelizave të bimëve dhe rritja e tyre 
është e lidhur me këtë energji. Bimët derisa vazhdojnë rritjen shfrytëzojnë energjinë, 
një pjesë të tyre në formë të energjisë kimike e depoziton tek qelizat. Kur një njeri 
apo një kafshë e hanë këtë bimë, automatikisht e merr edhe energjinë e mbledhur në 
brendësin e bimës. Kështu që e vazhdon reagimin kimik në vetë trupin e tĳ  dhe kjo 
energji fshehët në qeliza. Për këtë arsye energjinë që marrim me ushqime shtazore 
apo bimore, me mjetin që e zënë bimët në shkallën e parë të zinxhirit ushqyes dhe me 
anë të fotosintezës është energjia që vinë nga Dielli.
Shkurtimisht, me të vërtetë drita e marrë nga rezet e diellit në kohë të mëngjesit, 
që quhet fotosintezë, tek ne fi llon e kundërta që quhet frymëmarrje. Në këtë fazë 
harxhon dyoksid karbonin, prodhon oksigjenin. Po mos të ishte kjo fazë e shtimit 
të oksigjenit, që kur do të ishte harxhua oksigjeni në Atmosferë nga shkaku i 
frymëmarrjes së gjallesave. Që donë të thotë në saje të kësaj procedure të fi lluar në 
mëngjes bëhet e mundur edhe frymëmarrja jonë. Në periudhën kur shpallej Kurani 
njerëzit nuk dinin as për fotosintezën, as për oksigjenin në Atmosferë dhe as për 
transformimin e dyoksid karbonit, e as për rrezet e Diellit që në saje të tĳ  gjithë kjo 
përbërje është vërtetuar. Në të kundërtën e asaj që nuk dinin njerëzit e periudhës 
kur shpallej Kurani për shkak nivelit të ulët arsimor por krĳ uan lidhje mes kohës së 
mëngjesit dhe frymëmarrjes, edhe njëherë tregon përsosmërinë, edhe njëherë njerëzit 
mahniten nga ai.
Si bazë e jetës energjia, është e patjetërsueshme për proceset biokimike. Tretja e 
ushqimit i deponuar tek qelizat është burimi i kësaj energjie, duke u bashkuar me 
oksigjenin shpartallohet. Gjatë shpartallimit mbetet e lirë energjia kimike në mes 
molekulave ushqimore. Reaksioni që jep energji i ngjanë një pjese të drurit të ndezur 
që shpërndan nxehtësi dhe dritë. Që do të thotë se nuk është marrëdhënia vetëm 
mes oksigjeni – dyoksid karbonit me marr dhe me dhënë frymë, duhet të mendohet 
edhe procesi ma i koklavitur jashtë asaj si burim i energjisë për bimët dhe kafshët.
Allahu, po mos të krĳ onte shumë kushte të duhura për ekzistimin e fotosintezës, 
shembulli mos të krĳ onte klorofi lin e duhur në brendësin e bimëve i cili shërben për 
formimin e fotosintezës, nuk mundë të diskutohet për ngeljen e një gjallese. Si shumë 
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ndodhi tjera në Botë edhe fotosinteza, ndryshimi i oksigjenit dhe dyoksid karbonit 
për frymëmarrje, është vetëm një pjesë e madhe e planit të jashtëzakonshëm.
Përvetësimi i njohurive detale në lidhje me fotosintezën nga ana e njerëzve llogaritet 
si e re. Në lidhje me këtë temë shkencëtarët bënë hulumtime të thella. Me rrëndësi të 
veçantë është përmendja e kimistit nga SHBA-të Melvin Calvin me ekipin hulumtues 
të qeverisë. Në vitin 1961 ky ekip kimistësh përfundimisht fi tuan çmimin nobelium.
Fillimin e mëngjesit, frymëmarrjen tonë dhe fotosinteza që bënë të mundur ekzistimin 
e oksigjenit kështu mund ta sqarojmë:
Energjia e dritës (nga dielli) + Dyoksid karboni (nga ajri) + Uji – – energjia kimike + 
oksigjenin si formulë kimike kështu mundë ta përshkruajmë:
Drita + 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 (Glukoza) + 6O2
Në prani të dritës, realizohet transformimi i gazit karbonik dhe ujit në lëndë organike, 
në karbohidrate e oksigjen. Fotosinteza shërben për ruajtjen e nivelit normal të 
oksigjenit në atmosferë . Mendohet se organizmat e parë fotosintetik kanë evoluar 
rreth 3.5 miliard vjet më parë. Në këtë periudhë atmosfera kishte shumë më tepër 
gaz karbonik dhe organizmat përdornin hidrogjen ose sulfurin e hidrogjenit si burim 
të elektroneve. Energjia e dritës shërben për lëvizjen e elektroneve, nga donori tek 
akseptori i tyre. Në bimët e larta, si donor i elektroneve shërben uji, ndërsa si akseptor 
CO2. Si rezultat, uji oksidohet deri në oksigjen molekular, ndërsa CO2 reduktohet 
deri në komponime organike, me përmbajtje të lartë energjie , për çdo mol CO2 të 
reduktuar, çlirohet 1 mol oksigjen dhe, në këtë rast, fi tohet një energji 112 kkal. Në 
bimët e larta, procesi i fotosintezës kryhet në kompartimentet specifi ke citoplazmike, 
kloroplastet, ultrastruktura e të cilëve, vrojtohet me anë të mikroskopit elektronik. 
Kloroplastet e bimëve të larta janë në formë disku ose elipsoidi me gjatësi 4-6 μ dhe 
gjerësi 1-2 μ. Ato përmbajnë një sistem kompleks membranash të brendshme (fi g. 
1.4). Këto membrana, të quajtura tilakoide, përmbajnë pigmentet fotosintetike dhe 
të gjithë komponentët e tjerë të mekanizmit të transformimit të energjisë; pra këtu 
ndodhin stadi fotofi zik dhe fotokimik i fotosintezës . 
Cikli i reduktimit të CO2 (cikli Kalvin) kryhet jashtë tyre, në stromën e kloroplasteve.  
Procesi i përgjithshëm i fotosintezës përfshin reaksione që kanë nevojë direkt për 
dritë si dhe reaksione që zhvillohen në errësirë pa nevojën e drejtpërdrejtë të dritës . 
Enzimat që katalizojnë reaksionet e errësirës gjenden dhe veprojnë në stromë, ndërsa 
ato të fazës më dritë (duke përfshirë edhe pigmentet dhe transportuesit e elektroneve) 
në membranat e tilakoideve në grane. Këto dy faza janë të lidhura shumë ngushtë me 
njëra tjetrën, sepse faza ne errësirë ka nevojë për ATP e NADPH që prodhohet në 
fazën me dritë.  Në fotosintezë, sinteza e lëndëve organike dhe reaksioni i çlirimit të 
oksigjenit kryhen në dy sistemet enzimatike të dallueshme : 
1) faza e ―dritës‖ 2H2A hν 4[H] + 2A (1.3) 
2) faza e ―errët ― 4[H] + CO2 CH2O +H2O 
      H2A - donori i elektroneve,
       [H] - një ndërmjetës i reduktuar, 
        CH2O -karbohidrat.
 Tek bimët, rolin e H2A e luan uji dhe atë të 2A, oksigjeni molekular (O2). Faza e 
dritës, përbëhet nga dy etapa: 
a) Absorbimi i kuanteve të dritës nga molekulat fotoreceptore të pigmenteve; 
b) Transporti fotosintetik i elektroneve.
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 Në këtë etapë, energjia e ―kapur‖ nga molekulat fotoreceptore të pigmenteve, 
përdoret për largimin e elektroneve nga molekulat e ujit dhe ndarjen e tyre në 
oksigjen dhe jone hidrogjeni. Oksigjeni molekular del në hapësirë nëpërmjet gojëzave 
të gjetheve.
 Faza e dritës  
Ndërkaq, elektronet dhe jonet hidrogjen përdoren në kloroplaste për formimin 
e molekulave të pasura me energji NADPH (NADP e reduktuar). Gjithashtu, në 
kloroplaste, gjatë transportit fotosintetik të elektroneve, ndodh edhe procesi i 
fosforilimit, gjatë të cilit, nga ADP dhe P (fosfati inorganik) formohet ATP. Pra, 
reaksionet e fazës së dritës kanë si përfundim transformimin e energjisë së dritës në 
energji kimike, të ruajtur në formën e dy përbërësve: NADPH dhe ATP. 
2H2O+2NADP + +3ADP+3Pi+dritë→2NADPH+2H + +3ATP+O2
 Vetëm reaksionet e etapës së parë kërkojnë praninë e dritës. Ritmi i tyre varet 
nga intensiteti dhe përbërja spektrale e dritës, por nuk varet nga temperatura dhe 
përqendrimi i CO2. Reaksionet e etapës së dytë, që mund të zhvillohen në errësirë, 
varen indirekt nga drita dhe ritmi i tyre varet nga temperatura. Megjithëse këto 
reaksione janë mjaft  të shpejta, janë shumë më të ngadalshme, se ata të etapës së 
parë. Faza e errët, lidhet me fi ksimin biokimik të CO2. NADP e reduktuar dhe ATP, të 
formuara në fazën e parë, përdoren për reduktimin e CO2 në karbohidrate, lipide etj. 
nëpërmjet një numri të madh reaksionesh. Njëkohësisht, rigjenerohet dhe akseptori 
primar i ciklit të reduktimit të CO2. Këto reaksione, janë reaksione enzimatike, varen 
nga temperatura dhe, vetëm indirekt, nga drita. Një metodë e mirë për të studiuar 
çlirimin e oksigjenit në këtë proces është të aktivizohet një sistem me shkëndĳ a 
drite të shkurtra dhe intensive dhe të studiohet reaksioni i çlirimit të oksigjenit. 
Eksperimentet e Joliotit në 1969 , treguan që shkëndĳ at e dritës prodhonin një model 
lëkundës në çlirimin e oksigjenit dhe në çdo katër shkëndĳ a ndodhte oksidimi 
maksimal i ujit. Këto modele ishin shumë interesante sepse ndarja e dy molekulave 
të ujit për të prodhuar një molekulë oksigjeni kërkon gjithashtu zhvendosjen e katër 
elektroneve. Kok propozoi një shpjegim për lëkundjen e vëzhguar të modeleve të 
zhvillimit të oksigjenit. Hipoteza e Kokut është që në një cikël të oksidimit të ujit, 
vargu i ekuivalentëve oksidues ruhet në çdo kompleks të veçantë dhe të pavarur, 
dhe kur katër ekuivalentët oksidues janë akumuluar një nga një, çlirohet një oksigjen 
spontanisht . Çdo fazë oksidimi e kompleksit të oksidimit të ujit njihet si ―Gjendje S‖ 
dhe S0 është gjendja më e reduktuar dhe S4 gjendja më i oksiduar në ciklin katalitik 
. Gjendja S1 është e qëndrueshëm në errësirë. Kalimi nga S4 � S0 është i pavarur nga 
drita dhe në këtë gjendje çlirohet oksigjeni. Kalimet e stadeve të tjera S nxiten nga 
oksidimi fotokimik i klorofi lit të oksiduar (P680+). 
Në bimë, klorofi li është një pigment i përfshirë drejtpërdrejt në transformimin e 
energjisë së dritës në energji kimike. Fotoreceptori kryesor në kloroplastet e bimëve të 
larta, është klorofi li a . Përveç klorofi lit a, tek to ndodhen klorofi li b dhe karotenoidet 
Strukturalisht, të gjitha llojet e klorofi lit ngjajnë me njëri-tjetrin. Të gjithë ata përmbajnë 
katër unaza pirrole (quajtura gjithashtu porphyrin), të cilat janë të lidhura së bashku 
me lidhje të dyfi shta të metanit (CH =) të cilat përcaktojnë vetitë spektroskopike të 
këtyre pigmenteve,
 Skeleti i çdo unazë pirrole është i përbërë nga pesë atome (katër karboni dhe një 
azotit), me atom magnez në qendër si bërthamë ).Klorofi li është pigmenti i përfshirë në 
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mbledhjen e energjisë së dritës dhe në konvertimin e saj me lehtësi në energji elektrike 
dhe kimike, duke vepruar si një qendër reaksioni. Struktura e klorofi lit b ndryshon 
nga ajo e klorofi lit a, në atë që, grupi metil (CH3) në klorofi lin a, është zëvendësuar 
me një grup formil (CHO) . Klorofi li b përbën rreth 1/4 të përmbajtjes së klorofi lit 
total dhe ndihmon në zgjerimin e spektrit të dritës që absorbohet gjatë fotosintezës. 
Klorofi li b absorbon gjatësi valore të ndryshme të dritës, nga ajo që absorbohet nga 
klorofi li a.  Koka tetrapirolike e molekulës së klorofi lit, lidhet me absorbimin e dritës, 
ndërsa vargu i gjatë fi tol hidrofob, shërben për të lidhur molekulën në membranën 
tilakoide. 
Klorofi lat u japin ngjyrën e gjelbër bimëve. Ato janë të patretshëm në tretësa inorganikë, 
po treten mirë në tretësa organikë. Klorofi lat janë komponime të paqëndrueshme, 
degradohen lehtë me anë të reaksioneve kimike dhe biokimike. Oksidohen sidomos 
lehtë, në dritë të fortë dhe atakohen nga acidet dhe bazat. Klorofi li i izoluar është 
më i ndjeshëm ndaj dëmtimit të dritës, se sa klorofi li në gjethe, meqë në kloroplaste, 
ndodhet në formë kompleksi, me proteinat dhe lipidet. Spektri i absorbimit të 
klorofi lit a në solventë organikë, karakterizohet nga dy banda të ngushta absorbimi, 
në pjesën e dukshme të spektrit, me maksimume, përkatësisht, në zonën e kuqe (K) 
dhe blu (B) . Ndryshimi i strukturës së klorofi lit b nga klorofi li a, i përmendur me lart, 
ndryshon spektrin e absorbimit në solvent organik, duke shkaktuar një zhvendosje 
të maksimumeve të absorbimit por gjithmonë plotësohet kondita Bb > Ba dhe Ka > 
Kb . Koefi cientët e ekstinsionit të maksimumeve të absorbimit të klorofi lit a dhe b, 
janë ndër më të lartët e vrojtuar në komponimet organike, më të lartë se 105 cm-1 
M -1 . Sipas spektrave të tyre të absorbimit, klorofi li a dhe b plotësojnë njëri-tjetrin 
në absorbimin e dritës së diellit që bie. Vendosja e maksimumeve në spektrin e 
absorbimit varet edhe nga natyra e tretësit në të cilin ndodhen pigmentet. 
Të gjitha indet fotosintetike, përveç klorofi lave, përmbajnë edhe karotenoidet. 
Karotenoidët e bimëve të larta ndahen në 2 klasa: karotenet që janë hidrokarbure dhe 
derivatet e tyre të oksigjenuara, ksantofi lat. Komponimi kryesor i karoteneve në bimët 
e larta, është ß- karoteni, ndërsa komponentët kryesorë të ksantofi lave janë lutein, 
violoksantin dhe neoksantin. Maksimumet e absorbimit të karotenoideve janë në 
pjesën 450-480 nm, pra, ndërmjet bandave të absorbimit të klorofi lave . Karotenoidet 
shërbejnë si pigmente ndihmëse në fotosintezë, si pigmente mbledhëse të dritës, duke 
zgjeruar, në këtë mënyrë, intervalin e spektrit që është efektiv për fotosintezën. Ato 
luajnë edhe një rol tjetër shumë të rëndësishëm, mbrojnë klorofi lin nga shkatërrimi 
fotodinamik duke penguar reaksionet e fotooksidimit të saj në prani të oksigjenit . 
 Gjendjet e ngacmuara të klorofi lit
 Gjendjet e ngacmuara të molekulës së klorofi lit, si për të gjithë molekulat e tjera, 
karakterizohen nga nivelet elektronike, lëkundëse e rrotulluese. Për shkak të 
ekzistencës së niveleve energjitike të lëvizjes lëkundëse e rrotulluese spektrat e 
absorbimit të molekulave të klorofi lit paraqiten me banda absorbimi. Gjendjet 
elektronike të klorofi lave përcaktohen kryesisht nga orbitalet elektronike të atomeve 
të C, H, N dhe O. Molekulat e klorofi lit kalojnë nga gjendja bazë në atë të ngacmuar 
si rezultat i përthithjes së kuanteve të dritës në pjesën e dukshme të spektrit të dritës. 
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Rrojme për të kujtuar

Albana Ndoja
Mesuese Historie në gjimnazin “Kolë Idromeno ” Shkodër

Abstrakt

Të gdhendësh në kujtesën njerëzore fakte dhe ngjarje të cilat kanë ndikuar në jetët e  
shumë njerëzve që u enden me vite me rrallë drejt shpresës së mohuar dhe persekuti-
meve çnjerezore  jo vetëm që na jep mundesinë për të kujtuar ata të cilet u vranë gjatë 
Holokaustit por gjithashtu na bën përgjegjës  për tu përballur me urrejtjen, paranda-
luar genocidin dhe promovuar vlerat njerezore .
Kodi i besës, kanuni  , të drejta kanunore apo cfarë do etiketimi tjetër bënë diferencën 
midis vlerave të një populli  me zemër të madhe që çuditi botën për humanizmin dhe 
solidaritetin që i karakterizonte përballe  indiferentizmit dhe egërsisë naziste duke i 
rrëfyer botës mbarë se përtej dhunës dhe terrorit të errët antisemitik hebre kishte  dhe 
dritë shprese  . Holokausti solli jo vetëm pasoja politike e njerëzore por vuri në dukje 
humanizmin  e një populli të vogel përbri brigjeve të Adriatikut i cili me të drejtë sot 
rreshtohet në krah të atyre që kontribuan në shpëtimin e jetës së shumë hebrenjve .

Fjale Kyce: Hebrenj, “The righteous amoung the others” (Të drejtë nder të tjeret),  
antisemitizem.

Hyrje

Të gdhendësh në kujtesën njerëzore fakte dhe ngjarje të cilat kanë ndikuar në jetët e  
shumë njerëzve që u endën me vite me rrallë drejt shpresës së mohuar dhe persekuti-
meve ç’njerëzore  jo vetëm që na jep mundësinë për të kujtuar ata të cilët u vranë gjatë 
Holokaustit por gjithashtu na bën përgjegjës  për tu përballur me urrejtjen, paranda-
luar genocidin dhe promovuar vlerat njerezore .
Kodi i besës, kanuni  , të drejta kanunore apo cfarë do etiketimi tjetër bënë diferencen 
midis vlerave të një populli  me zemër të madhe që çuditi botën për humanizmin dhe 
solidaritetin që i karakterizonte përballë  indiferentizmit dhe egërsisë naziste duke i  
rrefyer botës mbarë se përtej dhunës dhe terrorit të errët antisemitik hebre kishte  dhe 
dritë shprese  . Holokausti solli jo vetëm pasoja politike e njerëzore por vuri në dukje 
humanizmin  e një populli të vogël përbri brigjeve të Adriatikut i cili me të drejtë sot 
rreshtohet në krah të atyre që kontribuan në shpëtimin e jetës së shumë hebrenjve.
Lind  pyetja …. A ishte Shqipëria një vend i panjohur për hebrenjtë ?
Faktet historike fl asin për lëvizje të hebrenjve në momente e faza të ndryshme kohore.
Shqipëria shumë me herët kishte ndjerë prezencën  e hebrenjve . Zbulimet në breg-
detin jugor të Shqipërisë dëshmojnë për gjurmë hebrenje qysh në vitin 70 të eres së 
re 11

Në shekullin XV – XVI sidomos në  vitin 1492 një vale e re lëvizjesh të hebrenjve dhe 
persekutimeve ndaj tyre kishin fi lluar në Spanjë,të cilët u njohën si hebrenjtë safar-
<?> Fjalor encikloedik shqiptarv II , Tiranë 2009.
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dikë dhe u vendosën në qytetet shqiptare të Vlorës , Beratit ,Elbasanit. Në Elbasan 
ata u vendosën fi llimisht në lagjen Kala dhe më pas ata aty krĳ uan dhe lagjen e tyre 
madje dhe një Sinagogë, egzistenca e së cilës dëshmohet me një fragment të yllit të 
Davitit të ruajtur në muze22. Në periudhën mesjetare kemi një tjetër ardhje të hebren-
jve në Shqipëri atë të prĳ ësit Sabbatai Zevi  dhe gjurmë të ardhjes së tĳ  gjenden deri 
në Ulqin . 
Megjithate lëvizja më e madhe e hebrenjve drejt Shqipërisë lidhet me holokaustin dhe 
fundin e luft ës së pare botërore dhe fi llimin e luft ës së dytë botërore . Hebrenjt  erd-
hën në Shqipëri për ti shpëtuar genocidit famëkeq nazist  . Zanafi lla e saj fi llon qysh 
në vitet 30 të shek XX  por kulmin e mbërrin në atë që sot njihet si “Final Solution “ 
dhe u shpall në korrik të vitit 1933 si epërsi të racës së pastër ariane në Europe dhe 
shfarosjes të hebrenjve  .Sigurisht të dhënat për numrin e saktë të hebrenjve që gjetën 
strehë të sigurt në Shqipëri janë shpesh kontradiktore.. Rregjistrimi i parë i hebrenjve 
në Shqipëri është bëre në vitet 1929-1931.Sipas këtĳ  rregjistrimi në Vlorë kishte 
rreth 90 hebrenj 3 .Përse ata u pritën dhe u strehuan në këtë vend i cili ishte nën push-
timin Italian dhe më pas nazist? 
Natyrisht shteti shqiptar mbajti një qëndrim pozitiv në lidhje me hebrenjtë dhe anti-
semitizmi hebre nuk ishte pjesë e politikës dhe traditave shqiptare .
Në vitet 30 kemi ardhjen e grupimit të hebrenjve nga Evropa Qendrore kjo për faktin 
se në ketë periudhë ekzaktësisht në 1930  kishte një Konventë dy palëshe midis Shq-
ipërisë dhe Vjenës zyrtare në lidhje me levizjen e lirë të njerëzve . Në vitet 1930 – 1933 
kemi një përpjekje për nënshkrimin e një marrëveshje për vendosjen e 500 familjeve  
hebreje të ardhur nga Evropa Qëndrore midis H. Berntein dhe Faik Konicës4 i cili 
përfaqsonte mbretërinë shqiptare në Washington . Kjo marrëveshje ndonëse nuk u 
nënshkrua kurrë për shkak të ndërhyrjes së Italisë fashiste e cila kishte ndikim të 
madh në jetën politike të asaj kohe gjeti zbatim, pasi faktet historike dhe raportet e 
kohës tregojnë së Mbretëria shqiptare e trajtoi çeshtjen hebreje si  çeshtje të  brend-
shme të politikës shqiptare.
Pragu i luft ës së dytë botërore gjen Shqipërinë si një nder vendet të cilat ishte përkra-
hese dhe kishte hapur dyert për qindra hebrenj të cilët kërkonin një strehë shpëtimi. 
Në vitet 1938-1939 në Shqipëri kishin hyre rreth 200 hebrenj nga Gjermania , Polonia 
,Austria 5.Bernard Fisher citon në librin e tĳ  se vetem në vitin 1935 në Shqipëri kishin 
mundur të futen 95 familje hebrenje kryesisht nga Austria dhe Gjermania.6

 Përsëri lind pyetja… Sa ishte numri i vertetë i popullsisë hebrenje të ardhur në Shq-
ipëri?. Dokumentat arkivore dhe të dhënat nga Yad Vashem dëshmojnë se numri i 
popullsisë hebrenje në fund të luft ës së dytë botërore arrin deri në 2000. Për të arritur 
në këtë konkluzion duhet të marrim parasysh faktin e hebrenjve të vendosur ketu 
në shekujt përpara të cilët me kohë kishin krĳ uar lagjet dhe shkollat e tyre dhe ishin 
homogjenizuar  me popullsinë shqiptare.Mendohet nga të dhënat historike arkivore 
që një pjesë e hebrenjve që arritën në Shqipëri hynë me pashaporta fallso gjë që po-
hohet në vitin 1998 në botimin zyrtar Pinkas Hakelliot – Yad Vashem . Nënpunësit 
shqiptare u dhanë hebrenjve dokumenta shqiptare dhe në Tiranë ishtë me e lehtë për 
2  Sinani  2014,fq 34.
3  Sinani  2014 ,Fq 59.
4  Sinani 2014, Fq 36.
5  fjalori enciklopedik shqiptar II , Tiranë 2009, f.899.
6  Fisher 2004, fq 176.
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tu fshehur me identitet fals 7 . Një pjesë tjetër janë vendosur larg qëndrave urbane të 
kohës duke i shpëtuar rregjistrimeve që zhvillonte gestapoja në lidhje me popullsinë 
hebrenje . Një ndihmë të madhe ka dhënë dhe kleri orthodoks dhe mysliman  të cilët 
kanë ndihmuar në ndërrimin e besimit  të hebrenjve të ardhur  në besimin orthodoks 
dhe mysliman . 
Pas kapitullimit të Italisë fashiste dhe vendosjes së pushtimit nazist ,një vale perse-
kutimesh vazhdoi drejt popullsisë hebrenje e cila tashmë kishte prekur dhe Evropën 
Juglindore dhe të gjithë Ballkanin . Ardhja e tyre në Shqipëri u realizua përmes 
Kosovës , Malit të Zi apo dhe Greqisë .
 Shqipëria kundërshtare e pushtimit nazist dhe të gjithë rrjedhojave që lindën nga ky 
pushtim dëshmoi për humanizmin dhe solidaritetin ndaj një popullsie e cila me shek-
uj me rrallë kishte rrugëtuar në kalvarin e mundimeve . Antisemitizmi hebre ishte 
një nder pasojat me të renda të shoqërisë njerëzore që la gjurmë në historinë e çdo 
kombi. Por a do të ishin të mjaft ueshëm vetëm faktorët politikë - shoqërore  që kush-
tëzuan ardhjen hebrenjve në Shqipëri ,pa ndërthurjen me traditat shekullore të besës, 
kanunit,bujarisë, që i karakterizojnë shqiptarët. Me frymën altruiste, tolerancen dhe 
sakrifi cat shqiptarët dëshmuan që popujt janë njësoj pa dallim race apo ngjyre kur 
bota ishte në  orët më të veshtira të saj dhe ndërsa shumica e vendeve Evropiane i 
kishte kthyer shpinën hebrenjve . 
Pikërisht  historia e familjes Çift ja në Shkodër dëshmon për humanizmin njerezor 
dhe virtytet shekullore të shqiptareve të cilët hapen dyert e tyre ,jo vetëm për Zotin 
por dhe për mikun “ duke i cilësuar hebrenjtë si mysafi rë në shtëpitë e tyre.
 Familja Çift ja ishte një familje me tradita të hershme që i përkiste besimit katolik dhe  
ishte e njohur në rrethet shoqërore të asaj kohe për mikpritjen , bujarinë që e kara-
kterizonte . Kjo familje ishte e vendosur në një nga lagjet me të vjetra të qytetit dhe 
përbehej nga gjashtë pjestare .

 Ishtë viti 1943, muaji tetor kur një familje hebrenje u vendos pranë një lokali që dis-
pononte familja Çift ja në atë kohe .  I zoti i shtëpisë Agostini vuri re që kjo familje e 
vogel që quhej familja Adiszes dhe  përbehej  nga burri i cili quhej Shalomb , gruaja 
që quhej Nina  dhe një vajzë e vogël që quhej Sonia pothuajse një vjeçe  e gjysëm 
7  ( Sinani ,2014, fq 186 ; dokumenti BrachaRivlin , Pinkas Hakehillot – Yad Vshem 1998, p413-425: Gli 
impiegati albanësi dell’autorita locale diedero agli ebrei documenti albanësi . A Tirana era piu facile di 
nascondersi con un’identita falsa )
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,ishin shumë të shqetësuar dhe në fytyrën e tyre kishte jo vetëm shenja lodhjeje nga 
një rruge e gjatë por dhe frike . 

Teksa i afrohej afër Agostini i dëgjonte duke folur në një gjuhe që nuk ishte e dëgjuar 
më parë për të por ndonjëhere familja prej tre anëtaresh fl iste dhe italisht .Agos-
tini duke qënë njohës i mirë i Italishtes i afrohet dhe i fl et të panjohurve nësë ata 
kishin nevoje për ndihmë . Ata gjithë ndrojtje i treguan se nuk kishin ku të kalonin 
natën,kështu që Agostini pa menduar dy herë i ft on në shtëpinë e tĳ  megjithse shtëpia 
ishte shumë e vogel dhe nuk kishte shumë hapësirë banimi .  Gjoni i cili rrëfen plot 
përmallim historinë ishte afërsisht 12 vjeç  në atë kohe kur familja Adiszes erdhi të 
jetonte në shtëpinë e tyre dhe ata i hapën derën duke treguar bujarinë e shqiptarit. 
Familja Adiszes jetoi aty e qetë për pak kohë. Pas kapitullimit të Italisë fashiste dhe 
ardhjes së nazistëve në Shqipëri ,pranë shtëpisë së Agostinit u vendos një garnizon 
gjerman . Agostini mori të gjitha masat në mënyrë që kjo familje të mos binte në duart 
e gjermanëve duke i spostuar në dhomën pranë kopshtĳ es së shtëpisë së vet. Gjatë ke-
saj kohe Agostini bëri pashaporta fallco  ku familja hebrenje rezultonte si një familje 
e besimit katolik dhe me identitet të rremë. Burri nga Shalomb u quajt Sasha dhe 
gruaja Nina . Në këtë mënyrë mund të lëviznin me lehtë drejt një vendi tjetër .Kishte 
kaluar pothuajse një vit nga koha që familja hebrenje ishte strehuar në shtëpinë e 
Agostin Çift jes kur u bë e mundur paisja me pashaporta fallco duke i lëvizur më 
pas tek disa miq të tĳ  në Mamurras dhe vajzën e vogel e dërgoi në një moment me të 
përshtatshëm . 
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Gjoni rrëfen se kur ai ishte në Izrael pas shumë vitesh për të takuar këtë familje të 
cilën fati e kishte bërë të strehohej në shtëpinë e tyre arriti të mësonte dhe një pjesë të  
pa thënë të kësaj familjeje . 

Ai i pyeti nëse kishte pasur gjatë luft ës pjestarë të tjerë të cilët mund të kishin shpë-
tuar nga holokausti nazist . Ata i rrëfyen gjithë dhimbje se familja e tyre kishte qënë 
një familje e madhe prej 25 përsonash  të cilët kishin jetuar në vende të ndryshme në 
ish Jugosllavi por më së shumti në Prishtinë  dhe Prizren . Nina me lot në sy rrëfen 
emrat Reina , Sabtai, Yosef , Mosa , Shmuel , Nisin , Tamar ,Yitzhak , Bertin , Rina , 
Simbora� etj . Të gjithë i përkisnin familjes Adiszes por që nuk kishin pasur fatin të 
jetonin . Të vetmit që kishin mbĳ etuar ishin Shalomb , Nina dhe vajza e tyre e vogël 
Sonja  pasi ato u strehuan në Shqipëri . 
Nina dhe Sonja ( e bĳ a ) që tashmë ishte një grua në moshe të madhe rrefyen për Gjo-
nin dicka që babai i tĳ  nuk i kishte thënë me parë. 
Nina  i tregon se si babai i Gjonit, Agostini pasi kishte gjetur një makinë kishte shkuar 
në Mamurras duke e marrë me vete dhe përcjell drejt jugut të Shqipërisë familjen 
Adiszes . Në momentin e ndarjes Agostini i jep një paketë familjes Adiszes të mbushur 
me sende me vlerë prej fl oriri të cilën ata e kishin lënë me vetëdĳ e në shtëpinë e Agos-
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tinit . Ata të habitur i rrëfejnë Agostinit që ajo paketë i përkiste familjes Çift ja si një 
mënyre për të shlyer mundin dhe sakrifi cat që familja Çift ja kishte bërë,por  Agostini 
paksa i revoltuar thotë : “ Merreni kjo paketë ju përket juve … Ne ç’do gjë që bëmë 
nuk e bëmë për vlera monetare por dhe sikur të kisha nevojë unë nuk do ta pranoja 
sepse  kjo  paketë do ju shërbejë më shumë juve së sa mua “ � Letërkëmbimet midis 
dy familjeve  vazhdojnë edhe sot duke treguar lidhjen e fortë midis dy familjeve të 
cilat edhe pse nuk i lidh gjuha , kultura apo zakonet i lidh më fort se ç’do gjë tjetër 
fi snikëria  dhe mirënjohja .

Sot familja Çift ja rradhitet në familjet shqiptare që kontribuan në mbrojtjen dhe stre-
himin e hebrenjëve gjatë luft ës së dytë botërore . Kjo familje u nderua në vitin 1992 në 
Yad Vashem me titullin më të lartë “ The righteous amongst the others “ – Të drejtë 
ndër të tjerët.

Me këtë titull u nderuan dhe shumë familje të tjera shqiptare si :Familja e Vesel  
Veselit, Familja e Vehbi Hasan Hotit , Familja e Shaqir e Qamile Boriçit ,Myfail Bi-
caku , Shaban Hoxha.  Duhet të theksojmë se numri i familjeve shqiptare të cilat kanë 
shpëtuar dhe strehuar hebrenjtë gjatë luft ës është akoma me i madh. Historiografi a 
shqiptare duhet të kontribojë në njohjen dhe vlerat e këtyre familjeve  që sakrifi kuan 
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aq shume duke strehuar hebrenjtë  ndërkohë që shumë vende të Europës i dorëzuan 
ato. Ardhja e hebrenjve në Shqipëri dhe mbrojtja e tyre u realizua si rezultat i shumë 
faktorëve historikë. Duhet të themi  bashkëveprimi i të gjithë kahëve politike , sociale 
e fetare bëri të mundur shpëtimin e 2000 hebrenjëve nisur kjo dhe per faktin se  Shq-
ipëria dhe shqiptarët vlerësojnë virtytet dhe tradita të cilat me të drejtë i bejnë krenar 
.Ata rrëfyen para botës mbarë humanizmin shqiptar si shuplakë e fortë  kundër anti-
semitizmit. Sot Holokausti shërben për të kujtuar jo vetëm ata që u vranë  në kampet 
e përqëndimit por dhe ata të  cilët sakrifi kuan jetën dhe familjen e tyre për Hebrenjtë 
etj .
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Vështrim krahasues në peizazhin mediatik shqiptar dhe atë italian mbi 
median tradicionale dhe median online

Elvira Rroca

Vështrim krahasues në peizazhin mediatik shqiptar dhe atë italian mbi median tradicionale 
dhe median online
Edhe pse media tradicionale vazhdon të jetë e pranishme, si në peizazhin mediatik 
shqiptar ashtu edhe në atë italian, media online dhe veçanërisht rrjetet sociale i kanë 
shpallur asaj sfi dë për të marrë monopolin.
Mediat e reja janë bërë pjesë e shoqërisë në mbarë Europën duke nxitur në këtë 
mënyrë një revolucion kulturor. Diçka e cila është e re dhe e paprovuar më parë ngjall 
kureshtje tek masa e popullsisë duke i shtyrë këta të fundit të lundrojnë në internet. 
E njëjta gjë po ndodh edhe me shoqërinë shqiptare. 
Interneti e ka zbehur ndjeshëm madhështinë e ekranit të televizionit. 
“Por a ka kuptim të fl asim për një ndarje me thikë të mediave?”  Koha në të cilën po jetojmë 
na shtyn të mendojmë më në thellësi. Cilët janë këta kufi j që ne pretondojmë të 
vendosim? 

A ka vërtet kufi j i shprehuri?

Siç thotë Ervin Goci: “Për çfarë ndarje mes mediash tradicionale dhe të reja po fl asim, 
kur me të njëjtën pajisje konsumojmë përmbajtje të ndryshme, dhe po për të njëjtat 
përmbajtje mund të diskutojmë me miqtë në rrjet sociale?” 
Gjithçka e transmetuar në televizion, në radio, e shkruar nëpër gazeta apo revista 
hidhet në pak sekonda në rrjet. 
Që nga ai moment materiali nuk i përket më medias apo gazetarit. Ky material bëhet 
i të gjithëve.
“Wendy Griswold disa vite më parë ka theksuar se suksesi i mediave të reja nuk duhet 
të jetë i lidhur ekskluzivisht me mundësinë për të ndërvepruar dhe shpejtësinë. Më 
tepër, kjo lidhet me mundësinë për të krĳ uar diçka e cila më pas mbetet aty.” 
 Mediat e reja shtrojnë nevojën e rishikimit të të bërit gazetari sepse ndryshe nga sa 
ndodh në median tradicionale gjithçka që hidhet në rrjet bëhet publike. 
Lajmi i shpërndarë mund të kopjohet nga mediat e tjera kombëtare apo ndërkombëtare 
duke cituar burimin se nga është marrë. Nëse u referohemi ngjarjeve të rëndësishme 
në Itali, lajmi më parë kalon në portalet italiane të lajmeve apo rrjetet sociale. Vetë 
natyra e këtĳ  mediumi të ri përfshin edhe aft ësinë për të ruajtur miliona shkrime. 
Angelo Romeo thotë se kur fl itet për mediat e reja domosdoshmërisht fl itet për konvergjencë. 
Konvergjenca kërkon riformatim të gazetarit. Ky do të jetë një gazetar multimedial, kudo 
qoft ë ai, në Itali, Shqipëri, Francë, Greqi, etj. 
“Stafet duhet të jenë të motivuara për të bashkëpunuar me kolegët, me të huajt me burimet e 
informacionit dhe me lexuesit.” 
Në web mund të kesh akses mbi shumë gazeta të printuara italiane të cilat kanë 
kaluar edhe online. Gazeta e cila ka tirazhin më të lartë në Itali, e renditur e 5-ta pas 



58

Vol. 4 No.3
January, 2019

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

4 gazetave falas, është “Corriere della Sera” .
Ka raste kur lajmet të cilat publikohen në “Corriere della Sera” botohen edhe në të përditshmet 
shqiptare.
 Një rast i tillë është lajmi me titull: “Alarm fals për bombë në aeroportin e Romës”. 

Lajmi është botuar në faqen online të gazetës “Panorama” e cila ka patur si burim 
pikërisht gazetën italiane “Corriere della Sera”. 
“Në Itali, tregu i reklamimit ka qenë historikisht i dominuar nga televizioni, ndërkohë 
që shtypi i shkruar përfi ton vetëm një të tretën e tĳ . Tregu i shtypit të shkruar është 
ndikuar shumë nga rënia e reklamimi gjatë viteve të fundit.” 
Dominimi i tregut të reklamimit nga televizioni në një të ardhme mund të 
zëvendësohet nga media online. Përdorimi i internetit është në rritje dhe faqet online 
janë një mundësi e mirë fi timi për reklamuesit. Italianët e përdorin internetin në masën 
80% të popullsisë së aft ë për punë. 
Nga ana tjetër, lidhur me peizazhin mediatik shqiptar dhe fi nancimin e medias 
Artan Fuga shprehet: “Ndërkaq, në kushtet e ardhjes të komunikimit digjital në web, 
mediat shqiptare, si ato të shtypura edhe ato audiovizive, janë shfaqur në ekranet e 
kompjuterave duke transmetuar informacionin e tyre falas për një publik gjithmonë 
e më në gjendje të lidhen në Internet. 
Nuk mund të mohohet se kemi të bëjmë me një prirje që shkon në përputhje me 
ecurinë bashkëkohore të komunikimit masiv. 
Por, ndërkohë, në pjesën dërmuese të rasteve, jo vetëm që ky informacion jepet falas, 
por edhe nuk shoqërohet me një tërheqje të reklamave, çka do të justifi konte aspektin 
fi nanciar të modelit të administrimit të mediave në web. 
Në njëfarë kuptimi, dhënia e informacionit falas, sikurse theksojnë studiues të 
ndryshëm perëndimorë të ekonomisë të mediave, ndërkohë që marrja, grumbullimi, 
klasifi kimi dhe shpërndarja e informacionit po bëhet gjithnjë e më kushtueshme, bën 
që modeli në fj alë të mos ketë një logjikë fi nanciare tregu. Në këto kushte, të ardhurat 
e mediave nga audiencat e tyre njohin vështirësi dhe informacioni e humbi në një 
shkallë të gjerë kuptimin e tĳ  si mall dhe shërbim në treg.” 

Mediat tradicionale po konsumohen

Profesor Artan Fuga shprehet: “Pa e tepruar aspak mund të themi se ka lindur 
një ekonomi e mediave, e cila karakterizohet nga ligjësi ekonomike të reja. Modeli 
ekzistues ekonomik i mediave konvencionale jo vetëm është treguar i paaft ë ta 
përballojë gjendjen e krĳ uar, por edhe po karakterizohet nga paaft ësia për t’i dhënë 
impulse të reja fi nanciare tregut të mediave. 
Mbi të gjitha kanë ndryshuar rrënjësisht marrëdhëniet midis ofruesit dhe konsumatorit 
të informacionit.” 
 Çdo ditë ne ndjekim lajmet në televizion dhe lexojmë gazetat. Kjo mënyrë informimi 
vazhdon të jetë ekzistente. Artan Fuga, në një tjetër shkrim thotë: “Mediat klasike 
në përgjithësi e emetojnë informacionin drejt audiencave të tyre, pra e kërkojnë 
konsumatorin e informacionit.” 

Megjithatë një pjesë e madhe e shoqërisë i lexon informacionet në mënyrë përzgjedhëse 
përmes internetit.
Shpesh mediat përsërisin njëra-tjetrën dhe bien në monotoni. Problemi i mediave 
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tradicionale është se ato nuk kanë ekskuzivitet mbi lajmin. Ky fakt vihet re veçanërisht 
tek gazetat të cilat kanë tendencën për të kopjuar lajmet të cilat transmetohen në 
televizion. E kundërta ndodh në televizion kur çdo mëngjes gazetari lexon titujt 
kryesorë të gazetave. Mungesa e ekskluzivitetit i bën ato joprofesionale dhe të 
gjykuara ashpër nga kritika e veçanërisht nga specialistët e komunikimit. 
Në lidhje me sa u tha më lart, komunikimi numerik ka një sërë avantazhesh kundrejt 
atĳ  tradicional. “Transmetimi në formë numerike ose dixhitale e shndërron hierarkinë 
e çmimeve, duke bërë të mundur, për shembull, përhapjen e gjerë të shërbimeve si 
telefonia celulare në vende ku ky shërbim funksiononte më parë në mënyrë shumë 
të kufi zuar.”
  Përhapja e sinjalit përmes internetit në mbarë botën në kohë reale dhe me kosto të ulët e bën 
komunikimin numerik më të preferuar. Individët nuk janë të detyruar të presin edicionin 
e lajmeve apo numrin e ardhshëm të gazetës.
Joshua Meyrowitz shkruan duke iu referuar Marshall McLuhan-it: “A i kanë dhënë 
fund vërtet mediat elektronike si kohës edhe hapësirës, siç deklaron ai në fi llimin 
e Të Kuptosh Mediat? Apo vetëm sa janë “ulur në detyrë” si koha dhe hapësira, në 
vendosës të një pjese më të vogël të ndërveprimit njerëzor?”  

Mediat elektronike janë një realitet i ri në jetën tonë. Shpesh, ka pasur diskutime rreth 
rolit të këtyre mediave. Në internet nuk ka më as kohë dhe as hapësirë. Ne fl asim me 
të gjithë për të gjithë në kohën që duam dhe në çdo vend që mund të jemi.
 “Pa një plan zhvillimi, pa studim të tregut, Interneti bëri që të zhvillohen forma 
të reja të komunikimit dhe që të shtrohej diskutimi rreth problemeve të lidhura me 
lirinë e të shprehurit në rrjete.” 
 Sikurse u tha edhe më lart, liria e të shprehurit në median tradicionale është e kufi zur. 
Programet përpunohen nga redaksia dhe në ekran nuk del asgjë e pakontrolluar. Nga 
ana tjetër përmbajtja e internetit është tërësisht e pakontrolluar. Interneti nuk ka një 
pronar. 
Siç thotë edhe Artan Fuga: “Sharjet, shpifj et, ofendimet në Internet janë një lloj shfryrje 
e mllefi t popullor që ka arsye të jetë i pakënaqur në të gjithë botën.”  

Në lidhje me këtë fakt, diku tjetër Artan Fuga shkruan: “Argumenti im është se klasa 
politike ka arenën e kuvendit për t’u shprehur sikurse i pëlqen. 
Por, edhe një pjesë e shtresave të larta të shoqërisë, shprehen në gjithfarë mediash të 
mira, më pak të mira apo surrogato sikurse ka në të gjithë botën. Kurse Interneti në një 
farë mënyre është hapësira e komunikimit edhe për ata që nuk kanë asnjë mundësi shprehje në 
hapësira të tjera.” 
Televizioni e transmeton komunikimin politik ndryshe nga media online. Imazhi i 
një politikiani manipulohet për t’u paraqitur më pas para teleshikuesve. 
Brian McNair thotë: “Suksesi i përpjekjeve të qeverisë për të kontrolluar imazhin e 
medias, und të përbëjë një kontribut të rëndësishëm për një sukses më të gjerë politik.” 
Manipulimi i imazhit e bën publikun i cili ka akses në median sociale më të largët me 
televizionin dhe më të afërt me rrjetet sociale.
Media italiane akuzohet se i personalizon apo i thjeshtëzon gjërat. “Shpesh, gazetaria 
italiane qortohet që është shumë e njëanshme, e papërgatitur sa duhet, që u jep 
shumë rëndësi lajmeve të mbështetura në hamendje, që ka një narcizizëm të tepruar, 
një kulturë të përqëndruar tek vetja, e kështu me radhë. (…) 
Edhe gazetaria televizive më e shkëlqyer dhe më objektive është paditur që u shërben 
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fshehurazi politikanëve.” 
Francesco Sidoti na paraqet një media italiane të lidhur ngushtë me politikën, ashtu sikurse 
më sipër thekson edhe Artan Fuga për median shqiptare.
Modeli mediatik italian është ai Mesdhetar ose Pluralist i Polarizuar. Një nga 
karakteristikat e këtĳ  modeli është se mediat janë të infl uencuara nga politika dhe i 
japin rëndësi të veçantë partive politike.    
Në mbështetje të monopolit që kërkon media online përmendim faktin se politikanët shqiptarë 
i janë drejtuar së fundmi rrjeteve sociale për të përcjellë mesazhet e tyre politike. 
Artan Fuga citon: “Politikanët shqiptarë ndërtuan mediat e tyre sociale, qytetare, u 
detyruan të vĳ në në forumet qytetare online, duke krĳ uar edhe faqet facebook dhe 
twitt er-at e tyre. 
Ky është një fakt madhor i ditës, ndonëse ndokush, më duket skeptik, nis të pyesë : « E 
përse duhet t’i japim rëndësi kaq shumë kësaj ngjarjeje ? », që, pastaj e thjeshtëzojnë 
në një përgatitje rutinore për fushatën elektorale të radhës. 
E para, kemi të bëjmë me një marrëdhënie të re midis mediave dhe politikës 
shqiptare. Përgjatë tranzicionit demokratizues në vendin tonë njihen së paku pesë 
tipologji të ndërvartësive mes mediave dhe politikës. Ato zanafi llojnë me atë të tipit 
monolitik që u rrëzua në fi llim të viteve ’90, ku të gjithat mediat kontrolloheshin nga 
një parti - shtet unike. 
Pas kësaj, demokratizimi që erdhi në formën e pluralizmit politik, sidomos deri aty 
nga viti 1997, por ta zemë edhe deri në vitin 2000, për gati një dekade, u mbizotërua 
nga shtypi i partive politike, nga mediat politike, ku një pjesë e konsiderueshme, 
ishin në pronësi dhe vartësi të partive politike. Jemi në periudhën e mediave politike 
pluraliste.
 Ndërkaq, duke nisur nga përvoja e gazetës « Koha Jonë » dhe më pas « Shekulli », 
nga televizionet private që nisin të shfaqen, u zgjeruan dhe forcuan gazetat, radiot 
dhe televizionet e pavarura, por që në linjat editoriale tê tyre kanë anëshmëri të qarta 
politike, kanë një agjendë të politizuar dhe qendrime të hapura militante.
 Ne jetojmë aktualisht përgjatë viteve 2000 dhe në vazhdim periudhën e mediave të 
pavarura të politizuara. Kjo shoqërohet me një metodologji të katërt, ajo e mediave të 
quajtura « publike », të cilat së paku informacionin e kanë të vendosur në shërbim jo të 
publikut të gjerë, por të partive që sigurojnë kontekstualisht shumicat parlamentare, 
pra që qeverisin. 
Dhe më së fundi, kemi arritur në fazën kur politika, si « mama dhia » po troket 
në forumet qytetare, duke folur me zë të ulur: ”Hape, hape, jam unë!” Kjo është 
një fazë e re që po nis, pas Edi Rama, nisi të komunikojë në twitt er, Sali Berisha e 
ndoqi në facebook, dhe më pas ka dhënë orientime serioze që ministrat e tĳ  si edhe 
administratorë të lartë të hyjnë në mediat sociale, në forumet, blogjet, qytetare, dhe 
të ndërtojnë të tyret.” 

Si përfundim, në vitet e ardhshme monopolin mendohet ta marrin media online dhe rrjetet 
sociale. 
“Është e qartë se jemi në një periudhë evolucioni. Me kalimin e sa më shumë 
përmbajtjeve në internet, degët e medias tradicionale do të fi llojnë të pësojnë një 
rënie.” 
Europa dhe mbarë bota po pësojnë një transformim të mediave në tërësi, përfshirë 
këtu vende me demokraci të hershme ose jo. 
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Media online në peizazhin mediatik shqiptar dhe atë italian, duke lënë mënjanë moshën e 
demokracisë dhe nivelin e zhvillimit, po ecën në hapa të njejtë, konstatuar kjo në të gjitha faqet 
onile.
 “Interneti është zhvilluar krejt ndryshe nga llojet e tjera të medias më parë. Për pasojë, 
është e vështirë të parashikohet se si Rrjeti do ta ndryshojë median tradicionale dhe 
deri në çfarë mase.”  
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Keshillimi si nje proces konfi dencial. Ceshtje ligjore dhe etike

Eriona Kokoneshi

Abstrakt

Keshillimi eshte nje proces konsultativ i cili ndihmon mjaft  te rinj dhe te reja te kapercejne dhe 
te hedhin prapa kraheve situata te renda apo te pakendeshme ne jeten e tyre. Shume prej nesh, 
qofshim kliente minoren apo prinder duam qe ky sherbim profesional te mbetet konfi dencial 
por kjo jo gjithmone eshte e arritshme. Dy parime ndeshen ne kete pike: ai ligjor dhe ai etik. 
Kjo nderthurje e domosdoshme dhe esenciale ndonjehere nuk e lejon konfi dencialitetin dhe 
privatesine te shtrihet ne maksimumin e saj dhe krĳ on limitime ne kete te fundit. Raste te 
ndryshme kerkojne metoda zgjidhje te ndryshme, te cilat ndonjehere nuk jane mjaft  te 
kenaqeshme per palet e perfshira ne procesin konsultativ. 
Kjo ese studion pikerisht kete nderthurje parimesh dhe se si kjo gje ndikon ne vendimet qe 
keshilluesit duhet te marrin. Ketu studiohen raste te ndryshme qe kane te bejne me persona 
minoren dhe se si keshilluesit veprojne ne keto raste. Kjo gje eshte bere duke perdorur literature 
te huaj si pikenisje duke arritur ne fund ne nje refl ektim personal rreth keshillimit si nje process 
konfi dencial, ligjor dhe etik. Nje proces mjaft  kompleks por dhe mjaft  i domosdoshem ne raste 
te caktuara.

Hyrje

Ne nje bote tanime te ‘eger‘ dhe kapitaliste, ku gjithkush perpiqet me te gjitha format 
te arrĳ e majat ne cdo fushe, ata te cilet kane me shume nevoje per ndihme dhe drejtim 
jane pikerisht studentet. Te gjithe ne kemi qene ne fazen e ‘nuk e di’ gjate adoleshences, 
nje periudhe ku kjo pergjigje eshte me e zakonshmja. Disa prej nesh nuk dine se cfare 
profesioni te zgjedhin, disa te tjere nuk dine mjetet se si mund te ngjiten sa me lart 
ne karriere. Por mjaft  te rinj perballen gjithashtu me probleme te tjera si bullizmi 
apo keqtrajtimet e ndryshme. Te gjitha keto pyetje krĳ ojne mjaft  dilema tek te rinjte, 
dilema te cilat krĳ ojne konfuzion dhe stres. Per kete arsye te rinjte kane nevoje per 
keshillime dhe udheheqje ne shkollat e tyre.
Ne kete stad, nje rol mjaft  te rendesishem kane keshilluesit ne shkolla. Jane pikerisht 
ata ,te cilet i pergatisin brezat e ardhshem per rrugen e veshtire drejt suksesit, per 
veshiresite sociale por edhe ato akademike qe ata do te hasin gjate rruges se tyre 
per te shkuar sa me lart. Keshilluesit shkollor duhet te kombinojne disa teknika te 
ndryshme sociale, psikologjike por edhe ligjore per te arritur nje rezultat sa me te mire 
gjate konsultave te tyre. Megjithate, celesi dhe komponenti thelbesor per zhvillimin 
e ketyre marredhenieve keshilluese eshte besimi. Ne menyre qe klienti te jete sa me 
i hapur me keshilluesin, ky i fundit e quan esencial premtimin e konfi dencialitetit 
ndaj klientit. Shumica e individeve qe kerkojne sherbime konsulence mendojne dhe 
pretendojne qe ajo cka ata thone ne seance do te ruhet ne menyre konfi denciale nga 
keshilluesi.1 Ne kete menyre, keshilltaret shkollor duhet te krĳ ojne nje balance mes 

1  Glosoff, H. L., Herlihy, B., & Spence, B. (2000). Privileged communication in the counselor-client 
relationship: An analysis of state laws and implications for practice. Journal of Counseling and Development, 
78, 454–462.
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pergjegjesive te tyre ligjore dhe pergjegjesive te tyre etike ndaj klienteve, prinderve te 
klienteve dhe vete sistemit shkollor. Ky lloj balancimi eshte mjaft  kompleks ne vetvete 
duke krĳ uar ne kete menyre nje arsye se perse ceshtja e ruajtjes se konfi dencialitetit 
ndaj studenteve si kliente te hapet ne pothuajse cdo diskutim rreth problemeve etike 
dhe ligjore ne keshillimet shkollore. 2 

Pr ivatesia

Privatesia eshte nje koncept mjaft  i gjere ne natyren e saj. Ne fushen e keshillimit 
privatesia mund te perkufi zohet si e drejta individuale e cdo klienti per te limituar 
informacionin qe ai jep rreth vetvetes.3 Ky informacion perfshin mendimet e klientit, 
besimet e tĳ , ndjenjat si dhe fantazite e tĳ . Kur individet duan ti hyjne rruges se 
keshillimit dhe shkojne tek nje i fundit ata vete vendosin limite dhe marrin vendime 
se deri ne cfare mase jane ata te gatshem per te ndare informacione private me 
keshilluesin e tyre ne menyre qe te marrin ndihmen qe kerkojne. Ne menyre qe seanca 
konsultative qe jete e suksesshme duhet qe te vendoset nje marredhenie besimi midis 
paleve.

Konfi dencialiteti

Konfi dencialiteti mund te pershkruhet si nje premtim ose nje kontrate qe keshilluesi 
ben me klientin  per te respektuar privatesine e rrefi mit te tĳ . Me fj ale te tjera, kjo do te 
thote se keshilluesi nuk duhet te tregoje ose te nxjerre asnje informacion nga rrefi mi 
i klientit pa miratimin e tĳ . Kjo mund te ndodhe vetem ne raste te caktuara specifi ke. 
Nese ky premtim prishet per nje arsye ose tjeter, kjo mund te coje ne dicka me te 
rende sesa thjesht nxjerrja e informacioneve private; humbjen e besimit. Nese kjo gje 
ndodh atehere klienti mund te vendose nderprerjen e konsultave ose mund te fi lloje 
te mos tregoje me informacione private dhe ti mbaje ato te fshehta nga keshilluesi. 
Sidoqoft e skenari, kjo eshte dicka e demshme per klientin.4

Ne rastin e minoreneve(femĳ eve dhe adoleshenteve), edhe pse mosha ligjore per te 
marre statusin e te rriturit nuk eshte arritur keshilluesit shkollor aplikojne te njejta 
principe etike themelore gjate konsultimeve me ta. Kjo gje sigurisht behet duke 
perdorur menyra te duhura, duke respektuar te drejten e femĳ eve dhe adoleshenteve 
per te marre vendime si dhe duke perfshire shkollen dhe prinderit ne process. Nje 
konfl ikt lind mes anes etike dhe asaj ligjore ne keto raste. Nga ana etike, minorenet 
kane te njejta te drejta konfi dencialiteti ashtu si edhe te rriturit por nga ana ligjore ata 
nuk duhet dhe nuk kane te drejte te mbajne sekrete nga prinderit e tyre. Nga ana tjeter, 
eshte e detyrueshme qe keshilluesit te perfshĳ ne edhe prinderit ne keto sherbime 
profesionale qe i ofrohen femĳ eve te tyre. Kjo eshte nje e drejte ligjore e prinderve, te 
cilet kane te drejte qe ti kontrollojne keto sherbime qe i ofrohen femĳ eve te tyre si dhe 
te angazhohen apo te marrin pjese ne planifi kimin e ketyre sherbimeve profesionale. 
Ky koncept legal i moshes se nje te rrituri ka disa implikime ne te drejten qe keto 

2  Glosoff, Harriet L., &Pate, Robert H. Jr.(2002). Privacy and Confi dentiality in School Counseling.
3  Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics (5th ed). New York: Oxford 
University.
4  Glosoff, Harriet L., &Pate, Robert H. Jr.(2002). Privacy and Confi dentiality in School Counseling.
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femĳ e kane per te zgjedhur nese ata duan ose jo te konsultohen , si dhe gjithashtu 
cenohet e drejta e tyre e privatesise dhe e konfi dencialitetit. Ashtu sic u permend 
me siper , femĳ et thjesht gezojne te drejten etike te privatesise dhe konfi dencialitetit 
por e drejta ligjore e privatesise se minoreneve i takon prinderve te tyre.5 Pra, kjo do 
te thote se legalisht te miturit nuk mund te bien dakord qe te hyjne ne marredhenie 
konsultative pa prinderit e tyre.

Limitet e konfi dencialitetit

Ne disa raste, keshilluesit, per shkak te rrethanave te ndryshme munden ose duhet 
ta thyejne konfi dencialitetin. Ne rastin e minoreneve kjo gje ndodh kur dyshohet per 
abuzim ose neglizhim ndaj femĳ es. Si standartet e etikes , ashtu edhe detyrimet ligjore 
perputhen ne kete pike.6 Nje rast tjeter ku mund te thyhej konfi dencialiteti do te ishte 
nese studenti do te kercenonte te lendonte veten. Ne kete rast, pervec prinderve do te 
duhej te lajmeroheshin edhe sherbimet mjekesore. 
Thyerja e konfi dencialitetit ne disa raste krĳ on mosbesim, edhe pse mund te jete 
bere per nje arsye te mirefi llte. Ne disa raste, ky lloj mosbesimi eshte pothuajse i 
paevitueshem. Por keshilluesit mund te bejne dicka per ta parandaluar kete zhgenjim 
nga ana e klienteve. Ata mund te diskutojne rreth detyrimeve etike por edhe ligjore 
qe ata kane ndaj klienteve te tyre duke ndihmuar ne kete menyre si klientet minoren, 
si studentet, ashtu edhe prinderit qe te kuptojne limitet e konfi dencialitetit ne 
marredhenien e tyre.

Nxitja e konfl ikteve

Pavaresisht profesionalitetit dhe punes shume te mire te keshilluesve, disa here jane 
te pashmangshme konfl iktet qe lindin mes obligimeve te keshilluesit ndaj klienteve 
minoren dhe obligimeve ndaj prinderve. Nje rast i tille do te ishte nese prindi do te 
kerkonte informacion rreth progresit te femĳ es se tĳ  ,duke kerkuar ne kete menyre 
informacione specifi ke qe femĳ a ka thene gjate sesionit. Ne keto raste keshilluesit ne 
fi llim pyesin vete klientin, i cili mund te jete nje student, nese ai pranon qe te keshilluesi 
te japi informacione nga biseda e tyre dhe deri ne cfare limiti duan ata qe te mbeten 
keto informacione te dhena. Ne rast se klienti pranon, atehere ne nuk kemi te bejme 
me nje konfl ikt. Ne rastet kur klienti(student) nuk pranon te ndaje me prinderit e tĳ  
informacione nga biseda apo kur vete keshilluesi nuk e shikon ne dobi te klientit qe 
keto informacione ti jepen prinderve, per nje arsye ose tjeter atehere ceshtja behet me 
problematike. Ne menyre qe te kalohet kjo situate konfuzioni duhet qe keshilluesit ti 
fl asin prinderve per procesin konsultativ dhe si zhvillohet ai. Duke mbajtur parasysh 
se klientet e tyre jane vete minorenet, ata duhet ti shpjegojne prinderve te tyre se sa e 
demshme mund te jete per femĳ en ose adoleshentin nxjerrja e informacioneve sekrete 
nga biseda ose sesioni konsultativ me ta. Prinderit, ne keto raste duhet te kuptojne 
se nese femĳ a nuk do ti ndaje keto sekrete me ta, ata nuk duhet ta imponojne apo 
detyrojne femĳ en e tyre ta beje kete gje pasi kjo mund te pasqyrohet keq ne procesin 
5  Remley, T. P., Jr., & Herlihy, B. (2001). Ethical, legal, and professional issues in counseling. Upper Saddle 
River, NJ: Merrill Prentice Hall.
6  Glosoff, Harriet L., &Pate, Robert H. Jr.(2002). Privacy and Confi dentiality in School Counseling.
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konsultativ te vete femĳ es. Kjo nuk do te thote se prinderit duhet te mbeten komplet 
jashte procesit konsultativ. Eshte detyra e keshilluesve qe ti sigurojne prinderit se 
nese femĳ a i tyre eshte drejt rruges se lendimit te vetes apo te te tjereve, atehere 
prinderit do te informohen. 
Por sic u permend me siper, femĳ et, ne kete rast si studente apo adoleshente kane 
thjesht te drejta etike te konfi dencialitetit por jo ligjore. Ajo e drejte i takon prinderve 
te tyre. Nese prinderit insistojne qe keshilluesit tu japin informacione nga biseda me 
te miturit, atehere keshilluesit gjejne si zgjidhje nje konsultim te perbashket prind-
femĳ e. Por nese gjate ketyre sesioneve te dyja palet i qendrojne qendrimeve te tyre te 
meparshme atehere keshilluesi duhet ti thote klientit te tĳ  se edhe pse kjo gje eshte ne 
kundershtim me vullnetin e tĳ (klientit) ai eshte i detyruar nga ana ligjore qe tua japi 
informacionin qe ata kerkojne prinderve te tyre. Duhet te kuptohet se keto veprime, 
edhe pse jo etike ne nje fare pike, jane plotesisht ligjore. Ndonese klienti mund te 
lendohet nga kjo gje, ai duhet te kuptoje se dhe konfi dencialiteti ka limite kur behet 
fj ale per femĳ e minoren apo perballe ligjeve ne fuqi.

Perfundime

Te qenurit keshillues shkollor mund te jete nje pune me veshtire se sa shume prej 
nesh mund ta mendojne. Veshtiresia e ketĳ  profesioni qendron ne vete konceptin 
e keshillimit si nje proces konfi dencial. Duke qene se pjesen me te madhe te punes 
keshilluesit shkollor e kalojne me te mitur, kjo gje i komplikon gjerat edhe me shume. 
Gjate procesit te keshillimit duhet te perdoren disa strategji te caktuara me qellim 
qe te mos cenohen parimet etike dhe ato ligjore te procesit. Vete keshilluesit duhet 
te jene vigjilente dhe mjaft  inteligjent per te gjetur dozen e duhur te ekuilibrit mes 
parimeve etike te keshillimit dhe detyrimeve ligjore qe ata kane ndaj prinderve te 
klienteve minoren. Jo pak here ndodhin konfl ikte per shkak te ketĳ  ekuilibri por barra 
e fajit ne kete rast nuk duhet ti bjere gjithmone keshilluesve. Ndonjehere eshte mjaft  e 
domosdoshme qe vete ne si kliente apo si prinder te kuptojme se keshillimi nuk mund 
te jete nje process 100% konfi dencial. Ne duhet te kuptojme se ceshtjet ligjore dhe 
etike jo gjithmone perputhen ne raste te caktuara dhe se ka raste kur konfi dencialiteti 
i plote mund te jete me shume i demshem sesa ndihmues. Por pavaresisht te gjithave, 
keshillimi shkollor mbetet nje process mjaft  kompleks, i cili nderthur elemente etike, 
ligjore, parime konfi dencialiteti si dhe elemente te privatesise me qellim dhenien e 
ndihmes per persona ne nevoje.
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Perceptimet e mesuesve per rolin e psikologut ne shkolla

Alketa Çoku

Abstrakti

Mësuesit kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në përdorimin e shërbimeve të këshillimit 
shkollor, në drejtim të konsultimit mësues-psikolog dhe referimin e studentëve. Kështu, duhet 
siguruar që mësuesit të kuptojnë rolet dhe përgjegjësitë e psikologve të shkollave. Shkollat   
dhe profesionistët pranë këtyre shkollave sot përballen me një gamë të sfi dash të krĳ uara nga 
ndryshimet kulturore, politike, ekonomike, dhe sociale që po ndodhin në shekullin njëzet e 
një. Duke pasur parasysh këtë grup të frikshëm te sfi dave, psikologët e shkollave duhet të 
edukohen në mënyrë të qartë dhe të shpjegojnë rolin e tyre si një anëtar i padiskutueshëm 
në mjedisin e përgjithshëm arsimor. Tani më shumë se kurrë, psikologët e shkollave janë të 
sfi duar për të demonstruar dhe për të provuar të efektivitetin e tyre. 
Qëllimi i këtĳ  studimi ishte për të shqyrtuar perceptimet e mësuesve për rolin e një psikologu 
të shkollës dhe shërbimet që ofrohen në një shkollë. Ky studim është bazuar në nevojat e 
perceptuara të nxënësve, shërbimet e këshillimit, si dhe pikat e forta dhe nevojat për përmirësim 
të programit aktual të këshillimit. Gjithashtu, të ofrojë rekomandime për psikologët e shkollës 
në lidhje me praktikat më të mira për t’u shërbyer nxënësve.
Punimi synon  të kuptojë nësë janë zhdukur apo i kanë mbitjetuar kohes, paragjykimet e 
mjedisit arsimor shqiptar për rolin e psikologut shkollor. Pasi gjithmonë ka qenë tendenca 
e përcaktimit të roleve, detyrave dhe përgjegjësive të këtĳ  profesionisti, si dhe i shoqërisë 
shqiptare e cila e vesh këtë profesionist me funksionet e një psikologu klinik që duhet të 
ndërhyjë në shkollë sa herë që situatat kthehen në problematike. 

Hyrje

Psikologjia si shkencë ka relativisht pak vite që është e njohur në vendin tone, ndaj 
dhe ai si profesion ndeshet me vështirësi në integrimin në një shoqëri si e jona…
Reforma që ka përfshirë sistemin tonë arsimor, ka sjellë risi dhe ndryshime të 
qenësishme në aspektin e kurrikulave, programeve e teksteve të reja, përdorimit 
dhe aplikimit tërësisht dhe me sukses të metodave bashkëkohore të mësimdhënies 
dhe mësim nxënien me në qendër nxënësin. Pra, ky proces ristrukturimi i gjithë jetës 
shkollore nuk mund të kuptohet pa ecurinë dhe mbështetjen e shërbimit psikologjik 
në arsimin parauniversitar. Është viti i tretë që shërbimi psikologjik në shkolla të 
arsimit bazë dhe të mesëm, vlerëson të gjithë komunitetin shkollor në tërësi duke 
mbështetur dhe ofruar shërbime psikologjike dhe sociale.  Tashme, dihet nga te 
gjithë, se problemet e edukimit në shkolla kanë vështirësitë e veta, me përmasa të reja, 
zgjidhja e të cilave kërkon njohjen dhe bashkërendimin e punëve të gjithë aktorëve 
në shkolla, e veçanërisht kontributin e psikologut shkollor, i cili duke mbajtur 
marrëdhënie të drejtpërdrejta me nxënësit, mësuesit dhe komunitetin, praktikon 
në mjediset e shkollave, përqasje psikologjike, sociale dhe emocionale tek fëmĳ ët, 
nxënësit dhe adoleshentët. 
Psikologët shkollorë janë normalisht persona kyç që ndikojnë në përmirësimin 
e veprimtarisë mësimore edukative në shkolla. Njohin dhe kuptojnë saktësisht 
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politikat dhe  çështjet e edukimit dhe arsimit, të cilat dalin nga puna edukative në 
shkollat ku punojnë. Ata janë të pajisur me mjete profesionale, dhe kanë trajnimin e 
duhur për të kryer vlerësim të nxënësit dhe stileve konjitive të të nxënit duke pasur 
qëllim planifi kimin edukativ mësimor. Kanë trajnimin e duhur për të  njohur dhe 
diagnostikuar një sërë çrregullimesh fëminore të sjelljes dhe të të nxënit. Mbajnë 
kontakte e marrëdhënie të rregullta dhe të drejtëpërdrejta me nxënësit, mësuesit 
dhe komunitetin. Tashmë dihet se në shkolla, ka nxënës të cilët kërkojnë ndërhyrje 
më direkt e të specializuar pasi në shkolla janë të pranishëm një kontigjent I vogël 
nxënësish me prirje për të lënë shkollën, apo të hiqen prej saj ,pasi janë me çrregullime 
serioze të sjelljes. Ndaj më shumë se çdo gjë tjetër kjo kategori nxënësish kanë nevojë 
për mbështetje alternative edukuese, shërbime këshillimore sistematike, në mënyrë 
që të ndjekin shkollën ose ri futjen në të, gjë e cila arrihet duke bërë konsultime 
me psikologun e shkollës dhe bashkëpunimin e tĳ  me mësuesit dhe familjen e 
nxënësve problematikë. Është fakt se psikologët shkollorë punojnë drejtpërsëdrejti 
në institucione edukimi dhe arsimimi. Në këto vite pune dhe eksperiencë, psikologu 
sherben për përmirësimin e punës edukative, ka e koordinatorit, midis drejtorisë 
së shkollës dhe stafi t pedagogjik . Krahas punës, drejt përmirësimit të shëndetit 
mendor dhe vështirësive të të nxënit të nxënësve, është e domosdoshme përcaktimi i 
objektivave në përshtatje, mbështetje të specifi kave të çdo shkolle. Duhet theksuar se 
çdo shkollë ka objektivat e veta psh: 
Nga zhdukja e braktisjes së fshehtë në arsimin bazë e deri te vlerësimi në lidhje 
me individë apo grupe adoleshentësh, problem ky, i hasur më shpesh në shkollat e 
mesme.  Vlen te theksohet se psikologu shkollor ka si objekt të punës së tĳ , punën 
me prindërit dhe mësuesit për të planifi kuar ndërhyrje që lidhen me edukimin 
dhe sjelljen e nxënësit. Psikologu në shumë raste nuk ndërhyn direkt në zbatimin e 
strategjive,por nëpërmjet veprimtarive si:
- Konsultimi me mësuesit, në lidhje me çështje individuale të nxënësit, si çrregullime 
të sjelljes ose vështirësitë e të nxënit.
- Konsultimi me prindërit, ku fëmĳ ët e tyre paraqesin vështirësi për problemet 
e hasura, duke mundësuar prindin të kuptojë natyrën e fëmĳ ës së vet, nëpërmjet 
një informacioni të dobishëm. Gjithashtu psikologët shkollorë ofrojnë në shkollat 
kupunojnë trajnime për mësuesit në lidhje me: Aspekte të strategjive të kontrollit të 
sjelljes,metodave paralele të vlerësimit, menaxhimit të stresit në punë dhe familje. 
Por krahas punën me nxënësit dhe mësuesit, psikologu shkollor jep kontributin e vet 
konsulent në shkallë të gjerë dhe në komunitet.
Së pari: vënien në jetë të programeve të ndërhyrjes si p.sh: Zgjidhja e konfl ikteve 
në jetën shkollore, në hartimin e programeve për parandalimin e agresivitetit, në 
parandalimin e dhunës dhe formave të saj, gjithashtu, psikologu shkollor zhvillon 
dhe zbaton programe prindërimi.
Nga sa u tha më sipër, shihet se roli i psikologut shkollor zë një vend të rëndësishëm 
krahas aktorëve të tjerë në procesin e edukimit.

Problemi social

 Psikologët shkollorë ofrojnë një numër të madh shërbimesh për nxënësit. Këto 
shërbime mund të ofrohen në mënyrë të drejtpërdrejt dhe të tërthortë, gjë që kërkon 
një angazhim të të gjithë aktorëve të sistemit arsimor, përfshi nxënësit, mësuesit, 
drejtuesit dhe pjesëtarë të tjerë të stafi t shkollor, familjet, agjencitë komunitare, si 
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dhe një larmi aktorësh të tjerë, që mund të luajë një rol të rëndësishëm tek individi. 
Psikologët shkollorë kanë një rol specifi k në sistemin arsimor,
pasi kanë kualifi kimin e duhur për të ndërmarrë vlerësime psikologjike dhe për të 
ndihmuar     ofrimin e shërbimeve të shëndetit mendor nëpër shkolla, dhe në të 
njëjtën kohë, për të
promovuar procesin e të nxënit, zhvillimin e fëmĳ ës dhe sistemin arsimor në tërësi. 
Psikologët shkollorë mund të konsiderohen si një pjesë vitale e grupit të punës në 
shërbim të nxënësve. Ata punojnë duke kombinuar punën e tyre me atë të mësuesit 
kujdestar, infermieres dhe drejtuesit të shkollës, gjatë ofrimit të shërbimeve në adresë 
të nevojave emocionale, mësimore dhe sociale të nxënësve.
Qëllimi kryesor i shërbimit psikologjik shkollor është promovimi i mirëqenies mendore 
dhe fi zike të nxënësve si dhe lehtësimi i procesit të të nxënit. PSH në bashkëpunim me 
stafi n e shkollës, mësues e drejtues, planifi kon dhe realizon shërbime që mundësojnë 
zhvillimin akademik, profesional, social dhe personal të nxënësve.
Shërbimet tashme të njohura të psikologjisë shkollore përfshĳ në veprimtari bazë që 
në themel kanë standarde të këshillimit. Këto veprimtari (shërbime bazë) plotësojnë 
njëra tjetrën
dhe prandaj shihen si të integruara dhe të koordinuara mire, si pjesë e një të tëre, më 
shumë se sa si shërbime të ndara. 
Si përfundim, mendoj se do të kemi ende fëmĳ ë në shkollë në nevojë të dëshpëruar 
për t’ia dalë suksesshëm në rrugëtimin e tyre të edukimit, që janë vulnerabël ndaj 
shumë faktorëve social-kulturor, që janë pre e kësaj shoqërie mjerisht e rrafshuar 
në thepin e tranzicioneve të njëpasnjëshme politike dhe rrjedhimisht sociale, e ku i 
përplas individët të kërkojnë për më mirë, ndaj dhe fenomeni i lëvizjeve demografi ke, 
prezencës së varfërisë, prezencës së diversiteteve kulturore e krahinore, do të jenë 
pranë nesh, dhe pritet prej një profesionisti, që këto vështirësi, dinamika të cilat i 
kalojnë fëmĳ ët të cilët përballen me një rutinë sociale të përditshme, të jenë sa do 
pak të amortizuara për një të ardhme sa më të shëndetshme të tyre. “Premtoj” se 
nuk ka fëmĳ ë të këqinj, të paedukuar, të zhurmshëm, të ndrojtur, të dobët, të paaft ë, 
të padenjë, katundar, malok, jugor, etj. Thjesht ka fëmĳ ët të cilët janë të ndryshëm 
dhe unik, sikundër e kam shkruar edhe në një prej artikujve të mi në këtë rubrikë. 
Një mësues dhe psikolog i drejtë, human dhe profesionist, kryen një punë direkte 
dhe indirekte për t’i “zbutur” këto dallime dhe për t’i njësuar me kërkesat që ka një 
proces edukimi. 

Shëndeti Mendor në Shkolla

Trajtimi përbëhet nga strategjitë e personalizuara që kanë për qëllim të trajnojë  aft ësitë 
specifi ke defi çitare dhe njëkohësisht mësojnë përdorimin e strategjive dhe mjetet 
për kompensim. Trajtimi ka gjithashtu  për qëllim  forcimin e  vetë-respektit, 
modifi kimin e  qëndrimeve  dhe sjelljeve jo funksionale.. Për më tepër, ajo ofron  
ndërhyrjen e një këshillimi  në familjen e fëmĳ ës për të punuar në pjesën  kritike që ky 
çrregullim sjell  brenda marrëdhënieve familjare, si dhe këshilla për mësuesit. Është 
shumë e rëndësishme, në fakt, që të jetë një rrjetë  që  mbështet  fëmĳ ën, e tillë si një 
rrjetë  shpëtimi që nuk do të zërë  në grackë brenda këtyre dinamikave rigide  dhe / 
ose paragjykuese. Pasi  është përcaktuar diagnoza e çrregullim specifi k të të nxënit 
dhe në bazë të njohurive funksionale,  mund të projektohet një ndërhyrje terapeutike. 
Edhe ndërhyrjet terapeutike  të projektuara për çdo fëmĳ ë duhet të organizohen 
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sipas një modeli  rrjetë që përfshin fëmĳ ën, familjen, shkollën dhe ekipin i cili e ka 
në  ngarkim. Profesionisti ka si objektiv  të trajnojë  në maximum aft ësinë specifi ke 
defi çitare dhe në të njëjtën k ohë ti  mësojnë fëmĳ ës përdorimin e strategjive dhe mjetet 
për kompensimin e defi çitit të tĳ . Ndërhyrja e specialistit   gjithashtu do të mbështesë 
përdorimin e masave kompensuese dhe matjeve jo kompensuese në shkollë. 
Shkolla është për fëmĳ ët fushëveprimi që  në përgjithësi veprojnë, qoft ë  si kohë 
qëndrimi ashtu dhe si relevancë e rezultateve të pritshme. Në rastin e nxënsve shumë 
të prekur , që bëjnë të mundur  falimentimin  e përvojës shkollore,  mund të aktivizojnë  
fi llimin e  një cikli vicioz për  humbjen e vetëbesimit , duke sjellë rezultate në  dështim 
shkollor , shkakton ankth të konsiderueshëm dhe  depresion që të kontribuojnë në 
punën e dobët të shkollës dhe që përfaqëson një faktor rreziku për psikopatologji, ose 
fëmĳ ët mund të përpiqen për të kapërcyer ndjenjën e paaft ësisë që vjen nga të ndjerët 
më pak të aft ë se shokët, bëjnë aktive sjelljen kundërshtuese dhe provokuese. Është 
e lehtë që fëmĳ a me çrregullime në të nxënë, arrin pak të ketë probleme në lidhje  
me  konceptin e vetë-arsimit, arrin pak të ketë stimë  në lidhje  me  konceptin e vetë-
arsimit (idenë që fëmĳ a ka për veten e tĳ  si nxënës),  kjo ide  shpesh përgjithësohet 
edhe në konceptin e vetës jashtë shkollës. Përceptimi i ulët  i vetë-efi kasitetit mund të 
shkaktojë një atribuim jashtë lokusit të kontrollit, duke sjellë si pasojë  përshtypjen e 
të  mos qënit në gjëndje për të ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve.
• Ndërhyrja psikologjike  me fëmĳ ët me Çrregullime në të nxënë synon të forcojë 

vetë-respektin, modifi kimin e qëndrimeve jofunksionale dhe sjelljes , ndërhyrja e 
mundshme psikotarapeutike në psikopatologjin e diagnostikuar me komorbiditete.

• Është gjithashtu e rekomanduar një këshillim të ndërhyrjes me familjen e fëmĳ ës 
(duke përfshirë edhe përmes grupeve përkrahëse të dedikuar posaçërisht për 
prindërit e fëmĳ ëve me Çrreg.në të nxënë) për të punuar mbi problemet që sjell 
ky çrregullim brenda marrëdhënieve familjare: për shembull, sjellja opozitare e 
fëmĳ ës, menaxhimi i dobësisë dhe zemërimit, dhe rritjen e aspekteve funksionale 
të pikave të forta të veçanta të çdo individi.

• Disa autorë nxjerrin  në pah rëndësinë e të qenit në gjëndje për të identifi kuar 
cilësitë e fëmĳ ës, që duhen kultivuar me pasion: këto tregues, të vlefshme për të 
gjithë fëmĳ ët, kjo është edhe më shumë nëse  mund të kompensohet me suksesin e 
merituar dhe dështimit në shkollë  dhe frustrimet që ky çrregullim përfshin.

“Shkolla është ambienti ku merren jo vetëm dĳ e, por mbi të gjitha formohet 
personaliteti i nxënësit, është vendi ku mund të korrigjohen disa prej gabimeve që 
prindërit mund të kenë bërë në edukimin e fëmĳ ëve të tyre.” Objekti i punës së tĳ  
është të ndihmojë.
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Marxism and Karl Popper’s criticism about its prediction with scientifi c 
character

PhD (C.) Fjolentina Kllogjeri
"Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan

Abstract

The Marxist interpretation of history is known diff erently as 'historical materialism'1 or as a 
'materialistic understanding' of history. Two defi nitions that are directly related to the names 
of Karl Marks and Frederik Engels. History, on the basis of this understanding, is related with 
class struggle, a concept that derives from Hegel's philosophical understanding of history. 
Engels att ributes to Hegel's greatest merit the fact that "he introduced for the fi rst time the 
entire natural, historical and spiritual world as a process, in motion, in change, in constant 
transformation and development, and endeavored to discover the internal connection of this 
movement and this development."2

The materialist meaning of history

Historical materialism is essentially an att empt to explain the origins and development 
of human society based on the materialistic perspective. Dealing with the general laws 
of social development in the historical course, he only points out the role of material 
forces in the formation and evolution of human societies. Marx's understanding of 
the materialistic concept of history is contrary to the idealistic concept of history, and 
he even tried to put this concept into a scientifi c understanding.  He was stimulated 
from the theory of evolution created by Charles Darwin who explained the evolution 
of the species through the process of natural selection. The meaning he gave to the 
world as a whole and to things and phenomena that compose it, which comes as 
a result of its uninterrupted movement and development, by merging dialectics 
with materialism and by linking it to nature and society, Marx and Engels created 
materialistic dialectics. Marx predicts the collapse of many of the theories of history 
which they consider to be important in determining the course of history and human 
destiny, free consciousness, people's will, their ideas, etc. Marks says that human 
societies are developed in accordance with several laws that are independent of 
people's desires and wills. He argues that the development of society can be seen as 
a result of the social production process where people come together and enter into 
defi ned relationships which he considers indispensable and independent of their will 
and desires. At this point, he sees the decisive role of work, as in human origins from 
the ape, as well as in the evolution of social forms. So Karl Marx saw the Darwinian 
theory of developing the most complex forms of living by the simplest organisms, in 
parallelism with the development of the society towards complex systems.
1  Historical materialism sums up itself: conscience problems, where matter is considered primary and 
consciousness is secondary; the theory of recognition, that the world can be recognized; and the categories 
and laws of dialectics (the law of qualitative changes, the law of denial, the law of unity and the law of the 
existence of opposites).
2  Marks, Karl ; Engels, Frederik, “Vepra të zgjedhura”, Vëllim II, 1975, pg 136.
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In "The Poverty of Philosophy" is spoken of an embryonic form of the materialistic 
concept of history where Marx and Engels have taken the human as a starting point. 
Concept for which they were particularly infl uenced by Fojerbah, which in turn, he 
treats the human simply as a biological being, paying att ention to his feelings without 
being able to go beyond the idealistic understanding of social phenomena. Marks and 
Engels go farther than Fojerbah, and in contrast to this concept, the two authors took 
the human as the starting point, as a social being, as a whole of social relations and in 
this context "Marx and Engels human" must fi rst fi ll  material needs.3

 An important moment in the sense of Marks and Engels' historical materialism is 
their idea that the history of the entire existing society to this day is a history of 
class struggle, implying here that human history and destiny is determined by class 
struggle. Karl Popper describes as an antipsychological the role that Marks att aches 
to the interest of classes in the doctrine of class struggle, considering this interest 
as the motive of everything. According to Marks, the class's interest or its objective 
exerts a decisive infl uence on the human being by raising awareness to the class to act 
in accordance with this objective. Marx's concept regarding classes, the war between 
them (between the ruling class and the ruled class), and the fact that they are obliged 
to fi ght each other, this dependence of their struggle within the scientifi c method and 
prophecy makes it possible for the history of society to be scientifi cally treated as a 
history of class struggle.
In the criticism that Popper does for the Marx class theory and its historicist nature, 
highlights a talk between Marx's idea "That whole history is a history of class struggle" 
and Plato's idea on the importance of class struggle in the history of Greece's cities. 
He even emphasizes that this class war can not be developed just as Marx claims, 
since the disagreements that arise between and within the classes themselves need 
to be taken into account. In the same time, Popper claims that another dimension, 
also dangerous of this doctrine, is that it confuses the concept of class struggle with 
political confl icts.4 Karl Marks, despite the practical interest in his theory, and the 
fact that he claimed to be honest in his intellectual research, for Popper, he remains a 
prophet of historical developments, whose prediction was wrong in practice. Being 
a theory, on the basis of which it established the prediction of history, claiming to 
dictate developments of an economic and political character and culminating with 
revolutions, Marx with his Marxism is considered as the only responsible of the 
historicist method, which seriously damage the concept of open society.
Taking into consideration the Marxist doctrine and its prediction, we can affi  rm that 
socialism would pass from its original utopian form to the scientifi c stage, implying 
here that expected social developments are predestined by this historical prophecy. 
By the nature of their expectations which are foreseen in the Marxist doctrine, which 
are with practical character, is quite simple to understand and be verifi ed if this 
doctrine is fruitful or just a poor method. Popper, considering Marxism in essence as 
nothing but a historicism, he qualifi es it as a very poor method. While Marx's idea, 
that philosophers have only interpreted the world in their diff erent ways but the 
main question is to change it, thus advocating the consequences it brings to practice  
3  Marks, Karl – Engels, Frederik, “Ideologjia Gjermane”, 1972, pg 28-29.
4  Popper, Karl, “Shoqëria e Hapur dhe Armiqtë e Saj” Vol II: Hegeli dhe Marksi, Fan Noli, Tiranë 2012, pg 
165.
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a theory and its ability to predict the future, similarly with a scientifi c prediction,  was 
what led Marks in the wrong direction. This direction has a deterministic character as 
it sees the future as a result of what has happened in the past.

1. Marxist Scie.nce

Formulating a historical prophecy, marxism criticizes the existing society and projects 
the path to a bett er world. For this reason, politics is left  with nothing but to "reduce 
birth pain"5. Marx's claim that, predicting what's going to happen is possible to verify, 
even scientifi cally, is similar with that of the prediction of a heavenly phenomenon, 
such as the eclipse. The essence of this doctrine was the reason Karl Popper objected, 
as he considered it with a high moral hazard.
If we keep marxism as a science, we would obviously admit that it was denied by 
facts that were in contradiction to its prediction. Nevertheless, we have to admit that 
marxist doctrine has never been scientifi c because it does not allow refutation as an 
important criterion of being a scientifi c theory, according to popperian meaning. This 
is because marxism immunized itself from the beginning with the claim that it knew 
where it would go and what it would bring to society. The biggest risk which came 
from the Marxist philosophy was the neglect to human freedom, this is because the 
idea of reaching a society without classes, without ruler and without domination, 
meant that state power would be extinguished, it would not work. But there is a 
paradox about freedom, because of the fact that Marx overruled and abolished the 
importance of the role that state power normally has in the service of freedom and 
humanity.
To bett er understand the criticism that Karl Popper makes Marx’s theory, regarding 
the scientifi c context of this theory, we have to considerate the diff erence the author 
makes between scientifi c prediction and historical prophecy. The fi rst is conditioned 
because scientists understand that any prediction depends on conditions, such as 
predicting that the water will boil at 100 degrees (this does not apply when the 
air pressure is diff erent from normal conditions). As far as historical prophecy is 
concerned, it is diffi  cult to determine experimental conditions or to control them 
because in such cases we involve a large number of people or entire societies. Since 
human actions or actions of a whole society are diverse, then it is very diffi  cult to 
determine a limit in which their revolt for social change occurs, just as water boiling 
at 100 degrees. For this reason, such a doctrine does not have any scientifi c character.
Popper's criticism of marxism is based on the fact that Marxism self-taught his theory 
as predictably scientifi cally by going through the coordinates of historicism. If a 
historical forecast is realized, it can only be true if it is subject to criticism and is open 
to refutation. Since marxism does not fulfi ll the above condition then the claim of this 
doctrine to make predictions of historical and political nature falls down. The marxist 
claim of scientifi c prediction of history in terms of the inevitable social development, 
specifi cally of the forecast of revolutions, has proved to have failed. And fi nally, since 
the marxist doctrine is far from being subject to criticism and improvement,, it shows 
that marxist predictions are nothing more than prophecy that has nothing to do with 
5   Popper, Karl, “Punime të Zgjedhura”, Soros & Afërdita, edited by David Miller, pg 321, cit. by Marks, 
Karl, ‘Capital’.
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the fact of being scientifi c as Marx claimed and are therefore destined to fail.

2. Conclusions

Criticism about the Marxist view and its claim to historical materialism is the essence 
of the popperian att itude. According to Popper there can be no history of the past 
that can serve as a determinant of the future, we can only talk about historical 
interpretations that also can not be fi nal because generations change, worldview as 
well, and consequently their interpretations.
If this idea is not reasonably understood, it leads to historicist interpretations,according 
to which we are not making history but it is the story itself that dictates the future. 
From this point of view would not be our practical actions, our logical reason or 
human intuition that would aff ect our destiny. One of the basic points and most 
important of popperian criticism of Marxism is this moment, a critic who sees with 
contempt the historic att empt to discover the key to history.6
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Concessions and public private partnership legal framework. Concerning 
issues in the triangle: Public Authority - Concessionary - Banking System

Dorina Bezati

Abstract

This paper deals with recent concerns regarding the question: How does the legislation impact 
the domestic market of concession projects? Do the legal changes toward the approximation 
process of the legislation enable the proper functioning of the market and the facilitation of 
the interaction among the links in the chain: public - private/ concession - banking system? 
The selection of the topic is triggered by the recent developments in the public goods delivery 
market in Albania and the regulation of the new market of concessions, including public 
private partnership. Currently in Albania, energy policies are listed among the sectors of 
special importance and for this reason the public structures prioritizes and have also developed 
a proper fi eld strategy. The purpose of this paper is related to the interaction in the HPPs 
projects, of the bidder, in this case the concessionaire, with the country’s banking system, as 
leverage in the creation and fi nancing of the concessionary project. The main problems faced 
in the triangle Public Authority - Concessionary - Banking System are being analyzed and 
followed by some suggestions for the near future. 

Provision of public goods, optimal services in favor of citizens, and the growth of their 
wellbeing has been and still is one of the main goals of the state institutions. Today, 
we fi nd this goal as one of the key strategic objectives of the local public entities in 
Albania. The individual agrees to give up some of his rights in favor and in function 
of a bigger scope... the common good. The catalyst in this relationship is certainly the 
state and its authorities, which enable the intervention in the relationship that the 
market creates among the actors of the fi eld. The state possesses and uses a series of 
mechanisms to provide optimal results in function of the primary goal of meeting 
vital needs and further enhancing the community welfare. In this paper we have 
examined one of them, namely the domestic legal framework in the fi eld of provision 
of public goods and services to citizens. The emergence of third parties and private 
entities, which carry out activities on behalf of public entities, is now seen in a new 
light, where the private sector is gradually turning into the key actor of the process. 
We see this key role in its positioning as the subject which will fulfi ll and carry out 
the service or action required. We also see its interacting role in the service delivery 
scheme; the relationship that the private entity establishes with the community, the 
interest groups and the banking system is inevitable. The relationship established 
between the concessionaire and the domestic banking system is at the focus of the 
analysis. Except for some special cases, where entities that participate in the bidding 
process have large fi nancial assets and capacities, all other entities address the banking 
system for the mediation of the process. Banks, which are private entities with the 
purpose of economic gain, emerge in the scheme as entities co-operating with the 
entities participating in the competitive procedures in two separate moments. The 
fi rst step is related to an inevitable stage of the tendering process as a whole, where 
the competing entities must submit together with the required documentation, also a 
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bank guarantee for bidding participation and later a bank guarantee for the fulfi llment 
of the contractual obligations during the course of the relationship. Our focus in this 
paper is the novelty brought by the legislation in the fi eld of concessions and public 
private partnership and the impact of the legal framework on the market regulation. 
Given that the range of the provisions of public goods and services through tendering 
and concession procedures is extensive, the examples given in our paper refer to that 
part of the legislation and practice that covers the hydropower sector in Albania.
But, why did I choose this topic? The selection of the topic is triggered by the recent 
developments in the public goods delivery market in Albania and the regulation of the 
new market ... "now expanded”, of concessions, including public private partnership. 
Apart from the fact that we are confronted for the fi rst time with new terms and 
concepts, previously unknown to the Albanian law, this issue is a matt er of many 
discussions and debates, which are currently in the focus of domestic governance 

strategies. Consultation with the broad 
legal basis, the EU legislation and the 
analyses and expertise of fi eld specialists 
are part of the work, in the context of the 
main question: How does the legislation 
impact the domestic market of concession 
projects? Do the legal changes toward the 
approximation process of the legislation enable 
the proper functioning of the market and the 
facilitation of the interaction among the links in 
the chain: public - private/ concession - banking 
system? 

In Albania, from 2006 onwards, relations in the area of concessions were regulated by 
Law No. 9663, dated 18.12.2006 "On Concessions", promulgated by Decree No. 5179, 
dated 12.01.2007 of the President of the Republic, which can be considered as the fi rst 
Albanian law in the proper and separate regulation of concessions. Prior to it, the Law 
on Public Procurement, which defi ned the forms and types of public procurement was 
in force and found implementation. Law No. 9663 has been draft ed in the form of 36 
articles, in which Article 1 outlines its main purpose: "The purpose of this law is to create 
the necessary framework for promoting and facilitating the implementation of concession 
projects funded by the private sector, enhancing transparency, equality, effi  ciency and long-
term sustainability in the development of infrastructure and public service projects.”1 We 
notice that the purpose of the law is the regulation of the fi eld of concessions, which, 
as in any other fi eld, can be achieved by initially establishing a sound and clear legal 
basis, as well as by assisting the participants in the process through raising awareness 
of their rights and obligations within the process. Initially, the provision of public 
services was an exclusivity of state entities, based on the cycle of the fi nancial system 
of taxation. The taxes were collected from the citizens and were returned to them 
in the form of public services and goods. Despite the fact that, in principle, such a 
system sounds fair and functional, practice showed that due to diff erent factors, the 
level of public service delivery was not as desired. Important sectors such as health, 
1 Law No. 9663, dated 18.12.2006 “On Concessions”, Article 1; Offi cial website of the Center for Offi cial 
Publications www.qbz.gov.al 
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education, infrastructure and energy sectors did not meet the required standards.
Following the example of European partners, the new law recognized the private 
sector as the main subject that would enable the fi nancing of concession projects. In 
order to increase the required standard and enhance the well-being of the citizens 
and the community, legal provisions regulate a more transparent, fair and equal 
process. The law has undergone some amendments as the result of the necessary 
requirements, such as in 2008, Law No. 9995, dated 22.09.2008; during 2009, Law 
No. 10137, dated 11.05.2009 and Law No. 10157, dated 15.10.2009, as well as during 
2010, Law No. 10281, dated 20.05.2010 "On some Amendments and Additions to the 
Law on Concessions”. The law regulates concession projects funded by the private 
sector, where according to the provisions of Article 4, point 1. b) the production 
and distribution of electricity - are also included. The legal provisions provide the 
establishment of the concessionary relationship, called as "the agreement, regardless 
of the name given to it, between the contracting authority and the concessionaire, specifying 
its requirements and conditions and according to which, the concessionaire: a) carries out 
an economic activity that otherwise would be carried out by the contracting authority for 
a concession project, administration contract or other public services; b) assumes all or a 
substantial part of the risk associated with this economic activity; c) obtains a benefi t through: 
i) direct payments from the contracting authority or on behalf of the contracting authority; 
ii) fees or payments collected by users or buyers; iii) a combination of these fees and direct 
payments.”2 In the fi eld of hydropower plants (HPPs), the relationship is established 
between the Contracting Authority, specifi cally the Ministry of Infrastructure and 
Energy and the private entity, in the capacity of the Concessionaire, through the 
conclusion of the Concession Contract3 for a period of time not longer than 35 years4. 
The relatively long time limit for which these concessions are awarded has been a 
source of controversy and many debates over the years. Among other things, this 
situation is due to the fact that a substantial part of the projects include the use of 
public assets, in the case reported, the use of rivers and water basins, which as public 
goods are of public property and the idea that they be utilized and exploited by 
private entities for such a long period of time, is not well - accepted. The other side of 
the coin is related to the magnitude and importance of these projects, which due to 
their specifi c nature and the investment of multiple funds, require a relatively long 
period of time to be put into operation so that they can then produce energy in order 
to generate revenue. In this context, we notice that the law determines the activity of 
some local governing units, in the capacity of fi eld supervisory authorities5, which 
have the duty to supervise the running of a regular process and to avoid abuses by the 
interacting parties. Likewise, Article 28 of the Law, which provides the termination 
of the concession contract, serves as another means of protection for public goods 
utilized by private entities, in those cases when, due to several circumstances, is given 
ground to the right of the contracting authority to terminate the concession contract 
unilaterally. Further surety for the relationship are also the legal provisions for some 
important steps of the process, such as those related to the prequalifi cation stages of 
2  Law No. 9663, amended, Article 2 “Defi nitions”, Point 3.
3  Same as above, Article 27 of the Law.
4  Note: The term for more than 35 years requires approval from Parliament.
5  For example: Public Procurement Agency, Concessions Agency, the Procurement Advocate, proper 
ministerial structures, local government units.
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the bidders and further to the procedures followed during their selection. As we have 
mentioned, the legal basis aims a fair and equal process, therefore the procedures 
occupy a signifi cant space in the law. The latt er determines in a clear way the basic 
criteria of the process, contributing to the mitigation of risks that may arise from the 
left  room for interpretation of the selection criteria in the law and the possibility of 
arbitraries from the persons/entities involved in the process. It is worth pointing out 
that despite the entry into force of the new law regulating concessions, in the domestic 
environment the largest number of hydropower plants was constructed during the 
time period 2006 - 2013, so currently, Law No. 9663 still fi nds a wide application. 
As the law in force at the time of their construction, it regulates about 70% of HPP 
projects. Statistics show that currently in Albania, operate about 7 large hydropower 
plants and about 32 small hydropower plants provided under concession contracts6. 
The purpose of this paper is related to the interaction of the bidder, in this case 
the concessionaire, with the country’s banking system, as leverage in the creation 
and fi nancing of the concessionary project. Regarding Law No. 9663, in some of its 
provisions we notice the rooms in which the banking sector becomes inevitable in the 
process. Thus, under Article 17 of the Law7 we see that the Contracting Authority at 
the moment of the announcement of the request on the respective process, specifi es 
that part of the documentation must be the submission of the bid guarantee, by the 
subjects seeking to enter into the tendering process. For the banks, such a guarantee 
does not imply a straightforward and classical loan, as we know it in the bank lending, 
but a fi nancial instrument in the form of a commitment of the bank in favor of a third 
party entering the tendering process. The amount of the guarantee varies based on 
the specifi c criteria, however, the basic principle of the guarantee operation is similar 
and relates to the fact that the guarantee serves in those cases where the private entity 
or the temporary union of companies, as provided by the law, does not respect its 
obligations in the process where it participates. In such a case of non-compliance, it 
is the Bank that carries out the respective payment on behalf of the private entity and 
we see how the fi nancial commitment of the latt er automatically turns into a genuine 
loan. This interaction is certainly in the favor of the three parties involved in the 
process: the contracting authority has the guarantee that the entire process and the 
contribution given through fi nancial means and human capital will not be impaired; 
the private party is enabled to participate in the tender, while the bank profi ts the 
respective interests and commissions, against which it issues the bank guarantees to 
the involved parties8. It is worth noting that there is no proper legal provision in the 
domestic legislative framework related to these guarantees and that they are generally 
borrowed from foreign trade practices and the Uniform Rules of the International 
Chamber of Commerce. A non-fulfi llment example, where a guaranteed payment 
may be required, is the case when a private entity which is selected and declared 
the winner, withdraws from the process before the contract is signed and does not 
express the will to enter into a concession contract. The respective payment helps 
ensure that all procedures and costs invested in the prequalifi cation and selection 

6  Brochure “Hydro - energy potential in Albania”, published by  AKBN (National Agency of Natural 
Resources); Check also www.akbn.gov.al
7  Article 17 of Law No. 9663 “Content of the proposal request”.
8  The banking system terminology refers to such guarantees as Letter of Guarantee, in short L/G.
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process are not charged to taxpayers, but to the entity responsible for the failure of 
the fi nalization of the procedure.
The legal amendments of 2009 further extend the scope of the use of bank guarantees, 
when Article 7/1 of the amended law provides that: "Any complaint to the Public 
Procurement Committ ee9 that is to be examined by the latt er, shall be accompanied with a 
prepaid payment of 10% of the bid guarantee value...” The payment of the fee is a condition 
for considering the complaint as defi ned by provisions in the law, which indicates the 
importance of the use of these fi nancial instruments. Despite that the fi eld legislation, 
in no case defi nes the specifi c term "bank guarantee", but generally refers to payment 
guarantee, most bidders submit their requests to the banking sector and less to 
the insurance companies market. This statistic is related to the fact that banks are 
serious market actors, which operate under the special supervision of the Bank of 
Albania, the Financial Supervisory Authority and other institutions, as well as the 
fact that their licensing passes through a very serious process with highly selective 
fi ltering criteria on many levels. Another moment in which the law provides for the 
requirement of banking system intervention, is when it defi nes the basic features 
and elements - part of the concession contract. Article 27, point ll) stipulates that the 
contractual agreement should clearly state what the guarantees to be respected are 
and the methods to be followed during this procedure. The terminology used in this 
paragraph of the law implies a wide range of guarantees, with the contract guarantee 
being the most important.
Generally, concessionary projects and specifi cally concession contracts are concluded 
aft er the selected winning subject presents a bank guarantee in which it introduces 
the third guarantor party, which will interfere within the established relationship 
through the payment10, in case the private entity, due to various reasons, will not 
be able to meet its obligations as set forth in the agreement with the contracting 
authority. Thus, the intervention of the banking system is seen as a "guardian" so 
that the concession contract is respected by the concessionaire. A key moment of 
this relationship is the fact that banks oft en play a more active role than the one 
mentioned so far (ie, the use of fi nancial instruments and engagements arising on the 
basis of bank guarantees, whether these are bids or a bank guarantees for contract 
compliance ). Practice shows that banks oft en take the role of the project fi nancing 
party... the private entity, aft er being announced as a winner of the tender, addresses 
the bank for obtaining a loan, through which it will fund the project itself. As we 
have mentioned, concession projects are investments in strategic areas in the country, 
which are related to large investment capacities and therefore require considerable 
budget and funds. Law No. 9663 provides for such a situation, when in Article 27, is 
stipulated that part of the concession contract must also be the right of intervention 
of the fi nancing entities11. Recognition of the way of investing by a third fi nancing 
party derives from the fact that Law No. 9663, which regulated time concessions, 
requires fi nancing to be carried out by the private entity. The latt er carries out the 
investment, and the state enables facilities in the use of public assets on one hand, 
9  The new defi nitions are changes through the law amendments of 2010. Check also www.app.gov.al Offi cial 
website of the Public Procurement Agency.
10  Generally, the payment of the contract guarantee is set in % and varies according to the value of the 
contract.
11  Article 27, paragraph p).
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and in the licensing and trading process on the other. In the fi eld of HPP, the state 
gives the concessionaire the opportunity to use and exploit rivers and water basins, 
it facilitates the procedures in obtaining the relevant project permits, as well as those 
in the environmental impact and provides the latt er guarantee that at the moment of 
fi nalizing the construction of the power plant and power generation, it will enable 
the process of selling energy. It is the Power Transmission Operator12 who is obliged 
to sign a private energy purchase contract for a period of at least 15 years. Also, it is 
the Energy Regulatory Entity that determines the selling price of the energy, and of 
the other technical elements in this process. Despite the selling of energy, the private 
party pays the state the concessional tariff  as defi ned in the concession contract 
between the parties. 
Despite the legal provisions on the interaction of the private entities with the banking 
system, it should always be noted that banks are private trading entities that operate 
in the market with the primary goal to increase their profi ts. The fi nancing of huge 
concession projects implies the granting of large and long-term loans, which in each 
case are presented and classifi ed as high risk loans to the bank. The high risk is 
considered in regard to the fi nancial aspect, as well as in regard to the operational and 
legal aspects. The high level of solvency of the borrower and his ability to provide 
repayment security means with a value several times higher than the loan itself are 
two main elements for the bank before it decides to allocate and then, disburse a 
bank loan. Regarding the off ered collateral, it is worth mentioning that one of the 
general principles of banks is related to the fact that the credit object is preferably to 
be off ered also as collateral, therefore, what the bank fi nances must simultaneously 
be blocked in favor of the bank and in the case of non-payment of the obligation, 
it must be executed in favor of the bank. Such an element presents obstacles and 
diffi  culties in the legal aspect of the process... as well as mentioned, in the case of the 
HPP, all the works that are built are related to public properties and consequently 
they present diffi  culties in providing and off ering the whole project as collateral in 
favor of the bank. Also, the concessions have an estimated 35-years deadline, which 
implies that regardless of the concessionaire's rights over these assets, he cannot yet 
act as a full-fl edged owner, registering bank mortgages without prior consent and 
approval of the respective public entity, in this case the Ministry of Infrastructure and 
Energy. Generally, the practice of these fi nancings is followed by registering the rights 
as collateral over the equipment and machineries installed in the hydropower plant, 
excluding immovable assets, which still remain in the ownership of the state. These 
last years, several problems have been identifi ed in the relationship created between 
the bank and the private entities. There are many cases where the concessionaire, 
due to various causes, mainly economic, fails to complete the concessionary project 
and refl ects defi ciencies in respecting the concession contract on one hand and on the 
other delays in the repayment of the loan obligations toward the bank. Practice during 
the nearly 15-years period from the creation and operation of concession projects in 
the fi eld of hydropower plants indicates some cases of bankruptcy of these subjects 
and their related projects. Despite the above, we do not fi nd cases of mandatory 
legal execution of bad loans (non-performing loans), when the collateral is directly 
12  The OSHEE role was previously covered by the Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH), as the 
legal entity in the capacity to conclude a buying selling contract for the electricity with the concessionary.  All 
contracts concluded with KESH, are amended and nowadays signed with OSHEE, in the capacity of the byer 
of the electricity. 
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linked to the concessionary project. The question arises as to how can this situation be 
resolved in such cases? How does the bank get the money back and most importantly 
how the project continues in order for the HPP to be constructed and to be operative 
as a whole process, in which too many funds have already been invested and is spent 
a lot of time? Precisely, such a situation is foreseen by Law No. 9663, when in its 
Article 22 defi nes the special cases when concessionary work faces several problems: 
“c) due to a serious breach by the concessionaire is required by the fi nancial institutions, 
on the basis of their right to intervene, the replacement of the concessionaire." We notice 
that the given solution of the law on such cases is related to the substitution of the 
concessionary subject with another new entity, which defi nitely needs to primarily 
meet the criteria originally determined to obtain the quality of a concessionary entity. 
The law does not enable the prerogative to select the substituent only to the public 
entity with the status of the concessionary authority. Maybe due to issues regarding 
a greater transparency of the process, also minimizing the abuse as a result of fi nal 
decision-making by only one party or perhaps even because of the importance of 
the role of the bank in this process as an important partner in fi nancing the project, 
the public entity shares this right with the fi nancial institution�. Certainly fi nding a 
suitable new entity, that agrees to take on a project that has encountered problems 
at a level that has damaged the entire process, presents great diffi  culties in the fi eld. 
Not only the fi nancial aspects, but also the impact that the construction of the work 
has on the local community is refl ected also in the progress of the work itself. These 
recent years, the construction of HPPs has encountered protests by environmentalists 
and the community of the area where the construction is taking place. This is related 
also due to non-full compliance with the legal and moral obligations to priory consult 
the interest groups, as well as low transparency regarding the decision-making and 
implementation of the concessionary project, which involves the use of rivers and 
natural resources. Regardless of the major importance of the production of energy 
in the country, the implementation of policies and enterprises in strategic areas of 
the time, it is even more important that all these projects to be seriously supervised. 
The impact that projects of that kind have on the environment are considerable and 
it is important that appropriate consultations with residents of the area and experts 
are performed before each realization, and to make maximum eff orts to minimize 
the negative consequences for the environment. Under the circumstances when, 
as mentioned above, the main HPPs projects in the country are regulated by Law 
No. 9663, we ascertain that this law, together with its 36 articles, provides the basic 
provisions of the fi eld, but does not cover all its broader aspects. The law was draft ed 
at a time when many practices of this kind were not yet fully known, which should 
be mentioned that have started aft er 2008. Both public and private entities, including 
the banking system, were still not familiar with the operation mode and positive or 
negative aspects of these processes. Problems that arise during this period required 
amendments of the legal framework. 
On April 25, 2013 was approved Law No. 55/2013 "On Concessions and Public Private 
Partnerships", promulgated by the Decree of the President of the Republic No. 
8149, dated 02.05.2013. The law has undergone two changes during 2014 and 2015, 
respectively through Law No. 88/2014 and No. 77/2015. The law is approximated with 
Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council 31 March 2004 
"On the coordination of procurement procedures for the award of Public Contracts 
for Works, Supplies and Services ", CELEX number: 32004L0018, Offi  cial Journal of 
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the European Union, Series L, No. 134, dated 30.04.2004, pages 114-24013. The title of 
the law itself states for a novelty in the concept of public private partnership. The aim 
of the law, in parallel with the above mentioned previous law, is related to the creation 
of a favorable and sustainable framework for the promotion, absorption and creation 
of facilities for investments made as concessions/ public private partnerships14. 
As well as the previous law, Law No. 125/2013 also provides the implementation 
of concession projects in the fi eld of energy production15. The new law, which now 
consists of 52 articles, provides in more detail the whole process, starting from the 
participating entities, such as the contracting authority and economic operators, as 
well as the fi nancial support of the project and oversight over its course. The concept 
of public private partnership is of signifi cant role in the law, which, in its own 
defi nition, refl ects a close cooperation between the state and the private. "Financial 
support" is the kind of monetary or non-monetary support and/ or the fi nancing provided 
by the public sector, including, but not limited to, subsidies, fi nancial or other guarantees, 
capital contributions and transfer of property rights.”16 Close interaction between state 
and private means the possibility of fi nancial support that the state grants to the 
private during the project's construction. We notice such a novelty in law, where 
the role of the fi nancing party can be carried out by the state itself, according to the 
feasibility studies and decision-making of the ministry responsible for fi nance and 
state budget in the country. The importance of the bank position continues to be 
revealed in that part of the procedures that relate to the necessity of submitt ing the 
due guarantee of the bid and the guarantee for respecting the contract clauses, but in 
some ways we may see that this position is somehow "faded" in terms of their role in 
the fi nancing party's position, as the main source of funds that enable the construction 
of the project. We are referring to the construction, as yet this stage remains the 
most problematic moment encountered in the process. Aft er the construction, the 
project generates incomes and generally does not face issues that may lead to failure 
of the whole work project. Another aspect that constitutes a very positive element 
of the new law relates to the well-defi ned ownership of the project assets. The law 
emphasizes several times that property ownership remains state-owned and also it 
extends to those works which are considered to be an essential part of the project. 
The approval of the respective public entity is required not only when such assets 
are off ered as collateral in favor of the bank, but also in cases when it is required 
to change the ownership over the quotas or shares of the company, that has taken 
over and has acquired the right to build the concessionary work. The same for the 
company that was specifi cally created for this purpose, as per law provisions and 
requirements. As mentioned, most HPPs are built mainly on the basis of the previous 
law and a very few projects have begun to be built under the provisions of the new 
law. In this context, we may say that there is a lack of practice on the positive or even 
negative outcomes of these projects under the refl ection of the new spirit, brought by 
Law No. 125/2013, amended. However, from the study of its legal ground, we get the 
idea that the positive aspects relate mainly to its more detailed predictions regarding 
the feasibility study of the project before it can be accorded to a private party. As well, 
the fi nancing procedures and the role of the supervisor – the state and its responsible 
13  Offi cial website of the Public Procurement Agency: www.app.gov.al
14  Article 1 of the Law No. 125/ 2013 as amended.
15  Article 4, paragraph 1. b).
16  Article 3 of the Law, paragraph 16A.
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structures are clearly well-defi ned by the law. 
It is yet still early to conclude on the success or not of this new ways of concessions, 
which implies a closer relationship between the state and the private, but we may 
say that as an example borrowed from our international partners has the premises 
to highlight most positive aspects. In terms when the process involves not only the 
use of public assets, but also the fi nancial contribution by the latt er, it is essential 
that the process should be more transparent and fair. Avoiding abuses and investing 
in professional human resources, training new professionals of the fi eld remains 
the best way to enable a clear and transparent process and consequently leads to 
increased community confi dence in this new approach of provision of goods and 
public services. Regarding the role of the banking system and the means they use as 
guarantee to enable the return back of the due loans, we notice also a new trend, which 
includes in the procedures also the Energy Regulatory Entity (ERE) in the process of 
blocking of the assets in favor of the bank. The number of requests submitt ed to this 
institution, with the aim of blocking the assets of the HPPs in favor of diff erent banks, 
has increased these last years. This trend, although also previously anticipated in 
the domestic normative acts, is now clearly regulated by the Regulation on Asset 
Transfers Procedures by the Licensed, approved by the ERE Board Decision No. 119, 
date 21.07.2016. This regulation obliges private entities to obtain ERE prior approval, 
as a supervisory and regulatory authority of the fi eld, before they can off er such 
assets as collateral in favor of the bank. Among other things, it is worth mentioning 
that energy production based on natural water resources today demands more than 
ever a serious oversight over the fact that "competition" has increased as a result of 
energy production from alternative resources, but also as a result of global warming 
in general and frequent climate changes, which bring uncertainty and insecurity 
to the future in this sector. Despite the global risks, Albania is classifi ed in those 
countries of the region that not only has great natural resources, but is also listed 
as with heavy rainfall, such at those levels that make it possible to succeed in the 
fi eld of power generation from the HPPs. In a document published by the National 
Agency of Natural Resources (AKBN) on their website, it is noted that: “Albanian 
hydrographical territory is 44,000 m2 or 57% larger than its geographical territory”17 and 
also “that the country has utilized about 50% of its hydropower potential18.  
Currently in Albania, energy policies are listed among the sectors of special 
importance and for this reason we see that the Albanian government prioritizes and 
has developed a proper fi eld strategy. Albania has been part of the Energy Community 
since 2006 and has managed to approximate considerable part of the legislation in the 
fi eld. We notice that Law No. 43/2015, dated 30.4.2015, "On the Electricity Sector" is 
fully approximated with Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the 
Council of 13 July 2009, on common rules for the domestic electricity market19. The 
2018 amendments envisage the creation of an electricity exchange as one of the criteria 
to be met before joining the European Union. Interestingly, we value the defi nitions 
that are made regarding the actions taken and those expected in the near future in 
VKM No. 246, dated 9.5.2018 "On the adoption of the National Plan for European 
17  Brochure “Hydro - energy potential in Albania”, published by AKBN (National Agency of Natural 
Resources); Check also www.akbn.gov.al.
18 Decision No. 480, dated 31.07.2018 “Approval of the National Strategy of Energy 2018 – 2030”.
19  VKM No. 246, dated 9.5.2018 “For the approval of the National Plan for European Integration 2018 – 
2020”, page 97; Check also www.qbz.gov.al.
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Integration 2018 – 2020”. Chapter 15 of the decision envisages the sector's performance, 
where is evidenced as a very positive achievement of 2016 the construction of Albania 
- Kosovo Interconnection Line, which "... aims to improve the energy market balance 
between the two countries and reduce the hydrological risk in Albania".20 Also, Law No. 
124/2015, dated 12.11.2015, "On Energy Effi  ciency" transposes, in part, Directive 
2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 "On 
energy effi  ciency" which changes the Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU.21 The 
main priority of the government concerns the security of energy supply and the ways 
as to achieve it are defi ned in the National Energy Strategy 2018 - 2030, Decision of 
the Council of Ministers No. 480, dated 31.07.2018. The strategy was considered by 
its compilers as the most important document for the energy sector, a guide that sets 
the main milestones for the development models of one of the key promoters of the 
economy22. It defi nes the local vision for a near future. The focus is on exploiting 
natural resources in order to generate energy, but always taking measures to protect 
the environment. Also, among the main goals are the security of energy supply and 
the use of renewable energy resources in the framework of innovations and global 
practices. The strategic document lists the energy produced by hydropower plants as 
the main power supply in Albania, which continues to be in focus by extending the 
map of action to those natural resources that have not yet been exploited, mainly in 
the northern part of the country. Another element of the strategy highlights the great 
achievements of state structures in approximating the legal base of the fi eld with EU 
Acquis. We are clear about the fact that the main laws are almost fully harmonized 
and, consequently, the by-laws issued in the implementation of the primary laws are 
as well. However, despite the approximation of the domestic legislation with that 
of the EU, what problems does the local environment have in this regard? What are 
the positive achievements and obstacles in the relationship created between private 
actors and the banking system in the fi eld of concessions?

Conclusions

From the study of the legal basis of the fi eld and the analysis of the evolution of 
the relationship between the public entity - the private concessionary subject - the 
banking system, we conclude that the legal framework in force regarding concessions 
and the legal amendments of the approximation process have enabled high 
security and the application of numerous facilities in the progress of the process of 
establishing successful projects. We consider of great importance, the application of 
facilities regarding the access to the banking system by the private entities, based on 
the following factors:
a) The law explicitly provides that in the establishment of the concessionary 
relationship, "payment guarantees” are required, a role that can be bett er than any 
other entities, played by the second level banks in the country, as fi nancial institutions 
that exhibit seriousness and stability, compared to other entities that can off er similar 
services, 
b) The legal basis clearly regulates ownership issues on the concessionary 
project, dividing the assets into two large groups: those assets that remain in state 
20  As above, page 97.
21  Center for Offi cial Publications www.qbz.gov.al; Check also Library Legal Acts: www.ligjet.org.
22  VKM No. 480, dated 31.07.2018, page 1.
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ownership and together with other immovable assets are returned to the public entity 
at the time of the concession termination and those rights and movable assets that 
are owned by the concessionaire. Clearly, the legal relationship established between 
the concessionary entity and the interacting actors facilitates the creditor relationship 
with the bank in terms of collateralization of the given loan and the increase of the 
latt er's security for the fulfi llment of the regular payment and repayment of the loan 
as stated in the agreement;
c) The law recognizes the important role of the banking institution as the 
fi nancing party of the concessionary project, when it determines that in case of failure 
to meet the obligations by the concessionaire and to transfer the rights in favor of a 
third party, the bank will be an active part of the process and in any case it will have 
the opportunity to give its opinion and consent about the progress of the relationship 
or the replacement of the concessionaire, which is its debtor.
The other side of the coin points to further problems aff ecting the established 
relationship between the concession companies and the banking system. Both parties 
and mainly the second level banks23 in the country do not possess the necessary 
expertise in the fi eld. Practice shows that in the case of fi nancing of concession projects, 
such as in the case of hydropower plants, as a common practice in Albania, banks 
address external companies in order to obtain the respective relevant consultancy. 
The Albanian market manifests a defi ciency of experts in the fi eld of concessions, 
specifi cally in regulating the relationship between the bank as the fi nancing party and 
the concessionary companies. Another disadvantageous factor is expressed in the fact 
that obtaining consultancy from foreign authorities, though very benefi cial, does not 
best refl ect local reality: despite the similarities in established relationships, national 
aspects are an essential element in creating stability between the parties. These 
factors contribute to the skepticism of banks in fi nancing large concession projects. 
In addition, uncertainty in the domestic market increases also due to the absence 
of a practice which enables the delayed liability execution in the case of fi nancing 
of hydropower plants. The most common practice in the country is when the bank 
accepts collaterals closely related to the shareholder subject or the administrators 
of the concession company and in case of delay in repayment of the liabilities, it 
focuses on the execution of these assets - personal and individual collaterals for the 
execution of which, fi eld practice is far more consolidated. The above situation comes 
as a result, though not straightforward, of the "time" element we have previously 
mentioned. First, concession projects are established and operate over time and 
require a signifi cant period of time to show profi t. Second, our country is relatively 
new to the application of concessions and PPP in favor of private entities, so time is 
needed for the assessment of the results as success or failure. Despite the problems, 
listing energy as one of the strategic sectors in the country and the great recent 
att ention towards this fi eld are positive premises for profi table results in the near 
future. The transparency of the process, the application of the principles of equality 
and fair competition and the protection of the environment and natural resources of 
our country, remain of great importance.

23  Note: the fi rst level bank in the country is the Bank of Albania.



85

Vol. 4 No.3
January, 2019

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

 Suggestions

We would suggest that the focus to be shift ed to training and creating a team of fi eld 
experts that would facilitate the establishment of a productive relationship between 
private concession entities and the banking system.
Improvement of the legal provisions, mitigating the risks and minimizing the 
possibility of abuses by the responsible persons.
Serious supervision of the process and of the relations created within it, by public 
authorities and external experts.
Preliminary study of the risks that accompany the process and that are related to the 
risk of long-term duration of the projects and of the possibility of failure to meet the 
obligations by the parties involved in the process: public - private - bank.
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Challenges and Threats in Dairy Industry of Kosovo

Isak Berbatovci
European University of Tirana

Abstract

Livestock, milk and dairy products in Kosovo have been always in high demand and was main 
and only source of income for many people in Kosovo due to high rate of unemployment, 
therefore it is  essential that to bring the att ention to this sector’s development and to analyse 
dairy industry and its challenges and threats within the fi eld. Semi-structured questionnaires 
were used to interview 61 respondents, mainly owners or managers of businesses in the dairy 
industry.
In general, Kosovo dairy industry is characterised with slow development due to the limited 
investments such as capital for lending as well as high interest in a banking sector which leads 
unsuitable loans, shortage of fi nancial support that refl ects the whole industry development. 
In addition, as a result of high production cost due to poor infrastructure, lack of trust due to 
poor formal business writt en contract, low production effi  ciency, limited economy of scale and 
relationships between the actors the level development of dairy industry is not satisfactory. 
In recent decades, the industry is demanding for the advanced and suitable government 
regulations as the country’s growth in social and economic situation, therefore challenges, 
threats identifi ed and recommendation in this study could be taking into account and applied 
into the dairy industry, in order to see the successful future on this sector. 

Keywords: Challenges, Dairy Industry, Participants, Constraints, Threats.

Introduction

Overall, the dairy industry in Kosovo and agriculture, in general, have a history 
of dealing with diffi  culties and threats. Before the 90s, in the socialist system, the 
expressed concerns were the low milk production on farms, lack of technologies, 
state ownership, and the small number of commercial private farms. But over time, 
the nature of the diffi  culties has changed, during the 90s the command production 
system had broken apart and cooperatives had dissolved. Many families became self-
suffi  cient units, producing what they could to meet consumption needs and trading 
any surplus to procure other goods and services. Then, the violent confl ict of 1998-
1999 destroyed much of the production base, damaged infrastructure, overall during 
the 1990s riots, the dairy industry has been greatly destroyed (USAID, 2007). Aft er 
this, almost the majority of farms and companies are starting from the fi rst, during 
this time, except for the inherited concerns of the past, poor road infrastructure, 
lack of technology, budget shortages, and education in this industry have emerged 
as additional adventures of today such as  competition from imported products, 
hygiene standards compliance, lack of guarantee for products sale.
Livestock today is an important factor in developing the country's economy with 
the livestock population of 261,689 catt le, 183,584 sheep and 8430 goats. According 
to KSA, Agriculture, forestry and fi shing contribute about 10.33 percent of national 
GDP, whereas the total value of livestock production for 2015 was 278.9 million which 
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included milk and egg. The milk is the most important livestock product in a value 
of 132.6 million or 50 percent value of the production. Livestock contribution is also 
in employment, referring to Farm Account Data Network for the workforce engaged 
in dairy cows farms it turns out that 13,873 workers are engaged in specialized farms 
and 14,312 workers in mixed farms (FADN, 2015).  However.  Kosovo livestock sector 
especially dairy products have not been made enough contribution it should due to 
some limitations in the industry fi eld. For instance, poor and damaged infrastructure, 
diffi  culties in fi nding fi nancial support, low labour force participation at farm level 
with specialised education and technical knowledge, the low level of farm mechanism 
and the limited application of contemporary technologies, the quality of milk as well 
as a poor implementation of legislation on food safety and the environment.
The milk sector mainly dominates by the small farms (1-5 cows) that produce (94.2%) 
milk that can meet household demand and small amount of their production can be 
placed on the market, whereas number of semi-commercial and commercial farms 
with over 5 dairy cows that are the main suppliers of dairy processing industry is 
small but tendency of growth.  Commercial farms with higher economy of scale are 
more integrated in value chain and make more profi tt , this is also in line with the 
FAO data obtained from 74 countries with diff erent levels of revenue that show that 
the “size farm average is particularly related to the level of income” (FAO, 2017).
Good weather conditions in the summer season and visits by a large number of 
patrons greatly increase the number of consumers and the demand for dairy products. 
Also, with the existing stock of dairy catt le, it is estimated that Kosovo reaches to 
cover 84% of the domestic market demand, while to meet local needs continues 
to import about 16% of the quantity of milk and its products. Particularly, in rural 
areas dairy products sales and demands can increase farm income and employment 
opportunities. In addition, in overall the dairy production levels, milk collection, 
processing and marketing activities have not reached to the developing stage. Thus, 
it is important to use a comprehensive chain approach to sustain the dairy sector’s 
growth and development as well as to increase the contribution to the country’s 
economic situation. In order to achieve greater success for this sector, it can be used 
the suitable and specifi c approaches depending on the diff erent part of the chain in 
dairy industry. 

1. Objective, Research Question and Hypothesis

The general objective of this study is to identify challenges and threats among 
participants (actors) of the dairy industry.
The specifi c objectives are:
- To identify major participants in the dairy industry
- To determine milk marketing  channel  in Kosovo
- To study the link (relationship) among participants 
To achieve the objectives of this paper, it is intended to fi nd answers to the following 
questions:
1. What are major challenges and threats among participants of the dairy industry 

in Kosovo?
2. Who are the major participants and what is their role in the dairy industry in 

Kosovo?
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3. What is generally a link (relationship) between participants?
4. What are milk marketing channels in Kosovo?
The hypotheses of the paper are:
Hypotheses 1. The dairy industry is characterized by a slow development as a result of 
a number of challenges and threats that actors in the dairy industry are encountering

Hypotheses 2. Functioning of dairy industry is weak due to lack of product sales 
guarantee, small-scale economy, and the small number of commercial farms.

2. Methodology

Seven regions of Kosovo were covered in this study. Kosovo is positioned in south-
eastern Europe, in the central part of the Balkan Peninsula. The total area of land for 
exploitation in Kosovo is 512 000 hectares of land (owned and leased by others), the 
total utilized area of agricultural land in 2014 was 413 635 hectares, which is 80.79% 
of the total area of land in Kosovo. (KSA, 2014).
Atmospheric condition in Kosovo has been characterized by hot and long summers 
and short and not too heavy winter coming from the combination of continental 
and Mediterranean climate and generally off ers excellent conditions for producing 
a range of food products. The average temperature within the country range from + 
30 ° C in summer, at - 10 ° C in winter The aggregate average annual rainfall that the 
region gets from these two seasons is about 600 mm. Finally, it can be said that the 
territory of Kosovo is characterized by a sunny climate with variable temperature 
and humidity conditions (KSA, 2014). 
The percentage of the population living in rural areas for 2011 was 61, 7%.and the 
rest of the population living in urban areas for 2011 was 38,3% (KSA, 2016 ,p167), 
Kosovo, characterized by a very young population structure, with an average age of 
30.2 years, and unemployment rate 32.9% in 2015 (KSA, 2014). 
To collect the data managers and owners in 14 farms, 14 collection point, 16 milk 
processors, and 17 retailers were interviewed from July 2016 to December 2016 in 
seven regions of Kosovo. In order of obtaining reliable information about challenges 
and threats among major actors in dairy industry, purposive sampling which 
“enables exploration of research question” (Matt hews & Ross, 2010), was employed 
to select dairy farms, milk collectors and milk processors based on location, size, 
capacity of milk production,  Farmer, collection point and processing companies 
were identifi ed with the help of the Kosovo Food and veterinary agency, Association 
of milk producers, and Kosovo registration business agency. Also, Secondary data 
was obtained from the published paper in this fi eld, from government institution 
publication and reports, and through consultation individuals in charge in public 
institutions such as KPA, KPPA, and KFVA. Due to characteristics of this research, a 
semi-structured questionnaire was applied to collect a wider range of detail which 
helped to evaluate (interpret) challenges and threats among actors in the supply 
chain of the dairy industry.

3. Participants in dairy Industry and dairy products market in Kosovo

Major actors of the dairy value chain in Kosovo include input suppliers, service 
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providers, milk producers (family farms and commercial dairy farmers), milk 
collection points, milk processors, retailers (MAFRD, 2015).
Breeds Structure of milking cows in Kosovo is dominated Crossbred (60%), followed 
by grade dairy cows (35%) and Busha (5%) (DEAAS – MAFRD, 2015). Number of 
collection points that are engaged in milk collection in the dairy industry in Kosovo 
is 51 and 43 processing plants (AVUK, 2016).   
Dairy products that are produced inside the territory either consumed on the farm, 
traded on local unregulated markets known as Green Markets or is supplied to milk 
processor. The consumption of cow milk per year is estimated to be about 215 kg per 
capita (INDEP, 2015). It is estimated that Kosovo is able to cover 84% of local market 
demand (DEAAS – MAFRD, 2015). 
Most of the dairy products in Kosovo is sold in two main markets: Informal milk 
marketing system and Formal milk marketing system. Informal marketing system selling 
their product to green market, neighbours (i.e., individual consumers), whereas 
formal milk marketing system selling their products to the collection point and milk 
processor. According to green market studies hygiene and transport condition are 
very poor in informal marketing, less than 10% claim to have a refrigerator during 
transportation (KDPA & KAMP 2015). 
Milk prices are diff erent between green market (0.54 Euro) whereas in formal market 
(collection point and Processors) where average of price milk per litre is 0.30 Euro 
(KAS, 2017, Green Report, 2017). 

4. Research Results

Livestock is one of the most profi table economic operators in Kosovo and promotes 
the development of other activities (Plant Industry, Processing Industry), Dairy 
industry contributes to economy of the country by providing nutrition and it is a 
main source of income especialy for people leaving in rural area, but its contribution 
to economy of the country  could be much bigger taken into consideration the  
enormous potential it has. 
          Table 1.  Challenges/ Constraints, Threats, encountered by participants in the 
dairy industry

Const rains- Challenges Threats
Collection-Distribution Green market

Selling the product Cheap imported products
Implementing Hygienic Standards Competitors

Recruitment of staff Workers (recruitment)
Image of the sector Government regulations/laws

Functioning of the supply chain Political instability
Financial assistance
Government Policies

Own budget
Source: Author
Development of diary industry in Kosovo is eff ected by a number of constraints and 
threats that are presented in table one and discussed in this section but there are also 
many strengths and oppurtunities.  
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The Result of our study shows that 53.17 of respondents declared that they are 
encountering diff erent challenges during their working process.
Figure 1. Level of challenges among participants in the dairy industry (%)ggg ggg ggg ppp ppp yyy yyy

Source: author

Figure 1 shows that 82.4 per cent of traders encounter diffi  culties during the working 
process, followed by milk producers (57%), while, around 35% of collecting points 
and processors companies interviewed in our studies stated that they are faced with 
diffi  culty. Major challenges and threats declared by businesses in the dairy industry 
that participated in our research are presented below.  
Regarding input of animal feed, most of the respondents stated that forage production 
is major constraint, this is mainly because of, fragmentation of agricultural lands in 
Kosovo, the average of the area of   land used for the majority farm in our study was 2- 
6 ha distributed in small parcels ,which has impact on cost of animal feed in general. 

Quality of milk -Findings of our study shows that about 61.03 percent of respondent 
are not happy with the quality of raw milk. At the present,  AVUK monitors and 
controls the quality and safety of milk sold in Kosovo markets. According to 
Milk Production Agency, the lack of credibility of milk quality control in state 
labs previously has reduced the motivation for delivering milk and good quality. 
However, according to MAFRD  steps were taken to improve the quality of raw milk 
by establishing payment correction for milk quality based on market price, creating 
a price diff erential between the highest and lowest grades of milk sold through 
commercial channels. Based on the results of the research, milk is tested at the time 
of collection (64.3%) and at the time delivered to the processing plant (28.6%), self-
testing is 71.4% and independent testing 28.6%. But milk that is sold in the green 
market on the daily basis is uncontrolled (KDPA &KAMP,2015).
- Diffi  culty in selling the product - Findings of our study shows that participiants 
interviewed in our study have some issue with selling their product. Among the most 
common issues in the sale of the product were the low / non-profi table price, seasonal 
sale, low demand for domestic dairy products, competition from imported products, 
payment (delay, non-payment, payment method). 
- The sale of all the quantity of milk or dairy products - About 38.5% respondents 
declared that they have diffi  culties in selling the whole product, as shown in Fig.2 this 
was the most pronounced by producers (50%) and the processors (43.8%). The most 
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of milk producers in Kosovo particularly small farms stated that they do not have a 
guarantee for selling their products especially at seasons with high milk production.
 The factors that have aff ected the non-sale of the entire product were low price, 
product preservation, sales seasons (summer where the production was higher). 
In question how they handling the unsold product, 18.6% of producers, collectors 
and processors' stated that they change product destiny, 6 respondents declared 
to preserve it, and one is said to consume it for themselves or give it to relatives. 
Another issue in the treatment of the remaining (unsold) product is also the return 
from retailers to the processor. According to Mr Berisha, owner of the processing 
plant (Eurolone), this is a frequent occurrence that causes processors to lose, but 
because of the short due date, they are obliged to accept the remaining product as a 
guarantor for the trader.
Figure 2. The degree of diffi  culty for the participans in the sale of the entire quantity 
of milk (%)(( ))

Source: Author
Diffi  culties in implementing hygiene standards (ISO, HACCP, good manufacturing 
practice, good practice of treatment have declared less than one third of respondents, 
so there is noticeable progress in the implementation of these standards compared to 
the results of previous research where the implementation of the hygiene standards 
has been a major burden on enterprises in this industry, especially in small and 
medium-sized enterprises.
Figure 3. The scale of problems on the recruitment of staff  /workers (%)gg pp

Source:Author
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Diffi  culties in Recruiting Personnel / Workers- Although Kosovo's young population 
is high (the average age in Kosovo is 30.2 year), and the unemployment rate is high 
(unemployment rate (32.9%), from the results of the research presented in fi gure 
3, it can be seen that respondents throughout the value chain have stated that they 
have major diffi  culties in recruiting (fi nding) employees/staff ,  mostly, is expressed to 
the producer were (92.9%) of produceres state they have some issue with recruting 
the staff , wheresas, 41.2% of  retailers  have problem in recruiting new staff , which 
is loweset compare with other actors in value chain of dairy industry. Problems or 
diffi  culties in recruiting employees were mostly related to the lack of professional 
staff  in the labour market, then the lack of labour force interested in the activity of 
this industry, insuffi  cient skills/knowledge of the workers, small interest by youth in 
this sector and other diffi  culties

Table 2. Image of  business in the dairy sector among young people (%)
Image Producer Collection Points Processors Retailers Total

a) Positive 57.1 85.7 87.5 88.2 79.6
b) Neutral 42.9 14.3 12.5 11.8 20.3
c) Negative

Source: Author
Image of businesses, among young people is a very important factor in recruiting  - 
Our study shows that about ¾ (80%) of respondents stated that their company image 
among young people it is positive and 20% of them think that is neutral. The question 
arises, why than business in this sector have diffi  culty fi nding workers when their 
image is generally positive. A solution should be sought in terms of work condition 
and income from this work.
Figure 4.  Satisfaction with functioning of  the dairy industry?g g y y

Source: Author
In this research, it has been found that with the functioning of dairy industry , very 
satisfi ed were more than ¾ of the respondents, while litt le satisfi ed was ¼ of the 
interviewees.  Among the less satisfi ed respondents were producers and collectors, 
they have more issues with the horizontal functioning of the supply chain, while 
processors and traders were less satisfi ed with vertical operation than with the 
horizontal operation of the supply chain.
The diffi  culties encountered by respondents in the operation in dairy industry were: 
33% stated that entry into the agreement (formal contract) this problem was most 
pronounced to the retailers, the implementation of the agreements 14.9 percent, 
while to 18% stated the lack of cooperation between the supplers (enterprises) in both 
horizontal and vertical functioning (integration).
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Also as other challenges indicated by 28% of the participiants in the dairy industry 
was insuffi  cient fi nancial aid (grants, subsidies), About 42.9% milk producers and  
20 percent of milk collector and processors stated that  subsidises, grants and other 
forms of support from  government institutions and other organizations is very small. 
In addition about 1/4  of respondents in our study have been stated to face other 
diffi  culties such as government policy ( not favorable) for this sector, the country's 
diffi  cult economic situation  which also aff ects customer revenues and as a result of 
which it decreases purchasing power, the small size of the enterprise to increase the 
economy of the scale, and insuffi  cient  own budget to expand and invest in modern 
and necessary technology for their activity.
As threatening business elements, to more than 70% of respondents are considered 
uncontrolled black market (green market), imported cheap products, competitors, 
government regulations.

Conclusion

As Kosovo is a new country with transition economy the whole structure and 
function of the dairy industry has not fully well established and organized due to 
a number of challenges and threats. Results of the study shows that more than half 
of interviews (surveys) declared that they are encountering big challenges in their 
business, this fully verifi es fi rst hypothesis of this study which state that ‘The dairy 
industry is characterized by a slow development as a result of a number of challenges 
and threats that participants of the dairy industry are encountering’. Therefore, in 
order to make a positive change for this industry, it is fundamental to pay att ention to 
weaknesses and threats of the dairy sector. 
In terms of the function of the value chain, the majority of interviewee (2/3) were 
satisfi ed, main issues among unsatisfi ed owners/managers interviewed was lack of 
guarantees of selling product, unfair competition by green market and imported 
cheap product as result of whom actors in dairy industry are unable to sell all their 
product. This partially verifi es the second hypothesis of our study which states 
‘Value chain functioning is weak due to lack of product sales guarantee, small-scale 
economy, and the small number of commercial farms’
In terms of, milk production there is a need to increase the milk supply to meet 
the current demand in the market as well as to improve its quality and product 
diff erentiation. Also, milk suppliers need to have advanced technological support to 
be able to produce standard hygiene and healthy nutrition milk 
In connection to the issue of the dairy industry is the green market and imported 
cheap dairy products lack of applying regulations on marketing of milk products. 
There is a need to apply suitable and systematic such as rewarding and supporting 
and controlling ways to stop its continual occurs. Regards to this fact, government-
related bodies should help and undertake possible changes to this matt er. Also, in 
order to increase this sectors position in the market fi nancial institutions and bodies 
should off er fl exible access to favourable policies for the dairy businesses such as 
lower rate borrow and etc. As the national farms and producers grow in the market 
there is productivity and creativity that should improve to be able to compete with 
other foreign imported products as well as to export the products to the market 
outside.  
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Moreover, dairy sector requires skilled and trained human resource to run the 
farms more profi table and stable in the market. Especially, nowadays as foreign 
dairy products coming to the country as well as increased consumers demand the 
national dairy products need to improve its reputation in the market. Through 
the profi table and reliable sales, there is a chance to att ract more investments and 
discounted and favourable help from the fi nancial bodies. Thus, it is fundamental to 
have government human resource strategy for this industry to sustain and improve 
its future development and success.  
On top of that, Kosovo dairy sector needs an advanced and updated research that 
can be used for to establish bett er and an eff ective strategy for this industry as well 
as to improve its current regulations and policies to fulfi l the gap and shortages in 
the market. For this reason, government and educational bodies, as well as other 
dairy associations, need to work together and educate the public to understand the 
importance of this sector’s contribution to the country economic development. 
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Përfshirja e komunitetit në qeverisjen lokale në Shqipëri

PhD. (C.) Kozeta Ligeja
Instituti iStudimëve Europiane, UT

Abstrakt

Hipoteza Qëllimi i këtĳ  artikulli është të analizojë përfshirjen e qytetarëve, komunitetit në 
tërësi, apo grupëve të interesit në veçanti, në proçeset vendimmarrëse në praktikat e qeverisjes 
së një vendi. Qëllimi i angazhimit qytetar është të krĳ ojnë dhe përmirësojnë politikat publike. 
Si rrjedhojë, përmirësohet dhe mirëqënia e qytetarit. Sa më e madhe të jetë pjesëmarrja qytetare 
në proçeset politike aq më e konsiliduar është demokracia dhe funksionimi i shtetit. Nisur nga 
ky përcaktim, vlen të theksojmë vlerën praktike të këtĳ  drejtimi në  shoqërinë e një vendi të 
caktuar, kryesisht në Shqipëri.
Qëllimi i punimit  është që nëpërmjet provave kryesisht të analizës teorike, por edhe rastëve 
në praktikën shqiptare, të vërtetojë hipotezën e ngritur. 
Metodologjia: Punimi do të mbështetet mbi disa metoda studimore. Do të përdoret kryesisht 
metoda induktive, duke kaluar nga fakte të veçanta në përfundime të përgjithshme, metoda e 
përshkrimit, shqyrtimit të literaturës për këtë çështje. Gjithashtu në artikull analizohen edhe 
raste  të veçanta në Shqipëri, të cilat kanë adresuar çështje specifi ke me rëndësi për zhvillimin 
e punimit. 

Fjalët Kyce: Qytetari, Pjesemarrje publike, Komunikim, Qeverisje vendore, Autoritete.

Hyrje
 
Në sistemin demokratik mobilizimi social është rruga e drejtë që përfshin angazhimin 
e qytetarëve  në vendimarrjet politike. 
Thelbi i demokracisë sipas Abraham Lincoln është: “ një qeverisje e popullit, nga 
populli për popullin”  Këtu kuptohet se sistemi demokratik e lidh qeverisjen 
me popullin. Kështu  që demokracia paraqitet në disa forma të saj. Pikërisht këtu 
buron dhe e drejta qytetare për t’u përfshirë në vendim marrje. Kemi demokraci 
të drejtëpërdrejtë që nënkupton qeverisjen  e popullit, demokraci përfaqësuese  që 
realizohet  përmes të zgjedhurve nga populli) 
Demokracia me pjesëmarrje synon që t’i japë mundësi të gjithë qytetarëve të një 
shoqërie, për të dhënë kontributin e tyrë në proçeset vendimarrëse, në politikën e një 
vendi. Gjithashtu, edhe për të marrë të gjitha përfi timet dhe aksese të barabata nga 
organet qeveritare.  
Këtu kemi të bëjmë me respektimin e të drejtave të qytetarëve që  Marshall1 do 
ti  ndante në disa kategori të drejtash: Të drejta civile, të drejta politike, të drejta 
shoqërore.
Sipas tĳ , tek të drejtat civile përfshihen, të drejtat e rëndësishme për lirinë individuale 
të cilët janë: e drejta e fj alës, e drejta e mbledhjes, liria e ndërgjegjes, liria për barazi 
përpara ligjit dhe e pronës. 
Të drejtat politike lidhen me mundesitë që i japin njerëzve për t’u marrë pjesë në jëtën 
1  Heywood. A, “Politika” Instituti për Studimet Publike dhe Ligjore, Botimet Dudaj, 2008, fq 439.
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politike. Ato janë: e drejta e votës, e drejta për të pasur zgjedhje dhe për të pasur poste 
publike.
Të drejtat shoqërore i japin individit  një status shoqëror minimal për të zbatuar 
ushtrimin e të drejtave civile dhe politike.
 Në këtë studim do të analizojmë duke fi lluar nga kuptimi  për pjesëmarrjen publike, 
kuptimi për qeverisjen vendore, funksionet dhe përgjegjësitë e saj, përsë njërëzit duhët 
të jënë pjesë e proçesit të qeverisjes?  Gjithashtu do të fl itet për format e pjesëmarrjes, 
rrugët e qytetetarëve për të marrë pjesë në vendimarrje. Do të shikojmë disa praktika 
se si funksionon pjesëmarrja e qytetarëve në disa bashki të vendit tonë.  Pjesëmarrja e 
qytetarëve në proçeset e vendimarrjes politike sjell përmirësim të jetës së qytetarëve.

Kuptimi  i pjesëmarrjes publike

Në fushën e shkencave politike koncepti për pjesëmarrjën publike është i gjërë. Por  
do të zgjedhim dy përkufi zime të saj:
Pjesëmarrja publike është përfshirja e qytetarëve në funksionet administrative 
dhe vendimmarrëse, e cila është rritur me disponueshmërinë e mekanizmave të 
ndryshme në fusha të ndryshme funksionale dhe përmes pjesëmarrjes në proçesin  
e vendimmarrjes.  Mekanizmat për pjesëmarrje përfshĳ në: dëgjesa publike, borde 
këshillimore qytetare, fokus grupe me qytetarët, takime me bizneset dhe mbledhje të 
dhomave të tregtisë2

Sipas OKB, pjesëmarrja qytetare nënkupton përfshirjen e qytetarëve në një gamë 
të gjërë aktivitetesh vendimmarrëse në një mënyrë për të orientuar programet 
qeveritare drejt nevojave të komunitetit, për të ndërtuar mbështetjen e publikut dhe 
për të ndërtuar një ndjenjë kohezioni përbrënda  komunitetit. Prandaj angazhimi 
qytetar në administratën publike, konsiston në përfshirjen e qytetarëve në proçeset 
vendimmarrëse të shtetit përmes masave dhe /ose rregullimëve institucionale me 
qëllim rritjen e ndikimit të tyre në programet dhe politikat publike për të siguruar një 
shumë pozitiv në jetën e tyre sociale dhe ekonomike3

Kështu pjesëmarrja është një mjet që shërben për të edukuar  qytetarët qe të japin 
kontributet e tyre sa më të mira. Pjesëmarrja i aft ëson qytetarët e komunitetit. 
Qytetaret japin opinionet e tyre rreth vendimëve që merren nga institucionet vendore. 
Kështu, qytetaret me ndikimin e tyre, sjellin ndryshime pozitive për komunitetin.  
Gjithçka që bëhet nëpërmjet pjesëmarrjes aktive bëhët për të sjëllë mirëqenie në 
komunitet.

Kuptimi i qeverisë vendore

Republika e Shqipërisë është e organizuar në dy nivele qeverisëse: Dy nivelet e 
qëverisjes janë: qeverisja qëndrore dhe qeverisja vendore.
Në analizën e punimit do të fl asim  për qeverisjen vendore. Në Shqipëri, qeverisja 
vendore është organizuar në përputhje me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore.

2  OKB,’ citizenEngagement and the Post-2015 Development Agenda : Report of thw Exepert Group  
Meeting’, 2013, http: workspace.unpan.org./sites/internet/Documents/EGM%20Report-Beirut-34Dec-2012-
FINAL-clered%20on%2008-07-2013.pdf.
3  https://shtetiweb.org/2012/09/06/ceshte-qeverisja-vendore/
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Qeverisja vendore nënkupton të drejtën e njerëzve në bashkësinë e caktuar territoriale 
që në mënyrë të pavarur të qeverisin punët e tyre, nëpërmjet organeve të cilat i 
zgjedhin vetë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Parimi i decentralizmit të pushtetit, është 
parim thelbësor mbi të cilin ngrihet dhe funksionon qeverisja vendore. Ai ushtrohet 
nëpërmjet parimit kushtetues të autonomisë vendore dhe kushtëzon ekzistencën e 
një pushteti vetë qeverisës vendor, sipas koncepteve të përparuara të organizimit të 
shtetit demokratik4

Decetralizimi  përcaktohet në kuptimin e përgjithshëm  si një transferim i pronave 
apo  i pasurive dhe funksionëve të qëverisjes drejtimit, i administrimit nga nivel 
qëndror në nivel lokal. Ky transferim përfshin pushtetin, funksionet, resurset dhe 
përgjegjësitë5.  Edhe në kushtetutën e Shqipërisë është  parashtruar qartë neni 13 në 
të cilin fl itet për parimin e decentralizimit të pushtetit dhe i autonomisë vendore.6

E thënë ndryshe, decentralizimi i pushtetit vendor ka të bëjë me marrjen e sa më 
shumë kompetencave të ushtruara nga pushteti qëndror  dhe kalimi i tyre nga 
kompetencat e pushtetit qëndror në pushtetin vendor. E gjitha kjo bëhet me qëllim që 
këto kompetenca të jenë sa më afër qytetarëve. 
Ndërsa për autonominë vendore, duke i’u referuar më sipër, me fj alë të tjera themi se 
qëverisja vendore nuk vepron në mënyrë të pavarur  apo pa mbështetje nga qeverisja 
qëndrore. Dimë që pushteti qëndror përbëhet nga institucionet  legjislative, gjyqësore, 
ekzekutive të cilët nisur nga veprimtaria e tyre hartojnë vendime urdhra, udhëzime 
ligje për funksionimin e qeverisjes vendore bashkë me njësitë administrative.
Kuadri ligjor që zbatohet nga qeverisja vendore është shumë i gjërë. Korniza ligjore  
përmban ligje, udhëzime, urdhër,  vendime që shërbejnë në funksion të kompetencave 
të qëverisjes lokale.

Vështrim në   funksionet dhe pergjegjësitë e qeverisjes  vendore

Qeverisja vendore  funksion mbi bazën e një kuadri të gjërë ligjesh, urdhërash, 
vendimesh, udhëzimesh.
Aktualisht do të ndalemi ligjin Nr 139/2015 «  Për  vetëqeverisjen vendore » i cili është 
bërë publik  » në 14 Janar 2016. Objekti i këtĳ  ligji është të rregullojë organizimin dhe 
funksionimin e qeverisjes vendore  në Shqipëri.
Në këtë ligj janë përcaktuar funksionet, kompetencat, apo të drejtat dhe detyrat e 
bashkive dhe njësive të tyre administrative gjithashtu edhe për qarqet.
Në Shqipëri, njësitë e qëverisjes vendore janë : bashkitë dhe qarqet . Këto dy 
komponentë realizojnë vetqeverisjen vendore.
Bashkia si një njësi bazë e vetëqeverisjes vendore, përfaqëson një unitet administrativo- 
territorial duke përfshirë edhe një bashkësi banorësh. Ligji i ri, sipas zbatimit të 
reformës territoriale ka përcaktuar se bashkia përbëhet nga disa njësi administrative 
të cilët kanë lidhje tradicionale,ekonomike, gjeografi ke historike me njëri tjetrin. Vëtë  
njësitë administrative përbëhen nga qytetet dhe /ose fshatrat.  Është ligji që përcakton 
shtrirjen territoriale, emrat e qytetëve, dhe fshatrave. Edhe shpallja e qytetëve të reja 

4  Ermir Dobjani “ E drejta Administrative 1” fq e cit 203.
5  Ekstrakt i Vendimit Nr.29 datë  21/12/2006 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
6  Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 249, datë 14 janar 
2016.
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bëhet me ligj.
Ndërsa qarku është një tjetër njësi e vetëqëverisjes vendore  por ajo është e nivelit 
të dytë. Qarku përfaqëson një unitet administrativo- territorial që përbëhët nga disa 
bashki. Këta bashki kanë lidhje me njëra tjetrën në drejtim tradicional, ekonomik, 
social, gjeografi k. Kufi jtë e saj përputhen me kufi jtë  e bashkive që e përbëjnë atë. 
Qëndra e qarkut është një nga bashkitë që bën pjesë në të.
 Misioni i vetëqeverisjes vendore7 

Vetëqeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë siguron qeverisjen e efektshme, 
efi kase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet: 

a) njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësive; 
b) respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve, të sanksionuara në 

Kushtetutë ose në ligje të tjera; 
c) zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësive të tjera publike 

vendore në dobi të bashkësisë; 
d)  ushtrimit efektiv të funksioneve, kompe-tencave dhe realizimit të detyrave nga 

organet e vetëqeverisjes vendore; 
e) realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme, bazuar në nevojat e anëtarëve 

të bashkësisë; 
f)  nxitjes efektive të pjesëmarrjes gjithë-përfshirëse të bashkësisë në qeverisjen 

vendore;
g) realizimit të shërbimeve, në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte 

të tjera normative.
 Parimet themelore të vetëqeverisjes vendore8

a) Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore veprojnë në bazë të parimit të 
autonomisë vendore. 

b) Në veprimtarinë e tyre organet e njësive të vetëqeverisjes vendore respektojnë dhe 
zbatojnë Kushtetutën, ligjet dhe aktet nënligjore. 

c) Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë persona juridikë publikë. 
d) Çdo bashki dhe qark është njësi vetë-qeverisëse me vazhdimësi.

 Llojet e funksionëve të qeverisjes vendore9

Sipas ligjit Nr 139/2015 «  Për  vetëqeverisjen vendore » i cili është bërë publik  »  në 14 
Janar 2016 janë përcaktuar këto funksione për qeverisjen vendore:
 Funksionet e bashkive në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese;
 Funksionet e bashkive në fushën e mbrojtjes së mjedisit; 
 Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave 

publike, natyrës dhe biodiversitetit; 
 Funksionet e bashkive në fushën e zhvillimit ekonomik vendor;
 Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë publike;

• Funksionet dhe kompetencat e deleguara 
a) Funksionet dhe kompetencat e deleguara janë të detyrueshme ose jo të 

7  Po aty. 
8  Po aty.
9  Instituti për kërkime shkencore  dhe Alternativa Zhvillimi Idra, “Udhërrëfyes për përfshirjen e qytetarwve/
Komunitetëve në qeverisjen vendore”, Lëviz Albania, fq 57.
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detyrueshme. 
b) Funksione dhe kompetenca të detyrueshme janë ato të përcaktuara me ligj. 
c) Institucionet qendrore, kur lejohet me ligj, autorizojnë bashkinë ose qarkun të 

kryejnë funksione të caktuara, duke përcaktuar, kur është e nevojshme, proçedurat 
e kryerjes e të kontrollit për zbatimin e tyre. 

d) Institucionet qendrore mund të autorizojnë bashkinë dhe/ose qarkun të ushtrojnë 
një kompetencë të vetme për një funksion të caktuar. 

e) Bashkisë ose qarkut mund t’u delegohen funksione dhe kompetenca të tjera jo 
të detyrueshme, mbi bazën e një marrëveshjeje midis njësisë së vetëqeverisjes 
vendore përkatëse dhe institucionit qendror përgjegjës me ligj për këtë funksion 
ose kompetencë. 

f) Në çdo rast qeverisja qendrore u garanton njësive të vetëqeverisjes vendore 
mbështetjen e nevojshme fi nanciare për ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave 
të deleguara. 

Atëhere,  ne kuptojmë që ligji parashikon që pushteti vendor t’i shërbejë  sa më afër 
qytetarëve sipas kërkesave të tyre.
Pushteti vendor duhet që t’i japi mundësi për të marrë pjesë në qeverisje. Autoritetet 
lokale duhet ti nxisin njerezit për të marrë pjesë në politikëbërje. Ato duhet të 
ndërtojnë mekanizmat e duhura që njerëzit të marrin pjesë në proçesin e qeverisjes.

Përse është e rendësishme pjesëmarrja  publike në vendimmarrjet lokale?

Lind pyetja?  Përse është e rendësishme pjesëmarrja publike?  Ka disa arsye përse 
qytetarët duhet të marrin pjesë në politikëbërje:
1) Rritja e burimëve nga ana e qeverisjes vendore: Meqënëse midis  autoriteteve lokale 

dhe qytetarëve krĳ ohet një komunikim, vendimmarrësit kuptojnë nevojat e 
ndryshme të qytetarëve. Këto nevoja plotësohen duke shkrytëzuar burimet e 
qeverisjes vendore. Gjithashtu edhe duke i rritur keto burime. Qëllimi është për të 
përmirësuar jetën e qytetarëve.

2) Ulje korrupsioni: Meqenëse ka një komunikim të vazhdueshëm midis institucionëve 
vendore dhe qytetarëve, qytetarët informohen vazhdimisht. Kjo sjell transparencë 
në institucion. Informimi ul rastet për korrupsion. Gjithashtu rritet mundësia 
për përdorim të të gjithë burimëve lokale në drejtim të qytetarëve.  Kjo sjell një 
qeverisje efektive. 

3) Ide inovatore: Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimet e qeverisjes lokale sjell edhe ide 
të reja. Idetë e qytetarëve sjellin zhvillim në mirëqënien e komunitetit.

4) Rritja e besimit ndaj shtetit: Pjesëmarrja sjell bashkëpunim midis komunitetit dhe 
autoriteteve lokale. Ky raport sjell edhe rritje të besimit ndaj shtetit. Njerëzit 
ndjejnë se shteti punon për përmirësimin e jetës së tyre.

Format  e pjesëmarrjes në qeverisjen lokale
Format e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrjet lokale janë:

1) Konsultimi: Autoritetet lokale konsultohen me publikun për çeshtje të ndryshme 
që janë në interes të tĳ .

2) Bashkëpunim: Autoritetet lokale vendosin që të bashkëpunojnë më publikun për 
zgjidhje të  problemeve të ndryshme. Ky bashkëpunim sjell efektet e veta pozitive 



101

Vol. 4 No.3
January, 2019

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

për përmirësimin e jetës së qytetarëve në komunitetet.
3) Përfshirje: Fjala përfshirje është më e gjërë në përgjithësi. Ajo përfshin edhe 

konsultimin dhe bashkëpunimin. Njerëzit përfshihen në vendimarrje për të gjithë 
proçesin e vendimarrjes. Njerëzit ndikojnë në marrjen e vendimëve për të mirën 
e jetes së tyre.

Rrugët e pjesëmarrjes publike në qeverisjen vendore
Pjesëmarrja publike njeh këto rrugë për t’u përfshirë në vendimarrje:
1) Pyetësorë për qytetarët: Autoritetet lokale i pyesin qytetarët përmes pyetësorëve. 

Arsyeja është që të shikojnë qëndrimet e qytetarëve për çështje të caktuara publike.
2) Fokus grupe: Janë tryeza të rrumbullakta që organizojnë autoritetet lokale  

me qytetarët. Ato bëhën për të marrë opinionet e qytetarëve rreth çështjeve të 
ndryshme lokale.

3) Dëgjesa publike: Janë takime që bëhën midis qytetarëve dhe drejtuesve lokale. Në 
këto takime, njerëzit thonë problemet dhe shqetësimet që kanë për  çështjet e tyre. 
Qytetarët presin që këto probleme t’ua zgjidhin autotitetet lokale.

4) Konsultimi me qytetarët: Kjo procedure, bëhët për të marrë opinionet e qytetarëve 
për çeshtje me rëndësi lokale. Qytetarët japin opinionin e tyre përpara marrjes së 
vendimit nga ana e drejtuesve të institucionit.

Kështu, që qytetarët kanë mundësi për të qenë aktiv në qeverisjen lokale duke u 
përfshirë nëpër takime të ndryshme, mbledhjet bashkiake, tryeza, debate. Të gjitha 
keto rrisin përgjegjesinë dhe efi çensën e autoriteteve lokale ndaj komunitetit.

Praktika të sukseshme të përfshirjes së qytetarëve në vendimarrje në disa bashki 
të vendit

Do të shikojmë disa praktika të përfshirjes së qytetarëve të disa Bashkive në vendin 
tonë. 
Bashkia Tiranë10:Një prej rasteve të suksesshme të pjesëmarrjes së qytetarëve është 
vendimmarrja për buxhetin lokal. Në vitin 2015 u aplikua për herë të parë buxhetimi 
me pjesëmarrje, ku komunitetit i tregohesh sa do të ishte vlera e investimit që do 
të prekte njësinë përkatëse ku prezantohej ky buxhet, dhe nëse banorët kërkonin 
ndryshime të investimeve, këto regjistroheshin dhe më pas përfshiheshin në zërin e 
buxhetit përfundimtar. Ky është një shembull i mirë i përfshirjes së qytetarëve dhe 
duke ndjekur logjikën që, në 10 nevoja që ata kanë, dhe mundësitë për investime 
mbulojnë vetëm 4 prej tyre, të konsiderohen shqetësimet e qytetarëve dhe se çfarë 
është më emergjente për t’u në bërë në Njësinë Administrative ku ata punojnë dhe 
banojnë.
 • Rast tjetër është ai i “Pazarit të ri”, ku ka pasur një përfshirje të madhe të komunitetit, 
si nga ana e qytetarëve, ashtu dhe nga ana e bizneseve të zonës. Gjithashtu, në kushtet 
kur “Pazari i ri“ i Tiranës është pjesë e partneritetit publik privat për rivitalizim, 
urbanizim dhe zhvillim biznesit, janë zhvilluar bashkëbisedime për përfshirjen e 
komunitetit edhe me nënkontraktorë të huaj të përfshirë në projekt. Zëri i komunitetit 
ka qenë pjesa kryesore në draft in fi nal planit të zhvillimit dhe të menaxhimit të 
biznesit. 
• Dëgjesa publike për sheshin “Skënderbej” janë zhvilluar në qendër të sheshit me të 
10  Po aty,  fq 55.
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njëjtin emër, ku ka qenë vendosur dhe një stendë për të marrë opinionet/qëndrimet 
e qytetarëve. Në dispozicion të qytetarëve u vunë formularë, nëpërmjet të cilëve, 
secili prej tyre mund te shprehte opinionin e vet. Në këtë mënyrë, jo vetëm që është 
shpjeguar me këto dëgjesa çfarë përfshin projekti, por është marrë dhe reagimi 
prej qytetarëve, se çfarë u pëlqen dhe çfarë do donin të ndryshonin në projektin e 
rikonstruktimit të sheshit. 
• Ngritja e rrjetit të administratorëve të pallateve dhe ndërmjetësve, shikohet si një 
tjetër mënyrë e sukseshme për përfshirjen e qytetarëve për cështjet që lidhen me 
ambientin e banimit dhe atë të përbashkët. Komuniteti i banorëve të pallatit duhet të 
zgjedhë një kryesi dhe kryesia pastaj zgjedh administratorin i cili përfaqëson banorët 
duke shprehur dhe përcjellë problematikat e ndryshme për t‘u marrë në konsideratë 
nga njësia e vetëqeverisjes vendore.
Bashkia Fier:11 Buxhetimi me pjesëmarrje është një nga rastet e suskseshme të 
përfshirjes qytetare në vendimmarrjen publike për Bashkinë Fier. Angazhimi qytetar 
ka patur impakt të suksesshëm dhe në rastin e paketës fi skale për caktimin e taksave 
dhe tarifave lokale. 
• Komisioni Këshillimor Qytetar Vendor, është tjetër rast susksesi për përfshirjen 
qytetare. Në përbërjen e tĳ  ka intelektualë, pensionistë, shoqëri civile, media, 
biznesmenë, gra dhe të rinj. Pjesëmarrja është pothuajse e balancuar dhe ky komision 
luan një rol aktiv me mbledhjet që zhvillon. 
• Kontrata Sociale, një marrëveshje bashkëpunimi midis kryetarit të bashkisë dhe 
Këshillit Rinor ku këta të fundit monitorojnë përmbushjen e detyrimeve të marra 
përsipër për tu realizuar nga Krybashkiaku gjatë periudhës kohore të mandatit të tĳ . 
• Buxhetimi gjinor me pjesëmarrje, i realizuar dy herë, në Bashkinë Fier ka qenë i 
suksesshëm për ngritjen e zërit të grave dhe impaktin e qytetarëve në vendimmarrje.
Bashkia Elbasan�: Buxhetimi me pjesëmarrje është një proces në të cilin qytetarët 
marrin pjesë në mënyrë aktive në vendimmarrjen për shpërndarjen e burimeve 
fi nanciare publike. Buxhetimi me pjesëmarrje nuk është vetëm konsultativ, por një 
proces i drejtpërdrejtë dhe diskutim demokratik për vendimmarrjen e pushtetit 
vendor. 
• Në vitin 2012, nëpërmjet një projekti organizata të shoqërisë civile realizuan 
buxhetimin gjinor. Në këtë projekt u përfshinë shumë gra e vajza të cilat ngritën 
kërkesat e tyre dhe si rezultat u hap një çerdhe fëmĳ ësh dhe u rikonstruktuan kopshte 
me sistem qendror ngrohjeje. Ka pasur dhe nisma sidomos për mbrojtjen e grave të 
dhunuara dhe fëmĳ ëve në rrezik trafi kimi.
Bashkia Shkodër�: Buxhetimi me pjesëmarrje, i cili synon të marrë mendimin e 
qytetarëve për destinacionin që do të ketë buxheti i bashkisë, mënyrën se si do të 
shpërndahet për zbatimin e projekteve të ndryshme dhe renditjen sipas prioriteteve 
të qytetarëve në lidhje me to. Buxhetimi me pjesëmarrje është një proces i konsultimit 
të prioriteteve të investimeve me banorë të të gjitha lagjeve të qytetit dhe përfshin 
edhe pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm në lidhje me taksat vendore. 
Qytetarët votojnë listën e propozuar nga bashkia dhe projektet që marrin numrin më 
të lartë të votave bashkia i kalon për fi nancim dhe zbatim. 
• Komisioni Këshillimor Qytetar Vendor, i cili luan një rol të rëndësishëm në 
diskutimet dhe zgjidhjet e sfi dave dhe problematikave të qytetarëve. 
11  Po aty, fq 61.
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• Tranmetimet live të mbledhjeve të këshillit bashkiak në 4 stacionet televizive 
lokale, ku prej disa kohësh, qytetarët e Bashkisë Shkodër, kanë mundësi të ndjekin 
drejtëpërsëdrejti mbledhjet e këshillit dhe të përfshihen në vendimmarrje.
Bashkia Durrës12: Kontrata Sociale, si një memorandum bashkëpunimi, propozuar 
nga një grup të rinjsh Durrës, kandidatëve për kryetarë bashkie dhe e nënshkruar më 
pas nga fi tuesi i zgjedhjeve.. Është një marrëveshje ku kryetari bashkisë ka shprehur 
dakordësinë për plotësimin e disa pikave të nevojshme të parashtruara nga të rinjtë, 
të cilët monitorojnë plotësimin e tyre gjatë mandatit të kryetarit. 
• Qytetarët me pjesëmarrjen e tyre kanë ndikuar në vendimmarrje në rastet e 
prezantimit të paketës fi skale për ndryshimin e taksës së fj etjes në zonën e Plazhit. 
Pjesëmarrja qytetare dha efekt dhe në përcaktimin e kuotës së çerdheve dhe kopshteve. 
Gjithashtu në prezantimin e planit të planifi kimit urban impakt dhanë dhe grupet e 
interesit për mbrojtjen e mjedisit. 
• Komisioni Këshillimor Qytetar, strukturë e cila ka nënshkruar marrëveshje me 
kryebashkiakun për pjesëmarrjen në vendimmarrje.

Përfundime

Në përfundim të artikullit do të themi se: Në një sistem demokratik, pjesëmarrja e 
qytetarëve është shumë e rëndësishme. Autoritetet lokale ndërtojnë një bashkëpunim 
me qytetarët për çështjet lokale. Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje sjell një 
komunikim efektiv me  institucionet lokale. Qeversja vendore bëhët më e përgjegjshme 
për shpërndarjen objektive  të burimeve të saj. Pjesëmarrja qytetare rrit besimin tek 
shteti. Qeverisja vendore ka për qëllim, t’i shërbejë për problemet  e ndryshme të 
gjithë qytetarëve të saj.  
Sa më kërkues të jënë qytetarët për cilësitë e jetës së tyre aq më bashkëpunuës bëhën 
qeveritë lokale. Qëllimi i qeverisë lokale, është ti shërbejë sa më afër qytetarëve.  Në 
Shqipëri, disa bashki të qytetëve kryesore të saj, kanë praktika të mira për pjesëmarrjen 
e qytetarëve në vendimmarrjen publike.
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 The level of application of research subjects (Course) by private colleges in 
Kosovo, to increase the research culture to new generations of entrepreneurs

 PhD. (C.) Skender Buja

Collegues AAB

To make businesses in Kosovo successful, they must be prepared for marketing research, from 
the moment they start working, until they are in business.
Research, or research culture, provides business security and successful business. The success 
of businesses brings the development of the country's economy, as well as the opportunity to 
reduce unemployment and increase income for the family.
The upgrading and professional education of new generations is done by the secondary and 
higher education institutions. This framework, in addition to the appropriate professional 
skills, should also be equipped with research culture skills. When these entrepreneurs need 
to make decisions to open a business or run a business, marketing market realization is 
indispensable, a decision based on search results will be appropriate, which guarantees the 
success and security of the business. we're walking in front.
A large part of the education of new generations is realized through private colleges in Kosovo. 
This has been the reason for this research to produce results as they apply so-called "research" 
subjects (subjects that develop marketing and other marketing skills). In these subjects will 
be able to access all the subjects that provide us with knowledge on how and when to start a 
survey, what steps are needed to realize what involves the actions of extracting mathematical, 
statistical, collecting data their selection, analysis and fi nal output. The research method that 
has been applied to this scientifi c paper is a proponent, comparative method, where as a 
sample are included three private colleges in Kosovo and three private universities in Albania. 
Data is obtained from the Web sites of these colleges, from which they summarize the data 
regarding the programs and subjects that apply to those Programs. University data in Albania 
serve us to compare it with the Colleges in Kosovo

Keywords: Marketing Research, Research Culture, Businesses, Research Subjects (course), 
private colleges.
Acronym
KAA - Kosovo Accreditation Agency
CITT-Center for Innovation and Technology Transfer
AAB-Collegues AAB
UET- European University of Tirana

Introduction

Culture involves many aspects, it is broad as a saying, but based on literature, 
in this case the quote of the bott om line from a work on the subject (Culture and 
Confl ict) is, "It includes all the learned behaviors and the values that are transmitt ed 
to an individual who lives in a society "
The Classical Defi nition of Culture "Culture is so complex that it includes 
knowledge, beliefs, art, morality, laws, customs, and every other skill and custom 
sought by society, provided (EDUARD TYLER)1

From the above quotation, we can also present the statement that a cultured person 
1 http://st.govlora.com/dip_upload/UV10002002_158085.pdf
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is called the person who has extensive and deep knowledge of history and arts, a 
specialist in a particular fi eld of science.
For culture there are also alternative assessments such as (GARETH MORGAN)
"Culture is a framework in which the values and identity of a person are formed"
Society and individual behaviors in each event, as well as in relation to research, are 
directly infl uenced by the culture they have in relation to the issue.
Even the basic statement of this research, "Research Culture", means the achievement 
or the degree of generational education in the aspect of raising awareness and 
knowledge for the application of genuine research to open and maintain an active 
business or business activity.
The application of marketing research methods by entrepreneurs is not very 
satisfactory. This is because they have not yet understood their eff ect and importance 
in the safety and success of businesses. In order to achieve the fi rst step towards the 
implementation of research methods, we should count on new cadres coming from 
diff erent levels of education from the parent to the Universities. Therefore, focusing 
on the education of these generations, to be equipped with knowledge and skills in 
the fi eld of marketing research, should be permanent, especially the engagement of 
educational institutions of the country. Higher education should be the carrier and the 
ultimate provider of cadres prepared for the development of businesses by applying 
the research. From the subjects that should be part of the educational programs would 
be: Marketing, marketing research, market research, statistics, econometrics, research 
methodology, mathematics, IT informatics etc.
The achievements of the research culture level of a society are seen in the economic 
development of the country, in the success of business opening, their abilities survive 
even when large or unexpected changes occur in the business environment.
The application of marketing research in business, succeeds in replacing decision-
makers' decisions that are not very safe, in decisions based on systematic and objective 
research.
Through marketing research, we will get the right information, which shows what 
the customer expects from our business, what we can off er to him, and at the same 
time helps us realize our expectations and expectations from our business.
From the following quote we can say that the task of higher education institutions, 
and in this case the Private Sector of Colleges in Kosovo, should be to provide 
opportunities for advancing generic education to create research culture.
The Kosovo Accreditation Agency (KAA), which will continue accreditation and 
licensing of all higher education providers (public and private) in accordance with 
the quality criteria set out in the legal provisions and the standards foreseen by the 
Bologna system. The strategy will also aim to increase scientifi c and research capacity 
in higher education by implementing National Science Council programs, and by 
establishing the Center for Innovation and Technology Transfer (CITT Employment 
Strategy - 2010-2012).
The fi rst rule for solving problems is: "Collect facts" and "Knowledge is power." 2 
To be familiar with searches, we fi rst need to know what is marketing and what are 
marketing research and market research.
The process of gathering, analyzing and interpreting information about a market, about 
2  Francis Bacon “70+ thënie mbi diturinë” Dytësor
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a product or service to be off ered for sale in that market, and about the past, present and 
potential customers for the product or service; research into the characteristics, spending 
habits, location and needs of your business's target market, the industry as a whole, and 
the particular competitors you face.( htt ps://www.entrepreneur.com/encyclopedia/market-
research)
Marketing is not only much broader than selling; it is not a specialized activity at 
all.  It encompasses the entire business.  It is the whole business seen from the point 
of view of the fi nal result, that is, from the customer’s point of view.  Concern and 
responsibility for marketing must therefore permeate all areas of the enterprise. 
(Peter Drucker)
Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, 
delivering, and exchanging off erings that have value for customers, clients, partners, 
and society at large. (American  Marketing Association-AMA, Approved July 2013)
The authors of the book "Marketing Principles" also say that:
"Marketing information in itself has litt le value. Value is on customer-acquired 
ideas, and how these ideas are used to make bett er marketing decisions. " (P.Kotler, 
Marketing Principles, Kap IV, 106)
Market research is the collection and analysis of information about 
consumers, competitorsand the eff ectiveness of marketing programs.( SUSAN 
WARD; February 26, 2018)
From a scientifi c study in Nigeria, this conclusion is drawn about the professional 
qualifi cation of the teachers and the performance of the students:
The study vividly showed that professional qualifi cation of teachers is the major 
variables aff ecting students’ performance in mathematics among the junior secondary 
school in Ikere Local Government Area of Ekiti State, Nigeria.( Thomas O. Abe-2014)

2. Purpose and objectives of the study

The purpose of this study is to fi nd the level of research culture based on the application 
of the quantity of research subjects in higher education (Colleges) in Kosovo, to 
generations that are carriers of business development. The objective of the study is 
to determine the number of research subjects held by private colleges in Kosovo in 
relation to other subjects that will educate future generations to achieve the highest 
level of research culture. This level, which promises skills and education, of young 
entrepreneurs to bett er realize their business tasks. Always based on marketing-
market research. Also, the objective and purpose of this study is to extract research 
data that will prove that the application of research subjects at the Higher Education 
Institutions College is suffi  cient or not. This conclusion will be based on comparing 
the data for private colleges in Kosovo and private universities in Albania. Achieving 
the determination that the application of these research subjects is suffi  cient or not 
will be the main success of this research.
The limitations of this research appear in the shortcomings of past research in this 
subject. Limited access to appropriate data in the Colleges concerned. The objective 
of this study is that the outcomes of this research will be perceived in the broad 
auditorium in Kosovo, especially the Ministry of Education and the Accreditation 
Agency. These two very important institutions of education in Kosovo, based on 



108

Vol. 4 No.3
January, 2019

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

these results , to harmonize their actions towards improvement in these private and 
state educational institutions.

3. Research question, hypothesis and methodology of the paper

To answer the topic of this research, we must fi rst write the basic hypothesis. Based 
on the information and information we know so far, the hypothesis can be:
1. Hypothesis: The application of research subjects to private colleges in Kosovo is 

unsatisfactory, in relation to private universities in Albania.
2. Under the hypothesis: Application of research subjects to private colleges in 

Kosovo is of the same level, in relation to Private Universities in Albania.
The methodology used in this research is conditioned by the primary data that 
will be collected to answer the research question, as well as to prove or reject the 
hypothesis presented. Based on these facts we can say that the descriptive method will 
be dominant, without excluding the method of exploration as far as the conditions 
permit. The sample is supposed to be representative, to achieve the goal that the 
sample is appropriate to represent all types of population. 
In this study, comparative methods will be used, data derived from the search for 
private colleges in Kosovo will be compared to the results of research with Private 
Universities in Albania. From this comparison, conclusions will be drawn on how 
this process stays in Kosovo.
The basic research question is:
How much is the percentage of research subjects that apply, in relation to other 
subjects and programs, to higher education institutions - Private colleges.
For this survey as a population are taken private colleges that operate in Kosovo, 
which are accredited by the educational institutions of Kosovo.
In the register of accredited educational institutions are:
There are 21 private higher education institutions in Kosovo. Out of this population, 
3 higher education colleges (AAB, FAMA and Dukagjin i) were selected as samples. 
The sample selection was made with the propagation method, so the chance to choose 
as part of the sample was the same for everyone. The College has been selected with 
the largest number of programs, with average number of programs and with the 
lowest number of programs. Data is extracted from the websites of these institutions. 
For all the Colleges in question, the applied subjects from all the years of study were 
presented. These data include the level of bachelor studies.
These institutions have been selected based on the fact that:
 AAB College is made up of 29 programs
 Fama College is made up of 9 programs
 Dukagjini College is made up of 4 programs (KAA-2017) 3

3  http://www.akreditimi-ks.org/new/index.php/sq/2015-09-16-11-39-57/2014-11-19-14-36-00/institucionet-
private
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4. Presentation of research data for Colleges in Kosovo and Private Universities in 
Albania

4.1. Presentation of Data for Private Colleges in Kosovo

Table 4:1 Research Specifi cs of Private Colleges in Kosovo
Colleges in Kosovo

 

The 
faculties 
involved 
in rese-

arch

Faculties 
involved 

in research 
subjects 

(Courses)

Total 
subjects 

(Courses) 
included 

in the 
search

Research 
subjects 

(Courses)

Number 
of study 

programs 
for rese-

arch

Study 
programs 

invol-
ved, with 

subjects of 
research 

(Courses)

Included study 
programs, not 
having rese-
arch subjects 

(Courses)

Nr 23 20 980 54 40 28 12
%  87 100 5.5  70 30

Source: Author of the paper
Graph 4: 1 General research results at Private Colleges in Kosovop g

Source: Author of the paper
Graph 4: 1 shows the search results as shown by the fact that the percentage of 
colleges faculty of research subjects in colleges that are part of the sample is 87% of 
the them. While study programs with research subjects are 70% of them. Programs 
that do not have research subjects are 30% of these programs.
Table 4: 2 lists so-called research subjects. So, the subjects that infl uence the pursuer 
of these subjects to be directly or indirectly understood to understand how diff erent 
researches are made and their importance to the future of these students who aim in 
the future to deal with business activities in the fi eld of diff erent.

Table 4:2 The subjects that have been classifi ed as research course (subjects) in 
this research are presented in this table.

Nr Research course (subject) Nr Research course (subject)

1 Computer skills 23 Statistical Research Methodology

2 Audit 24  Statistics juridical

3 Programming Basics 25  Medical Statistics with informatics

4 The basics of statistics 26  Statistics for Economy and Business

5 Database 27  Marketing Strategy
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6 Nursing Research 28 Qualitative research methods

7 Introduction to Communications 29 Relational database

8 Market Research 30 The basics of information technology

9 International Communications 31 Operational research

10 Public relations 32 Economic Mathematics

11 Marketing 33 The basics of marketigut

12 Marketing and Management 34 Research and Informatics in Mom and Aspects 
Related to Profession

13 Medial marketing 35 Introduction to informatics

14 Marketing of services 36 Research Methodology and Informatics in 
Nursing

15 International Marketing 37 Methods of Research in Psychology

16 Relations with the Public 38 Methods of research in political science

17 Elementary Mathematics 39 Methods of scientifi c research and academic 
writing

18 Mathematics I 40 Research Methods in Social Sciences

19 Mathematics II 41 Methodology of Crime Investigation

20 Mathematics for Economics and Business 42 Statistics on Psychology

21 Management and Marketing Sports 43 Statistics

22 Marketing Management
Source: Author of the paper
To analyze the topic presented in this paper, fi rst will present the databases, which 
show us the number of colleges programs involved in this research.

Graphic 4: 2  The programs included in the study by the Panels in Kosovo, their 
participation in%p p

Graph.4:2. Graph of the programs included in the study, in percentage by 
institutions from the total number of programs.From this graph we can see that over 

72% of the roles included in this research are programs of AAB College. 22% have 
Fama College while only 5% Dukagjini College

Source: Author of the paper
Also, the total number of subjects involved in this research is an important 
part, from which it is possible to derive estimates of the actual level of applied 
research subjects (course), which contribute to the qualifi cation of cadres for the 
development of research culture of them, arising from these levels of education.
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Graph 4:3 The total number of subjects (Course) 
involved in the search, according to the Collegesg g

Source: Author of the paper
The important elements for this research, from which will be derived the actual 
conclusions of the application status of the so-called "Searches", are presented in the 
following graph:

47
37

13
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Year-I Year-II Year-III

%

Graph 4: 4 Average of research subjects by academic year ,private colleges in 
Kosovo-

Graph 4:4 represents the values that emerged from the research, where we see that in 
the fi rst year of all the research subjects applied, 47% of them apply during the fi rst 
academic year (I), in the second year (II) 37% Research subjects are applied and from 
the whole of the research subjects only 13% of them apply in the third academic year 
(III). As a result, the major focus of the research subjects is in the fi rst academic year.
Source: Author of the paper

4.2.Presentation of Data on Private Universities in Albania

To analyze the topic presented in this paper, fi rst will be presented the basic data for 
the private Units in Albania, which show us the number of programs of the colleges 
involved in this research.

Table 4:3 Research Specifi cs of Private Universities in Albania

Colleges in Albania

 

The fa-
culties 
invol-
ved in 

research

Faculties 
involved 

in research 
subjects 

(Courses)

Total 
subjects 

(Courses) 
included in 
the search

Research 
subjects 

(Courses)

Number 
of study 

programs 
for rese-

arch

Study 
programs 
involved, 

with subjects 
of research 
(Courses)

Included study 
programs, not 
having rese-
arch subjects 

(Courses)

Nr 8 7 388 45 22 20 2
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%  88 100 12 100 91 9
Source: Author of the paper

Table 4:5 Research Specifi cs of Private University in Albanianp y

Graph 4: 5 shows the results of the research that shows that the percentage of 
faculties with research subjects in private universities in Albania, which are part 
of the sample, is 88%. While research programs with research subjects are 91% of 
them. Programs that do not have research subjects are only 9% of these programs.

Graph 4: 6 Total number study Programs Involved in Search, in Albania
From Chart 4: 6, we see that among the three private Universities in Albania, UET 
University has the most programs involved in research for this scientifi c paper, 
which are 10 while at least the private Luarasi University with 4 programs.

Source: Author of the paper

Graph 4:7 Study programs involved in research, in Albaniay p g

Also, the total number of subjects involved in this research is an important 
part, from which we can evaluate what the real level of research is, subjects that 
contribute to the capacity of cadres to raise their research culture , arising from 
these levels of education.
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Source: Author of the paper

Graph 4:8 Number of Subjects (courses) of private universities involved in 
research in Albania

In the following graph, the number of so-called courses in all subjects applied is 
presented in the Universities taken as a sample of this research by ranking them 
according to the academic year:
Source: Author of the paper

Graph 4:9 Average of research subjects by academic year-Private universities in 
Albania

Graph 4:9 presents the values of the research, where we see that in the fi rst year of 
all the research subjects applied, 55% of them apply during the fi rst academic year 
(I), in the second year (II) 30% Research subjects are applied and from the set of 
research subjects only 15% of them apply in the third academic year (III). From this 
it emerges that the major focus of research subjects is in the fi rst academic year.
Source: Author of the paper

6. Conclusions

From all the data obtained from this research we can draw the following 
conclusions:
I. Conclusions related to Private Colleges in Kosovo are:
a. The percentage of faculties and programs, which among the subjects have so-

called "Research subjects" is over two-thirds of these.
b. The percentage of so-called "research subjects" among all subjects that apply to 

these private colleges is 6%.
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c. The percentage of these "Research Subjects", according to the academic year, is 
about 47% in the fi rst year (I), in the second year about 37%, and in the third year 
about 13%

II. Conclusions concerning private universities in Albania are:
a. The percentage of faculties and programs, which among the subjects have so-

called "Research subjects" is over two-thirds of these.
b. The percentage of so-called "research subjects" among all subjects that apply to 

these private colleges is 12%.
c. The share of these "Research Subjects", according to the academic year, is 55% in 

the fi rst year (I), in the second year about 30%, and in the third year about 15%

III. Conclusions related to the comparison of results of private colleges in Kosovo 
and private universities in Albania are:

a. As for the participation of research subjects in the Faculties or Programs of these 
two groups in Kosovo and Albania, they are almost the same, the diff erence is 
very small.

b. The main conclusion of the comparison between private colleges in Kosovo and 
private universities in Albania is that the participation of research subjects in the 
total of subjects in Albania is two times higher than 12%, and in Kosovo 6%. The 
conclusion is that in Kosovo there is still much work to be done by the educational 
and scientifi c institutions to increase the number of these research subjects and 
to increase their level of research culture of entrepreneurs who come from these 
levels of education .

7. Recommendations should be made

The responsibility of the state institutions involved in higher education in Kosovo, 
namely the Ministry of Education, the Accreditation Agency, as well as the Agency 
for the Evaluation of the Quality of Education, develop activities that will aff ect these 
educational institutions high that:
a. Be obliged to change course reports in general with the subjects of research by 

signifi cantly increasing the number of research subjects.
b. That each study program is defi nitely a research subject within it, and this would 

have an impact on raising awareness and research culture to new generations.
c. Within the Universities and Colleges, although there are research institutes, most 

of them are highly passive, so they should be the initiators and bearers of all 
research projects within the institution they operate.
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Përkufi zimi i kapitalit human (burimeve njerëzore)

Ana Sufali

Abstrakt

Sot literatura njeh disa përkufi zime për sa i përket kapitalit human, por që në thelb kanë 
pothuajse të njëjtën qasje. Përkufi zimi i kapitalit human mund të ndryshojë nga një vend në 
një vend tjetër në bazë të karakteristikave ekonomike që paraqet vendi. Për shembull, ndryshe 
shihet kapitali human në një vend me ekonomi tregu dhe ndryshe në një vend me ekonomi të 
centralizuar.
Shpesh studiues të ndryshëm e shohin kapitalin human si një aset të njësisë (organizatës), 
aset i cili përmban aft ësi, eksperiencë si dhe kapacitetin e nevojshëm për të kryer një detyrë të 
ngarkuar apo të sipërmarrë.Nga ana tjetër, ka individë të cilët e shohin kapitalin human si një 
anë mekanike të organizatës dhe jo si një kapital, i cili kontribuon ndjeshëm në suksesin ose 
jo, të njësisë ekonomike.
Një përkufi zim interesant i kapitalit human i cili shkon paralelisht edhe me zhvillimet e fundit 
social – ekonomike është: “Kapitali human është stoku (sasia) i kompetencave, dĳ es, atributit 
personal e social, përfsh kreativitetin, mëshiruar të gjitha këto në aft ësinë për të kryer punë 
dhe për të prodhuar vlera ekonomike” (M. Simkovic, 2012)
Një përkufi zimi tjeter që i bëhet kapitalit human është:
“Me kapital human do të kuptojmë punonjësit e një organizate, të cilët kanë përvoja gjykimi, 
inteligjence, aft ësi për të ndërtuar marrëdhënie si dhe për të depërtuar në çështjet që trajtojnë” 
(R. A. Noe; J. R. Hollenbeck; B. Gerhart; P. M. Wright; 2011).
*Edwin A. Locke në librin e tĳ  “Principles of Organizational Behavior” pohon se: “Kapitali 
human është një nga asetet me të mëdha që disponon një organizatë, e cila investon në mënyrë 
të pa kursyer për këtë capital.
Shikojmë në këtë përkufi zim se kapitalit human i jepet shumë rëndësi duke pohuar se 
organizata investon pa kursyer. Do të shikojmë që realiteti i kapitalit human në sistemin bankar 
në Shqipëri është ndryshe. Bankat në Shqipëri janë të kursyera për sa i përket investimit në 
kapitalin human. Organizatat në botë shpenzojnë me miliarda dollarë për të trajnuar punonjësit 
e tyre (Bassi; V. Buren 1998). Shumë teori theksojnë fort faktin se investimi në kapitalin human 
nëpërmjet edukimit (trajnimit) rrit produktivitetin, si dhe zhvillon ekonomin.
Ekzistojnë teoricienë dhe ekonomistë që kapitalin human e shikojnë nën “obmrellen” e 
kapitalit intelektual. Dean R. Spitzer në librin e tĳ  “Performance Measurement” shkruan:
Një nga format më me vlerë të aseteve të paprekshme është kapitali intelektual, i cili është I 
ndarë në tre kategori: kapitali organizativ (patentat, të drejtat e autorit, marka, infrastruktura, 
kultura), kapitali në lidhje me marrëdhënien midis palëve (marrëdhënia me klientët, 
oferta,partneret, konkurrentët, qeveria, komuniteti) dhe kapitali human (aft ësitë, njohuritë 
dhe qëndrimet e punonjësve, talentet).
Një këndvështrim pothuajse të njëjtët me Dean R. Spitzer kanë edhe Edvinsson e Malone  si 
dhe Sveiby. Këta autorë e shikojnë kapitalin human si pjesë përbërëse të kapitalit  intelektual. 
Një tjetër përkufi zim mbi kapitalin human vjen nga teoricieni dhe ekonomisti Michael
Armstrong në librin e tĳ  “Strategic Human Resource Management”, në të cilin ai pohon se:
“Kapitali human i një organizate konsiston tek njerëzit të cilët punojnë në organizatë dhe të 
cilëve ju përket suksesi i saj”.
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Hyrje

Manaxhimi si shkence eshte relativishte e re ,ajo ka zhvillim sidomos ne kete 
shekull,dhe sidomos ne situate kur organizatat e bisnesit veprojne ne nje mjedis me 
konkurence te paster.
Duke pare se sot eshte koha kur pritet nje performance e larte dhe se bota ne cilen 
jetojme, po zhvillohet me hapa galopante,manaxhereve nuk u ngelet gje tjeter vetem 
se te bashkepunojne sa me shume me punonjesit e organizatave  per te pasur sukses. 
Te jesh manaxher nuk do te thote vetem te urdherosh nivelet me te uleta hirearkike,por 
nxitjen e deshires se tyre per te punuar dhe per te qene te sakte.Rritja e numrit te te 
rinjve qe ndjekin universitetin e qe specializohen si manaxhere ka bere qe kompanite 
dhe bizneset te hedhin sye tek ky brez manaxheresh te rinje dhe te specializuar.
Ne fakt qe te jesh nje manaxher I suksesshem nuk do te thote se duhet te jesh 
domosdoshmerit nje talent qe lind bashke me njeriun,por nje mjeshteri qe realizohet 
edhe kur nje njeri ka disa cilesi te brendeshme te tĳ  qe perbejne mundesi potenciale per 
tu bere manaxher I suksesshem,dhe kjo arrihet vetem nepermjet arsimimit,trajnimit 
,praktikes.Te jesh I sukseshsme do te thote shume me teper se kaq. Manaxheri eshte 
burimi me I rendesishem dhe me I kushtueshem I nje kompanie.Praktika ka treguar se 
ne suksesi apo deshtimi e nje biznesi ,faktori ka qene meanxhimi I mire apo paaft esia 
e te manaxhuarit.
Sekreti I manaxhimit eshte motivimi I njerezve te tjere.
Manaxhimi,nenkupton,planifi kim,organizim,udheheqjen,kordinimin dhe kontrollin 
e nje organizimi per te arritur qellimin e caktuar.
Shpesh ne jeten e perditeshme ngaterrohet termi ádministrim’me termin ‘manaxhim’
Ku edhe sot administrimi shikohet si term vetem per sektorin shteteror nderkohe qe 
gjithnje edhe me teper po dalin ne pah dallimet midis ketyre dy termave.
Administrimi i referohet kontrollit te drejtimit te perditshem te nderrmarjes.Pra, 
administrimi eshte procesi nepermjet te cilit projektohen sistemet dhe procedurat 
me qellim qe te arrihen objektivat dhe synimet e organizates,te vendosura me pare.
Pra neqoft ese manaxhimin do ta shikonim si nje te tere,administrimi eshte vetem nje 
pjese intergrale e manxhimit.
Edhe sot e kesaj dite ka kritika ne lidhje me kategorizimin e manaxhimit ne art apo 
ne shkence
Nderkohe ,qe ne manaxhim duhet te jete gjithmone i pranishem mendimi dhe gjykimi 
personal i manaxherit,pra si e tille duhet te shikohet si ART ku secili prej indiviteve 
i ka specifi ke te tĳ .
Nderkoh, qe ne te gjithe aktivitetin e tĳ  nje manxher duhet te ndjeke literature teorike 
per nje manaxhim sa me efektiv,pra ne kete rast duhet te shikohet si SHKENCE
Por shkenca e pranon faktin se nje manaxher nuk eshte talent qe lind bashke me 
njeriun ,por nje mjeshteri qe mesohet,dhe evolon bashke me njeriun.
Manaxhimi ka shume dimensione dhe defi nicionete cilat jane ;
• Brech e percakton manaxhimin si :Nje process social qe ka pergjegjesi per 

planifi kimin dhe rregullimin efektiv dhe ekonomik te operacioneve te nje 
organizate me qellim qe te arrihet nje objektiv apo nje detyre e dhene:

• Sipas R.Stewart  ,…..te vendosesh se cfare te besh dhe pastaj te vesh te njerezit e 
tjere per ti bere….>
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• Sipas Certo <manaxhimi eshte procesi I arritjes se objektivave organizative duke 
punuar dhe nepermjet njerezve dhe burimeve te tjera te organizates

• Mary Parket Follet …..manaxhimi eshte “art” per realizimin e veprimeve permes 
njerezve (Vocation Business Training,Development and Motivating People by  
Richard Barrett -Business and Economics -2003-Faqe 51

• C.S .George ne lidhje me rolin e manaxhimit ,ka theksuar;’Nga nje pozite pothuajse e 
panjohur ne vitin 1900,nanxhimi sot eshte bere nje aktivitet qendror i epokes dhe ekonomise 
sone,nje force e fuqishme dhe novatore ne te cilen mbeshtete shoqeria jone material dhe 
mireqenie kombetare’( c.Geroge “The History of management Through’v 1972 fq1

• P.Drucker per rendesine dhe pergjegjesine e manaxhimit thekson se’Pergjgjesia 
e manaxhimit ne shoqerine tone eshte vendimtare jo vetem ne organizate ,por edhe per 
qendrimin publik ndaj manaxhimit ,per suksesin dhe statusin e tĳ ,per te ardhmen e sistemit 
tone ekonomik e social dhe per mbĳ etesen e organizates si nje institucion i pavaruar’( 
P.drucker “The Practice of Management “v 1989,fq377.

• Sipas Drucker manaxhimi ka tri detyra kryesore’
• a)-te realizoje qellimin dhe misionin specifi c te organizates
• b)- ta beje punen produktive dhe punetorin ta arrĳ e ate
• c)- te menaxhoje impaktet dhe pergjegjesite sociale (P.Drucker “People and 

Performance” The Best of P.Drucker on Management” V1977 fq 28

Karaketristikate e manaxhimit

A) proces qe perfshin nje seri aktivitetesh te vazhdueshme dhe te nderlidhuar me 
njera-tjetren

B) perqendrohet ne arritjen e objektivave te organizates
C) Synojne arritjen e ojektivave te parashikuara duke marre mendime dhe duke 

dhene mendime nepermjet njerzve te tjere te organizates
D) Manaxheret bashkojne dhe kordinojne burimet e rralla ,pranojne riskun,dhe 

marrin vendime ne nje mjedis dinamik ku nderthuren nje sere faktoresh
E) Manaxheret jane novatore dhe perdorin metoda te reja per te sjelle produkte reja 

os eper ti prmiresuar ato ekzistueset

Hierarkia e manaxhimit

Manaxhimi I nje kompanie mund te ndahet ne tri kategori :niveli I larte I 
manaxhimit,niveli I mesem I manaxhimit dhe niveli I ulet(mikeqyres) I manaximit 
Niveli I larte I manaxhimit  
Eshte niveli me ilarte I hierarkise manaxheriale.Manaxheret e ketĳ  niveli kane 
pergjegjesi per hartimin e planeve te karakterit afatgjate ,per nderrmarrjen e vendimeve 
apo formulimin e poltikave qe ndikojne mbi te gjitha aspektet e organizates
1.3.2 Niveli I mesem I manaxhimit
N ekete nivel manaxhimi perfshihen te gjithe manaxheret ,te cilet qendrojne nen 
nivelin e larte ku percaktohen politikat e pergjitheshme te kompanise,por qe jane 
pergjegjes per hartimin  e planeve te detajuara dhe te procedurave per realizimin e 
planeve te pergjitheshme te hartuara nge meanaxheret e nivelit te larte.Manaxheret e 
nivelit te mesem jane me te fokusuar se manaxheret e nivelit te larte , ne operacionet 
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e brendeshme te kompanise
1.3.3 Niveli I ulet (mbikqyres) I manaximit
Manxheret e ketĳ  niveli perbejne bazen e piramides se manaxhimit.Keta manaxhojne  
punen e punetoreve ,te cilet kryejne operacionet baze te punes ne biznes.
Manaxheret e ketĳ  niveli duke qene se jane kontakt te drejteperdrejte me punetoret e 
kompanise,mendohet se ata kane punen me te veshtire pasi duhet te japin llogari per 
arritjen e rezultave tek dy nivelet me te larta manaxheriale.
Praktika ka vertetuar se mos funksionim dhe mos kordinimi ne menyren sa me 
efektive midis ketyre manaxherev dhe punonjesve,sjell dehstimin e organizates ne 
shkalle te larte.
Funksionet baze te manaxhereve
Pervec kritikave dhe debateve te dryshme te teoricieneve te ekonomise mbi 
manaxhimin,te gjithe bien dakort se manaxheret per arritjen e objektivave te tyre 
kryejne kater funksione kryesore
1)Planifi kim....eshte funksioni baze i manaxhimit ,sepse te gjitha funksoinete 
tjera( organizim,udheheqje,kontroll)  zbatojne vendimet e marra  nga plabnifi kimi 
.Gjate palanifi kimit hartohen dhe planifi kohen objektivat e pergjitheshme dhe ato 
specifi ke,politikat qe duhen djekur per arritjen e tyre
2) Organizimi....Mbasi eshte kaluar procesi i planifi kim te objektivave dhe te strategjis 
eper arrĳ tjen e tyre,hap ii dyte eshte gjetja e rrugeve per realizmin e tyre.Nepermejet 
organizimit manaxheret bejne ndarjen e detyrave  per secilin grup punetoresh dhe 
caktimin e nje manxheri udheheqes pe rsecilin grup punetorsh.
3) Udheheqja ,,,,,Per te qene efektiv ne punen e tĳ  manaxheri duhet te ndaje detyrat 
por edhe te motivoje punonjedit .Ne krye te cdo ekipi duhet te vendoset nga nje LIDEr 
i cili duhet te jete fryme e orientimit te permbushjen e objektivave te oragnizates.Nje 
LIDER duhet te jete efektiv ne udheheqjen grupit nepermjet motivimit,keshillimit.
Udheheqja eshte ‘Era”e cila drejton “anĳ en”e biznesit drejt rrymes se suksessit apo 
te deshtimit.
4) Kontrolli..Gjate funksionit te kontrollit manaxheret ne manure sistematike mbajne 
shenimet per rezultatet qe kerkohet te arrihen,per rezulatt e e arritura,dhe per ao 
rezultate qe ngelen per tu arrire.
Ata bejne krahasime ne menyre te vazhdueshme per performance e kompanise 
ndermejet periudhave aktuale dhe atyre paraardhes,dhe nxjerrin konkluzionet te 
cilat do t esherbejne per korrektuar devĳ imete  qe mund te kene ndodhur.Ata bejne 
riorganizim te stafi t,ose edhe trajnime te tĳ  per permiresim e arritjes se rezultaeve te 
pritura nga hallka e planifi kim .
Theksojme se te treja nivelet manaxheriale e kryejne funksioni  ekontrollit,por koha 
qe ata harxhojne per kete funksion eshte e ndryshme.Keshtu manaxheret e nivelit te 
larte harxhojne me shume kohe per funksionimin e planifi kimit dhe te organizimit 
sesa manaxheret e dy niveleve te tjera.Nderkohe qe manaxheret e nivelit te mesem 
harxhojn eme shume kohe ne organizim dhe udheheqje
Manxheret e nivelit te ulet shpenxojne kohe kontroll.
*Aft esite e manaxhert
Nje menaxher per te paur sukses duhet te kete edhen dis aaft esi te cilat ndahen ne tre 
kategori te medhaja.Dhe suksesi i nje manaxheri varet nga menyra se si a ii perdor 
dhe i zbadon keto aft esi,te cilat jane
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• Aft esi teksnike...Jane ato aft esi te cilat kane te bejene me marrjen i informacionit 
te detajuar nga ana e manxhesrit per procesin e punes qe do te shvillohte ne 
sektorin e tĳ .pershembull manaxheri ne sektorin e perodhimit duehet te kete 
informacion te mire mbi punen qe do te realizohet ne njesine e tĳ  por duhet ti dĳ e 
tï kryej edhe ai vete.Zakonishte per manaxheret e nivelit te ulet duhen te jete keto 
lloj aft esishe .fakti qe keta manaxhere e kalojne pjesen me te madhe me punetoret 
doe te thote se ata jane me te informuar me procesin e punes te kryer kjo dot 
ethote se ata jane edhe vete ne gjendje ta kryejne .

• aft esi nderpersonale.....Jane ato aft esi qe i duhen nje manaxheri per tab ere punen 
sa me efektive per njerezit e kompanis.Zoterimi i ketyre aft esive do te thote qe 
manaxheri te jete i aft e te arrĳ  tïmotivoje dhe ti udheheqe dhe te zgjithi problemet 
bashke me ata.Manaxheret e nivelit te ulet dhe te mesem jane ata qe duhet te kene 
keto aft esi pasi ata shpenxojne me shume koh me punetroet pra kane kontakt te 
drejteperrejte me ata

•  Aft esi konceptuale,,Jane ato aft esi qe i duhen manaxherit per ta pare kompanine 
sin je te tere,te njohi forcat e jashtme dhe te breendeshme qe ndikojne ne kompani.
Aft esit konceptuale kane te bejene me intelektin e manxherit per kordinuar 
aktivitetin e kompanise ne periudhat afatgjata.Keto aft esi jane me te rendesshme 
per manaxheret e nivelit te larte ,dhe me pak te rendesihme per manaxheret e dy 
niveleve te tjera

• Aft esi diagnostikuese.Jane ato lloj aft esishe qe u nevojiten amanxhereve per te 
identifi kuar dhe kuptuar situaten ,per shembull kur  nje manaxher shikon qe 
numri i biletavete shitura  te kinemase ka rene ndjeshem. Pra pikesepari ai ka 
idnetifi kuar problemin dhe me pas ai duhet te percaktoje shkakun nga se ka 
ardhur problem ku ne rastin konkret eshte akustika ne menyren jot e duheur ne 
baze te standarteve.

Keto lloj aft esish jane te rendesihme per manaxheret e nivelit te larte.
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Pozita e mesuesit dh e e nxenesit ne procesin e mesimdhenies

Helga Kuta
Shkolla e mesme e pergjithshme “Sami Frasheri”

Shkolla ne pergjithesi dhe procesi i te nxenit ne vecanti kane pesuar ndryshime te 
medha ne krahasim me te kaluaren. Ky ndryshim ka ardhur nga dy faktore kryesore :
1.Nga perparimi i madh qe kane arritur studimet shkencore ne fushen e didaktikes te 
cilat kane sjelle nje revolucion ne fushen e te nxenit.
2.Nga perparimi i madh i elektroteknikes dhe perdorimi gjeresisht i saj ne procesin e 
mesimdhenies.
Roli i mesuesit si epiqendra e gjithe procesit te mesimdhenies, si burim i informacionit 
shkencor qe derdhet para nxenesve i perket se kaluares. Metodat e reja sot ne oren 
e mesimit vendosin ne epiqender mesuesin dhe nxenesin. Roli kryesor i mesuesit 
perqendrohet tek organizimi i ores se mesimit ne menyre te atille qe te siguroje nje 
pjesemarrje aktive te nxenesve  ne thithjen e informacionit shkencor, rruge e cila i con 
nxenesit drejt punes se pavarur. Pra nxenesi pais me informacion shkencor veten e 
tĳ  apo vetmesohet. Jane te shumta metodat e reja qe ndihmojne ne realizimin e oreve  
te tilla. Perdorimi i elektroteknikes gjate procesit mesimor si magnetofonit, power  
pointit, ilustracionit, fi lmit ,etj nga mesuesi i cili orienton nxenesin drejt materialit te 
postuar para tyre krĳ on situata aktive qe siguron pjesemarrjen frontale te nxenesve  
te cilet ne menyre individuale apo ne grupe  japin mendime, arsyetojne, analizojne, 
gjykojne, diskutojne qe bashkarisht, nxjerrin konkluzione duke u bere vet ato edhe 
objekt e subjekt i pervetesimit te dĳ eve shkencore.
Ne ore te tilla informacioni shkencor nuk eshte me “monopol” i mesuesit por rezultat 
i nje bashkeveprimi, i nje pjesemarrjeje aktive, thelbi i se ciles eshte brainstorming 
(vershimi dhe  shkembimi i ideve). Oret e organizuara mbi bazen e brainstormingut 
ushqejne e forcojne lirine e mendimit , nxisin iniciativen, krĳ ojne tek nxenesi 
vetbesimin dhe qendrueshmerine  e ideve dhe ndihmojne mesuesin per njohjen e 
gjithanshme psikologjike te nxenesve, reagimet e tyre ndaj situatave mesimore qe 
postohen ne klase.
Brainstorming-  mundesi per pjesemarrje ne debate.
Duke u nisur nga eksperienca  ime dhe vezhgimet qe kam realizuar nga koleget kam 
arritur ne keto perfundime me karakter kryesisht metodik. Ecuria per te ndertuar 
brainstorming ne nje ore mesimi kalon ne disa faza si :
1.Percaktimi i temes,i kerkesave apo postori qe orienton vezhgimin e pavarur te 
nxenesit, organizimi i diskutimit ku shpalosen e ballafaqohen idete dhe nxjerrja e 
rezultatit perfundimtar.
2.Tema. Mesuesi duhet te percaktoje  ne menyre te sakte temen e cila do ti pegjigjet 
materialit te ores se mesimit sipas vecorive qe ka lenda p.sh:do te vezhgoni ne mikoskop 
“Prerjen e gjethes”(biologji), dy hartat krahasuese para e gjate Luft es dyte Boterore 
(histori), ”Percjellshmeria e nxehtesise ne metale”(fi zike), ”Degjoni ne magnetofon 
dialogun  dhe zbuloni gabimet (gjuhe te huaj), ”Vecorite e relievit”(gjeografi ) etj.
3.Kerkesat apo postori. Mesuesi poston perpara klases kerkesat te cilat orientojne 
vezhgimin e nxenesve dhe udhezon qe cdo nxenes te mbaje shenime ne menyre 
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individuale duke iu pergjigjur pyetjeve  ne baze te vezhgimit te pavarur individualisht. 
Nese klasa eshte ndare ne grupe vezhgimi behet bashkarisht me shenimet, pasi te 
gjithe anetaret e grupit kane dhene mendimet e tyre qe i harton kryetari i grupit.
Diskutimi perban thelbin e brainstormingut. Sipas shenimeve cdo nxenes apo grup 
i pergjigjet kerkesave te pyetesorit. Mesuesi duhet te kete kujdes qe te kerkoje per 
te dhene mendim edhe nxenesit fl egmatik dhe te heshtur ose me perparim te dobet 
sepse zakonisht situata zoterohet nga nxenesit me perparim te mire dhe debatet 
perqendrohet ne disa elemente duke krĳ uar pasivitetin e pjeses derrmuese te klases. 
Mesuesi duhet te inkurajoje e te nxise nxenesit ne menyre qe diskutimi te perfshĳ e 
ne menyre frontale nxenesit. Paraqitet situate e vecante kur nxenesit sjellin mendime 
kontradiktore. Ato jane mendime vetjake dhe si te tilla duhen vleresuar e respektuar. 
Asnjehere mesuesi nuk duhet te lejoje perbuzje apo ofendime por te kembengule ne 
sjelljen sa me shume te argumenteve per te mbrojtur te verteten duke zhvilluar nje 
diskutim te qete, harmonik ku te mbizoteroje analiza, gjykimi i mbeshtetur ne faktet 
dhe rezultatet qe ka arritur shkenca sot. 
Nxjerrja e perfundimit:Mbasi jane shkembyer idete sipas individeve apo grupeve 
mesuesi ben bilancin e punes:Cfare mesuam nga vezhgimet, ben plotesimin e ndonje 
njohurie njekohesisht dhe vleresimin e punes. Terheq vemendjen tek ndonje detaj qe 
nxenesve vezhgues u ka shpetuar. Theksojme se elementet qe sigurojne nje rezultat 
pozitiv te ores jane percaktimi i sakte i temes,ndertimi i pyetesorit dhe i mjeteve 
qe sigurojne vezhgimin. Organizimi i oreve te tilla inkurarojne nxenesit, rrisin 
vetebesimin e kureshtjen e tyre si dhe sigurine ne vetevete. Ne kete teme kumtese u 
perpoqem per te dhene nje model por format e punes jane te larmishme megjithate 
kane nje tipar te perbashket:ne epiqender mbetet nxenesi dhe rritet pergjegjesia e tĳ   
dhe krĳ ohet bindja se vetemesimi eshte rruga qe do te ndjekin gjate gjithe jetes per te 
krĳ uar nje kulture te shendoshe e te plote.
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Stresi tek adoleshentët në shkollë
Puna e mësuesit për mënjanimin e stresit tek adoleshentët në shkollë.

Ms.  Blerantina  Xhaferri

Abstrakt

Tema “Stresi tek adoleshentët” është një temë me shumë përbërës që edhe pse shpesh shfaqen si 
enigmatikë janë përbërës realë edhe pse jo , edhe shkencorë. Shqisa e gjashtë trajton fenomene 
paranormale të tilla si :parashikimi, telepatia, parandjenjat, deja vu, etj të cilat ndikojnë 
fuqishëm në mendimet dhe sjelljet tona. Pavarësisht se ende nuk është defi nuar si shkencë 
parapsikologjia po përpiqet të bindë me fakte, eksperimente dhe studime të panumërta serioze 
dhe të punuara në parametra shkencorë.
Shumica e njerëzve e përdorin termin “stres” për të karakterizuar gjendjen emocionale kur 
ballafaqohen me mjedisin e tyre. Në fakt përdorimi i tĳ  është jo i gjetur  mirë në mjedisin  
rrethues.
 Ky term “stres” është futur në mjedise për të përshkruar përgjigjen e organizmave në mjekësi 
Eshtë e cilësuar se njeriu është një sistem i hapur një ekulibër  dianamik me mjedisin rrethues 
përkundrejt  atyre që e shikojnë stresin si të nevojshëm për ta. 
Stresi nuk njihet si semundje ngjitëse, por në të vërtetë është e tillë pasi një familje me problem 
injekton tek fëmĳ ët gjendjen stresuese e cila ndikon në çdo stad të zhvillimit të tĳ  dhe në 
personalitett in e tĳ  . Pra çdo mësues dhe prind duhet të mundohet që në rritjen e adoleshentit t’i 
servirë  një ambjent të qetë dhe pa shumë kritika e zënie. Ky punim ka për qëllim të evidentojë 
rolin e mësuesit në menjanimin e stresit tek adoleshentët në shkollë. Gjithashtu ky studim 
ka për qëllim edhe të zbulojë se sa e besojnë dhe sa i njohin njerëzit në përgjithësi fenomenet 
parapsikologjike dhe termat që ajo përfshin në fushën e saj të studimit . 
Qëllimi i studimit nuk është që të tregojë se këto fenomene ekzistojnë, por të tregojë faktet mbi 
të cilat studiuesit të bindin për ekzistencën e kësaj shqise. 

Fjalët kyçe: binom i pandashëm, “stress”, frustacion, ndikime fi ziologjike, nervozizëm.                                                                               
                                                                         

Hyrje 

Termi stres është futur për herë të parë nga “Hans Selye” për të përshkruar përgjigjen 
e organizmit kur mbi të ushtrohet ndonjë veprim prej shkaktarëve të ndryshëm të 
mjedisit rrethues. Njeriu e has këtë ndjenjë çdo ditë jo vetëm një herë por disa herë 
pasi vetë natyra njerëzore është në kontakt të vazhdueshëm me mjedisin e jashtëm 
në të cilën gjenden fenomenet dhe nxitësit e stresit. Njeriu është një sistem i hapur 
me ekuilibër dinamik me mjedisin rrethues. Midis tyre duhet të egzistojë homeostaza 
e cila nuk është e rëndësishme vetëm brenda organizmit të njeriut por është e 
rëndësishme edhe jashtë saj
Të rinjtë shpesh stresohen kjo për shkak të shumë situatave, ngjarjeve me të cilat ata 
përballen në rrjedhën e ditës së tyre. Ata krĳ ojnë përfytyrime të pafundme, të cilat 
i trazojnë nga çasti në çast, stresohen e revoltohen shpejt përpiqen e nxitojnë që të 
rriten menjëherë që të mos vonohen e të mbeten gjithnjë fëmĳ ë. Kërkesat e larta në një 
njësi kohe relativisht të shkurtër krĳ ojnë kushte për dështime gjë e cila i brengos ata.
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Drejtimi i stresit

Që nga lindja e njeriut e deri në vdekje stresi vetë është një binom i pandashëm në 
fl etën e njeriut. Në përbërjen e stresit ndikojnë disa faktorë: Presionet e ndryshme ; 
frustacione; konfl iktet. 
1.Presioni lind nga faktorët e jashtëm ku egziston një kërkesë për të shpejtuar ose për 
t’u përpjekur.
2.Frustracioni lind përmes rezistencës kundër përmbushjes së vullnetit të lirë. Sa më 
e madhe pengesa aq më i madh mund të jetë zhgënjimi.
3.Konfl ikti ndodh jo vetëm nga pengesat që hasen por edhe kur je i detyruar të 
zgjedhësh në dy apo më shumë qëllime. Gjithashtu mund të theksohet si një rol i 
rëndësishëm në shkaktimin e stresit edhe elementet e zhvilluar të epokës sonë 
nëpërmjet këtyre situatave : 
-Ndryshime të mëdha në kohë të shkurtër  
-Kur individit i mungojnë shprehitë e përballimi i stresit bëhet mjaft  i vështirë e me 
përmasa të mëdha.
-Si pasojë e efekteve të shumta e moszëvendësimit të tyre duke shkaktuar stresin. 
Menaxhimi i stresit konsiston në eliminimin  e parandalimit të faktorëve që e 
shkaktojnë atë. Subjektet politike në tërësi dhe ato privat synojnë të ndërmarrin hapa 
të tilla që e parandalojnë stresin. Disa nga kërkesat që nxisin parandalimin e stresit 
në punë: 
1.Sinkronizimi e balancimi i ngarkesës në punë.
2.Organizimi i punës e nxitja e punonjësve
3. Përcaktimi i qartë i rolit të çdo punonjësi në arritjen e objektit të organizatës.
4.Krĳ imi i mundësive që punonjësi arrin pjesë për vendimarrjet që kanë rëndësi për 
punën.
5.Qartësimi i zhvillimit të karrierës e punimit
6.Nxitja e mundësive e veprimtarisë sociale .
7. Parandalimi e menaxhimi i stresit kërkojnë ndërmarrjen e disa hapave : 
Hapi 1 
Indentifi kimi i fakteve potencialë që shkaktojnë stres. Duhen marrë parasysh disa 
rrethana që kanë të bëjnë me madhësinë e subjektit si dhe burimet potenciale në 
dispozicion të qëllimit. 
Hapi 2 
Matja e shkalla e ndikimit të fakteve ku realizohet nëpërmjet disa instrumenteve që 
bazohen në përshkrimin e faktorëve në mjedisin e subjektit e aty ku ai vepron. Këtu 
përdoren metoda të ndryshme intervista, pyetsorë, etj 
Hapi 3
Analizimi i të dhënave, klasifi kimi i faktorëve, përcaktimi i prioriteteve. Instrumentet 
mund të jenë me karakter material që kanë të bëjnë në shmangien e faktorëve që 
shkaktojnë stress, si ndotja zhurmat, etj. Menaxhimi i stresit është një çështje 
e rëndësishme e objektivave e planeve por kjo tani nuk përfshihet në sferën e 
menaxhimeve
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Konfl ikti i adoleshentëve me prindërit

Burimi kryesor që shkakton stres tek adoleshentët është familja dhe mjedisi rrethues. 
Shpesh prindërit ushtrojnë mbase në mënyrë të pavetëdĳ shme trajta të tilla të stresit 
si: 
-presion   -frustracion  -konfl ikt
-Prindërit e shfaqin presionin në mënyrë të tillë që i duket si e drejtë mënyra e kritikës 
së vazhdueshme për çdo gabim apo mënyrën e zgjidhjes së tyre.
-Frustracioni që në vetvete nënkupton ndrydhje të ndjenjes apo të dëshirës së fëmĳ ës 
për atë çka ai dëshiron. Prindi si pasojë e mos dëshirës për t’ia plotësuar që nënkupton 
atë që shpesh prindërit thonë  “jo çdo gjë duhet t’ia blesh fëmĳ ës” apo si pasojë e 
mungesës së anës materiale nuk ia plotëson duke çuar në frustrim tek fëmĳ a.
-Konfl ikti:  këtu duhet të kemi parasysh konfl iktin e brendshëm . Shohim që vitet 
e fundit numri i divorceve është shtuar në Shqipëri apo edhe në vende të tjera i 
cili ndikon negativisht tek fëmĳ ët dhe kryesisht tek adoleshentët, të cilët duhet të 
zgjedhin midis dy prindërve dhe në këtë mënyrë ato përjetojnë brenda vetes një 
konfl ikt të fuqishëm.
Ky konfl ikt mund të çojë te fëmĳ ët “pasoja” të rënda si në formimin e personalitetit, 
po ashtu edhe të “temperamentit dhe të karakterit të tyre, në disa raste” mund të çojnë 
“në konsumim duhani, alkoli, droge, në kryerjen e akteve të rrugaçërisë dhe vagabondazhit.”1

-Konfl ikti familjar i cili përjetohet drejtpërdrejt nga fëmĳ ët dhe është një shkaktar 
kryesor i stresit, ku në këtë konfl ikt mund të jenë dhe pre e dhunës apo vëzhgues i saj 
ose fëmĳ a gjatë grindjes së prindërve të tĳ  përjeton një stres shumë të madh që ndikon 
fuqishëm dhe në formimin e personalitetit të tĳ  dhe njëkohësisht në mendimet e tĳ .
-vdekja e një prindi që është stresi më i fuqishëm dhe lë pasoja tek ata.
-Divorci i prindërve.
Divorci ose çdo forme tjetër ndarje është një faktor stresues i madh për fëmĳ et. 
Përveç ndarjes së prindërve ai përjeton edhe ndryshime në jetën e tĳ  të përditshme  
si në aktivitetet e përditshme, shoqëri etj. Divorci ka raste që sjell ose më mirë sjell 
transferimin e fëmĳ ës në një vend tjetër larg nga shoqëria e tĳ , shkolla apo edhe njerëz 
me të cilët ai ishte atashuar shumë. 
-Probleme të shëndetit, tensionet zënkat të cilat kontribuojnë në stresin kronik.
Shpesh konfl ikti i adoleshentëve lidhet me humbjen e objekteve prindërore të 
idealizuara në fëmĳ ëri me proçesin e deidealizimit të fi gurave prindërore në këtë 
moshë. Gjithashtu mospërshtatja e prindërve dhe mospranimi i tyre të fëmĳ ës 
adoleshent shpesh jo vetëm krĳ on konfl ikte me sjelljen por edhe një burim stresi 
të vazhdueshëm dhe jo vetëm për adoleshentin por edhe për vete prindërit duke 
krĳ uar një klimë tensionesh në familje, gjendje e cila mund të ndikojë negativisht tek 
adoleshenti. 
Në adoleshencë tabloja klinike mund të rëndohet në mënyrë mbresëlënëse por 
megjithatë adoleshenti i shoqëruar mirë mund të dalë nga ajo që ishte veçse një “krizë 
normative” siç shkruan Erik Erikson ”Adoleshenca nuk është një sëmundje por një 
krizë normative dmth një faze normale e një konfl ikti të ashpër e karakterizuar nga 
një lëkundje e dukshme e forcës së unit ashtu sikurse edhe nga një potencial rritjeje 
i lartë. 
1  Musa Kraja, Pedagogjia, Mileniumi i ri, Tiranë, 2006,  f. 416.
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Stresi shpesh bën që shumë të rinj ta shprehin duke kryer sjellje agresive që nënkupton 
ofendime ose zënie me të tjerët. 
 “Harold Minden” specialist në fushën e stresit thekson se stresi mund të dëmtojë 
mirëqënien fi zike, afektive, sociale, intelektuale  të individëve dhe kryesisht tek 
mosha e adoleshentëve kjo shfaqet dukshëm. 
                               

  Analizë e të dhënave të mbledhura nga pyetësori

Pyetësori është plotësuar nga disa nxënës të moshës 15- 18 vjeç. Pyetësori është 
plotësuar nga nxënës dhe nxënëse .
1.Ç’është stresi për ju?

Alternativat Përgjigjet
 A 22%
 B 27.5%
C 20%
D 30%

Nga grafi ku shohim se përqindja më e madhe rezulton në alternativën e katërt ku 
adoleshentët e përkufi zojnë ose e shohin stresin si ankth.
2. Stresoheni shpesh?

Alternativat Përgjigjet
Po 42.5%
Jo 55.5%
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Nga të dhënat e grafi kut vërehet se ndonëse një pjesë e mirë e adoleshentëve shprehen 
se nuk përjetojnë stres një përqindje jo e vogël shprehet se përjetojnë shpesh stres gjë 
që nuk është normale për moshën e adoleshencës.
3. Cilët persona ju stresojnë më shumë?
a-mami                                           c-shokët \shoqet
b-babi                                              d-mësuesit

Alternativat Përgjigjet
Mami 12.5%
Babi 12.5%

shokët/shoqet 20%
Mësuesit 55%

Nga të dhënat vërejmë se prindërit shkaktojnë stres tek adoleshentët ndonëse ajo 
shihet si bazë kryesore në rritjen dhe zhvillimin e tyre, por nga grafi ku vërehet se një 
përqindje të madhe ka stresi që shkaktohet nga mësuesit të cilët kalojnë një pjesë të 
madhe me to.
4-Konfl ikti i prindërve shkakton stres tek ju?

Alternativat Përgjigje
Po 12.5%
Jo 10%

Rrallë 32.5%
Shpesh 7.5%

Ndonjëherë 37.5%
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Nga të dhënat vërejmë se alternativat tregojnë qartë se konfl ikti me prindërit shkakton 
stres ndonese ne pergjigjet e dhena ai tek disa shfaqet dukshem, tek disa rrallë etj. 
5-Cila është arsyeja e konfl ikteve tuaja me prindërit?

Alternativat Përgjigjet
Mosbindje 20%

Mospërputhje idesh 67.5%
Dëshira për të qënë gjithmone i saktë 

në ide 12.5%në idenë ide

Nga të dhënat vërehet se përqindjen më të madhe e ka konfl ikti i adoleshentëve me 
prindërit si pasojë e mospërputhjeve të ideve gjë që është e dukshme duke qënë se 
konfl ikti bëhet midis dy brezave me ide dhe gjykime të ndryshme.
6- Si silleni ju me prindërit, shokët kur jeni të stresuar?

Alternativat Përgjigje
Nuk fl as 77.5%
Bërtas 15%

Flas shumë 7.5%
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Nga të dhënat e grafi kut vërehet se stresi tek adoleshentët shkakton mbyllje në 
vetvete ku ato gjatë një gjendje stresi preferojnë më shumë të mos shprehen, gjë që 
shihet dukshëm vetëm tek një përqindje shumë e vogël preferojnë të fl asin . 
7-Stresi tek ju shkakton më shumë ?

Alternativat Përgjigjet
Shqetësime në 

stomak 20%

Djersitje 7.5%
Pafuqishmëri 42.5%

Asgjë 30%

Nga të dhënat shohim se stresi shkakton tek adoleshentët ndikime fi ziologjike gjë 
që nuk ndikon pozitivisht tek kjo moshë pasi pikërisht në këtë moshë ndodh edhe 
plotësimi, pjekuria e disa aspekteve fi ziologjike ku përqindjen më të madhe e ka 
pafuqishmëria .
8-Stresi tek ju shkakton gjendje?

Alternativat Përgjigje
Nervozizmi 60%
Pesimizmi 17.5%

Humbje Kon-
trolli 12.5%
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Sipas të dhënave vërejmë se stresi ndikon dhe në psikologjinë e adoleshentëve e cila 
nga grafi ku vërejme së përqindjen më të madhe e ka nervozizmi.
9-Stresi tek ju shkakton?

Alternativat Përgjigjet
Humbje oreksi 25%
Shtim oreksi 17.5%

Humbje gjumi 25%
Rrahje të shpejta zemre 32%

Nga të dhënat e grafi kut vërejmë se përqindjen më të madhe e kanë rrahjet e shpejta 
të zemrës
10-Kur jeni të stresuar bëni veprime agresive?

Alternativat Përgjigje
Po 37.5%
Jo 60% 



131

Vol. 4 No.3
January, 2019

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Një nxënës nuk ka dhënë përgjigje.
Nga të dhënat  vërehet se përqindjen më të madhe e ka përgjigja sipas së cilës stresi 
nuk bën që ato të sillen në mënyrë agresive. Por nga përqindja vërejmë se një pjesë jo 
shumë e vogël bën që stresi tek ato të shfaqet me sjellje agresive.
11-Ndaj kujt kryeni më shumë sjellje agresive?

Alternativat Përgjigjet
Prindërve 15%
Mësuesve 12.5%

Shokët,shoqet 52.5%
Pa përgjigje 20%

Nga të dhënat e kësaj pyetje vërehet se shumica e adoleshentëve e shprehin stresin në 
mënyrë agresive ndonëse bie pak në kundërshtim me pyetjen paraardhëse ndonëse 
shfaqet dhe tek prindërit apo shokët.

Disa informacione se si mund ta shmangim stresin

Sipas disa psikologëve është mjaft  e rëndësishme që adoleshentët të gjejnë disa mënyra 
për të shmangur stresin. Janë disa hapa që na ndihmojnë të kuptojmë ndikimin e 
stresit tek adoleshentët.
- Si duhet të ndihmohen adoleshentët  kur përjetojnë stres?
Adoleshentët  kur ndjehen të stresuar e shprehin atë në mënyra të ndryshme si ndaj 
vetes dhe familjes e shoqërisë në përgjithësi. Ёshtë e rëndësishme që të njihet stresi 
i tyre dhe të ndihmohen ato me anë të strategjive të shëndetshme. Këto strategji 
mund të jenë të shëndetshme nëse përdoren në mënyrë të tillë nga prindërit apo 
mësuesit e tyre. Prindërit dhe mësuesit janë personat të cilët ndihmojnë shumë që 
ata të ndjehen më pak të stresuar duke krĳ uar një ambjent me qetësi që i jep atyre  
kohë të mjaft ueshme për t’u shprehur. Prindërit apo mësuesit duhet të mos kritikojnë 
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apo zemërohen kur fëmĳ et nuk i nxjerrin dot fj alët dhe të mundohen nëse është e 
nevojshme ndihmën e një terapisti  për të ndihmuar në të folur. E rëndësishme është 
që prindërit duhet të njohin çdo ngjarje të rëndësishme që ndodh në jetën e tyre  dhe 
duhet të jetë pikërisht ambjenti familjar i cili zë rolin kryesor në jetën e adoleshentëve  
që të krĳ ojë një mjedis që inkurajon një stil jetese relaksuese pasi shpesh prindërit  
në të shumtën e rasteve ndikojnë dukshëm në gjendjen stresuese tek femĳ ët të cilët 
shpesh në vorbullën  e jetës së përditshme harrojnë që fëmĳ ët ndjejnë frikë, dështime  
e janë dëshmitarë të pafuqishëm të ngjarjeve gjeneruese të stresit ndonjëherë ato të 
qarat e fëmĳ ëve, kriza të ndryshme janë parë si një etapë e zhvillimit të tyre. Ёshtë 
e rëndësishme që trajtimi dhe kurimi i simptomave që shfaqin fëmĳ ët e stresuar të 
bëhet që në fi llim për parandalimin e problemeve të mëvonshme.Mosha e madhe pra 
familja, mësuesit, apo të afërm mund të ndihmojnë fëmĳ ët në disa mënyra edhe pse 
shpesh nuk është e lehtë ja disa mënyra:
-Kujdesje për ambjentin rrethues.
-Ndihmesa e tyre për të zhvilluar një aft ësi positive.
-Dëgjojeni  me kujdes dhe pyeteni për çka nuk shkon. Dëgjojeni me vëmendje me 
qetësi dhe interes. Largoni çdo kritikë apo fajësim. Ideja është që i riu të shprehet.
-Ndihmojeni fëmĳ ën të mendojë për gjërat që bën, sugjerojini fëmĳ ës një aktivitet 
që e bën të ndjehet mirë dhe të zgjidhë vetë problemet  dhe inkurajojeni fëmĳ ën të 
mendojë vetë për zgjidhjen.
-Mënyra se si të kujdesen prindërit për ambjentin rrethues konsiston;
a- Pranoni ndjenjën e fëmĳ ës dhe mundohuni ta mbani afër.
b- Lejojini dhe tregojini fëmĳ ës që gabimet çojnë në mësime e prej tyre fi ton shumë 
gjëra pozitive
c- Bëhuni të durueshëm dhe lavdëroni fëmĳ ën tuaj sidomos kur ai e gjen vetë zgjidhjen 
e gabimit dhe inkurajojeni që është i aft ë.
d- Tregoni kujdes, ngrohtësi, dashuri e afërsi me fëmĳ ën tuaj.
e- Tregoni besim pa qënë i ashpër dhe theksoni bashkëpunim në garë.
f- Mundohuni që të gjeni mënyrën që fëmĳ a të kontribuojë në familje.
g- Bëhuni i vetëdĳ shëm në atë çka duan dhe mos u mundoni t’i shtyni drejt gjërave 
që ju në të vërtetë doni.
Një terapi e vogël me miqtë do të ishte ideale për të zbrazur stresin e ditës. Mos 
ngurro të bësh thashetheme apo të fl asësh me miqtë për problemet e tua apo gjithçka 
që të ka zënë syri gjatë ditës tënde. Erik Sundron pohon se, që adoleshenti të dĳ ë të 
përballojë stresin duhet të njohë karakterin e tĳ  pasi vetëm në atë mënyrë ai do të dĳ ë 
se si t’i bëjë ballë stresit. Me këtë ai lë të nënkuptohet se adoleshentët duhet të marrin 
aq obligime sa ata janë të aft ë të zgjidhin.
Kjo mund të jetë një këshillë që prindërit mund t’u japin fëmĳ ëve të tyre adoleshentë. 
Ndërsa mësuesit, sidomos ata kujdestarë, kanë të gjitha mundësitë që t’i krĳ ojnë 
ambiente të tilla gjatë orëve mësimore, por edhe pas mësimit, duke krĳ uar tema të 
tilla që u japin mundësi adoleshentëve të shprehen lirshëm. Diçka e tillë mund të 
bëhet gjithashtu edhe gjatë orëve edukative të cilat nëse shfrytëzohen mirë do të rrisin 
mirëkuptimin mes klasës por edhe bashkëpunimin në grup. Ёshtë e rëndësishme që 
një mësues të njohë temperamentin e nxënësve të tĳ  dhe të krĳ ojë një komunikim të 
hapur mes nxënësve të klasës por edhe mes vetë mësuesit dhe nxënësit.
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Çrregullimet e metabolizmit

Miguela Buxheli
Bio-Kimi, SHMB ‘’Kemishtaj ‘’

Abstrakt

Hiperlipidemitë primare apo të njohura ndryshe si familjare quhen të gjitha 
çrregullimet e metabolizmit të lipideve që vĳ në nga defekte gjenetike, gjegjësisht 
mutacione gjenetike të vetme apo të shumta. Këto defekte rezultojnë me rritje të 
prodhimit apo rënie të pastrimit (zvogëlimit) të kolesterolit, triglicerideve apo të 
dyjave së bashku. Shkak tjetër i hiperlipidemive mund të jetë edhe prodhimi i pakët 
apo katabolizmi i rritur i HDL-kolesterolit. Trashëgohen në mënyrë autosomale 
dominante apo recesive dhe mund të shfaqen në formën heterozigote (atëherë kur 
pacienti bartë një gjen normal dhe një patologjikdhe homozygote (pacienti bartë dy 
gjenet defektoze).

Zhvillimi

Hiperlipidemitë primare ndryshe njihen edhe si:
* Hiperkolesterolemia familjare
* Hipertrigliceridemia familjare dhe 
* Hiperlipidemitë familjare të kombinuara
Defektet gjenetike të LDL receptorëve – pra të receptorëve të lipoproteinës me densitet 
të ulët (LDL-low density lipoprotein), të cilët janë përgjegjës për kapjen dhe largimin 
e LDL-kolesterolit nga qarkullimi i gjakut. Karakerizohet me rritje të koncentrimit të 
kolesterit total dhe LDL-kolesterolit, depozitim të kolesterolit në lëkure, tendinë dhe 
mure të enëve të gjakut-arterieve. Trashëgohet në mënyre autosomale dominante dhe 
paraqitet në formën heterozigote që haset më shpesh 1 në 500 banorë dhe homozigote 
që është më e rrallë 1 në 1 milion banorë).
. Ne formën heterozigote numri i LDL-receptorëve është i reduktuar deri në 50% 
dhe mesatarja e LDL-kolesterolit në femĳ ë dhe të rritur zakonisht është 2-3 herë mbi 
vlerat normale të moshës. Ksantomat tendinoze dhe ksantelazma zhvillohen pas 
dekadës së dytë të jetës.
Në formën homozigote LDL-receptorët pothuajse mungojnë dhe vlerat e LDL-
kolesterolit janë të rritura 4-6 here mbi vlerat normale të moshës. Ksantomat 
tendinoze, ksantelazmat dhe komlikacionet arteriosklerotike fi llojne të zhvillohen 
qysh në fëmĳ erinë e hershme dhe vdekja nga infarkti i miokardit zakonisht ndodhë 
para mbarimit të dekadës së dytë apo tretë të jetës.
Në të dy format homo dhe heterozigote apoproteina B100 është e rritur në proporcion 
me LDL-kolesterolin, trigliceridet janë normale apo lehtësisht të rritura, HDL-
kolesteroli lehtësisht .
Defekti familjar i apoproteinës B100 – karakterizohet me ulje të afi nitetit për LDL 
receptorë duke shkaktuar rritje të koncentrimit të LDL-kolesterolit. Këta pacientë 
kanë incidencë të rritur për sëmundje kardio-vaskulare. Koncentrimi i triglicerideve 
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dhe kolesterolit total është normal.
Hipoalfalipoproteinemia familjare – karakterizohet me koncentrim normal të 
lipideve dhe LDL-kolesterolit dhe reduktim të HDL-kolesterolit (alfa lipoproteinës). 
Edhepse etiologjia është akoma e panjohur supozohet se ky çrregullim është pasojë 
e uljes së sintezës apo rritjes së katabolizmit të HDL-kolesterolit ose apoproteinës 
AI. Megjithëse pacientët me këtë çrregullim nuk paraqesin ndonjë shenjë klinike, ata 
kanë incidencë të rritur për sëmundje kardio-vaskulare.
Defekti në sintezë të apoproteinës AI (Apo AI) – në formën homozigote 
gjenden vetëm gjurmë të HDL-kolesterolit në qarkullim ndërsa apoproteina 
AI është e padektueshme. Këta pacientë kanë hĳ e-turbullime korneale 
dhe rrezik të rritur për sëmundje kardio-vaskulare të parakohshme. 
Heterozigotët nuk tregojnë ndonjë shenjë klinike por kanë më pak se gjysmën e 
koncentrimit normal të HDL-kolesterolit dhe Apo AI.
Defekti ne katabolizmin e apoproteines AI – e njohur si sëmundja Tangier karakterizohet 
me reduktim të theksuar të HDL-kolesterolit si rezultat i katabolizmit të rritur të tĳ .
Në formën homozigote koncentrimi i HDL-kolesterolit dhe apoproteinës AI është 
pothuajse zero ndërsa Apo AII më e ulët për 10%. Heterozigotët karakterizohen me 
gjysmën e koncentrimit normal të HDL-kolesterolit, apoproteinës AI dhe AII. Janë 
karakteristikë 3 shenja klinike madhore: tonsilla hiperplastike ngjyrë portokalli, 
splenomegalia dhe neuropatia periferike, ndërkaq më rrallë e pranishme është 
hepatomegalia dhe perde-turbullimi korneal. Këta pacientë kanë incidencë të rritur 
për sëmundje kardio-vaskulare.

Hipertrigliceridemitë primare

Defi citi i enzimës lipoprotein lipazë (LPL) – liporotein lipaza është një enzimë 
esenciale në hidrolizën-zbërthimin e triglicerideve dhe shndërrimin e hilomikroneve 
të pasura me trigliceride në hilomikrone të mbetura-remnant. Kështu që në mungesë 
të kësaj enzime vie deri te rritja e koncentrimit të triglicerideve dhe hilomkroneve. 
Poashtu, rritja e koncentrimit të hilomikroneve dhe triglicerideve mund të vie edhe 
si pasojë e defi citit apo defektit të apoproteinës CII që njihet si aktivizuese e enzimës 
Lipiprotein Lipazë. Çrregullimi është i pranishëm në fëmĳ ëri dhe manifestohet me 
atake të përsëritura të dhimbjeve abdominale dhe pankreatitit. Ksantoma eruptive 
janë prezente kur koncentimi i triglicerideve kalon 22.6 mmol/l. Sikurse te defi qienca 
e LPL edhe pacientët me defi qiencë të Apo CII nuk janë të predispozuar për sëmundje 
kardio-vaskulare. Trashëgohen në mënyrë autosomale recesive dhe janë të rralla.
Hipertrigliceridemia endogjene – karakterizohet me rritje të moderuar të koncentrimit 
të triglicerideve si pasojë e prodhimit të shtuar të lipoproteinës me densitet shumë 
të ulët të njohur si VLDL (very-low density lipoprotein), të pasur me trigliceride. 
Te këta pacientë përqëndrimi i kolesterolit të përmbajtur në VLDL është i rritur, 
mirëpo shndërrimi në qarkullimin e gjakut i VLDL në LDL është normal ndërsa 
HDL-kolesteroli është i ulur. Prandaj këta pacientë shpeshherë kanë predispozitë për 
sëmundje kardio-vaskulare.
Hiperlipidemia tipi V– karakterizohet me rritje të VLDL dhe hilomikroneve. 
Megjithëse etiologjia është akoma e panjohur ky çrregullim mendohet të shkaktohet 
nga rritja e prodhimit apo ulja e katabolizmit të VLDL apo kombinimi i të dyjave. 
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Aktiviteti i ezimës LPL është normal apo lehtësisht i ulur, koncentrimi i apoproteinës 
CII është normal. Shenjat klinike janë ksantoma eruptive, lipemia retinale, pankreatiti, 
toleranca e dëmtuar e glukozës me hiperinsulinemi. Nuk janë vërejtur komplikacione 
të hershme kardio-vaskulare.

Hiperlipidemitë e kombinuara

Disbetalipoproteinemia – është sëmundje trashëguese autosomale recesive e defektit 
të gjenit të apoproteinës E (apo E2), e cila është përgjegjëse për metabolizmin normal 
të hilomikroneve dhe VLDL sepse mundëson lidhjen e hilomikroneve remnant-të 
mbetura dhe lipoproteinës me densitet të ndërmjetëm IDL për receptorët specifi kë në 
mëlqi (apo E-receptorët). Karakterizohet me depozitime eksravaskulare të kolesterolit 
në lëkurë, ku më të shpeshta këtu janë ksantomat e plikave palmare të duarve e 
më rrallë takohen ksantelazmat, harku korneal. Komplikacionet kardiovaskulare 
hasen në 30-50% të këtyre pacientëve dhe atë kryesisht në ekstremitetet e poshtme. 
Përqendrimi i kolesterolit dhe triglicerideve është i rritur në vlera të barabarta, ndërsa 
LDL dhe HDL-kolesteroli janë të ulura se normalisht.
Hiperlipidemia familjare e kombinuar –e shpeshtë te është një nga çrregullimet gjenetike 
më të shpeshta që haset përafërsisht 1 në 200 banorë dhe është më burrat se te grate.( Biol.I 
E.Ruka) Trashëgohet në mënyrë autosomale dominante. Mekanizmi akoma nuk 
është sqaruar, megjithatë mendohet të jenë defekte të shumta që qojne në rritjen e 
kombinuar të kolesterolit dhe triglicerideve. Karakterizohet me rritje të kolesterolit 
total, triglicerideve, VLDL dhe LDL kolesterolit, ndërsa përqendrimi i HDL kolesterolit 
është i ulur lehtësisht. Incidenca për sëmundje kardiovaskulare të hershme është e 
shpeshtë.

Hiperlipidemitë sekondare

Hiperlipidemitë sekondare janë hiperlipidemitë më të shpeshta në adulë. Këtu 
çrregullimi i metabolizmit të lipideve vie si pasojë e jetës sedentare, marrjës së tepërt 
të ushqimeve të pasura me acide yndyrore të ngopura (saturuara) dhe ac.yndyrore 
trans, kolesterol apo si pasojë e ndonjë sëmundjeje tjetër primare (diabet, hipotireozë, 
sindrome nefrotike, sëmundje të mëlqisë etj).
Aktiviteti fi zik – jeta sedentare apo ndryshe me aktivitet të pakët fi zik rritë rrezikun për 
sëmundje kardiovaskulare.  (Atlas I Anatomise,2005)Aktiviteti fi zik i rregullt duke 
përfshirë vrapimin apo edhe ecjen për një kohë të gjatë dhe ushtrimet e ndryshme 
gjimnastikore përveç përparësive që kanë në sistemin kardio-vaskular kanë edhe një 
efekt të moderuar në reduktimin e triglicerideve dhe kolesterolit total dhe rritjen e 
përqendrimit të HDL-kolesterolit.
Mënyra e të ushqyerit – apo ndryshe shprehia e të ushqyerit ka rëndësi të veçantë 
në ruajtjen e shëndetit. Marrja e pakontrolluar e ushqimit të pasur me acide 
yndyrore të ngopura, ac.yndyrore trans dhe kolesterol rritë rrezikun për sëmundje 
kardiovaskulare. Prandaj për t’iu shmangur këtĳ  rreziku duhet bërë zëvendësimi i 
ushqimeve të pasura me lipide (mishi, buteri, djathi, qumështi etj.) me ato sa më të 
varfra (peshku, drithërat, perimet dhe pemët).
Gjithashtu ka shumë rëndësi zgjedhja e llojit të yndyrës së marrë. Duhet zëvendësuar sa 
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më shume ushqimet e pasura me acide yndyrore trans dhe ato të ngopura (saturuara) 
me acide yndyrore të pa ngopura (monounsaturated dhe polyunsaturated) .
Obeziteti – rritja e masës dhjamore shoqëruar ipidevme ulje të ndjeshmërisë së insulinës 
te obeziteti ka efekte të shumta ne metabolizmin e le.  ( Te ushqyerit , 1999)Ac.yndyrore 
të liruara nga indi dhjamor ri-esterifi kohen në mëlqi duke formuar trigliceride dhe 
kalojne në qarkullim në formë te VLDL. Gjithashtu dieta e pasur me sheqerna te 
thjeshta nxitë prodhimin hepatik të VLDL duke rritur VLDL dhe LDL-kolesterolit. 
HDL-kolesteroli ka tendencë të jetë i ulur. Humbja e peshës shpesh shoqërohet me 
reduktim të LDL-kolesterolit dhe rritje të HDL-kolesterolit.
Diabeti mellitus – tip. I i kontrolluar mirë në përgjithësi rrallë shoqërohet me 
hiperlipidemi me përjashtim të ketoacidozës diabetike që shpesh shoqërohet me 
hipertrigliceridemi për shkak të lirimi të rritur të ac.yndyrore nga indi dhjamor.
Pacientët me diabet mellitus Tip II kanë çrregullim të metabolizmit të lipideve 
përkundër kontrollës së mirë të glikemisë. Këtu përqendrimi i lartë i insulinës 
dhe rezistenca e rritur ndaj saj kanë efekte të shumta në metabolizmin e lipideve 
si: ulje të aktivitetit të enzimës LPL-dhe si rezultat reduktim të katabolizmit 
të hilomikroneve dhe VLDL, rritje e lirimit te ac yndyrore nga indi dhjamor, 
rritje e sintezës së ac.yndyrore në mëlçi, rritje të prodhimit të VLDL në mëlçi.
Të gjitha këto rezultojnë me rritje të Triglicerideve dhe LDL-kolesterolit dhe ulje të 
HDL-kolesterolit.
Sëmundjet e mëlçisë dhe rrugëve biliare – Hepatiti, përdorimi i barnave dhe 
konsumimi i alkoolit shpesh shoqërohen me rritje të sintezës së VLDL dhe hiper-
trigliceridemi të moderuar. Hepatitet fulminate dhe dëmtimet e rënda të mëlçisë 
shoqërohen me ulje të theksuar të kolesterolit dhe triglicerideve për shkak të sintezës 
së reduktuar në mëlçi të lipoproteinave. Bllokimi i rrugëve biliare apo ndryshe e njohur 
si kolestazë, qoft ë intra apo ekstra hepatike shoqërohet me hiperkolesterolemi e cila 
shpesh mund të jetë e theksuar. Acidet biliare sintetizohen në mëlçi nga kolesteroli, 
kështu që në rastet e kolestazës acidet biliare rikthehen në qarkullim, frenojnë sintezën 
e acideve biliare nga kolesteroli dhe njëkosisht rrisin përqëndrimin e kolesterolit. 
Në kolestaze kolesteroli i lire lidhet-bashkohet me fosfolipide dhe sekretohen në 
qarkullim si grimca lamelare të quajtura Lp(x). Këto grimca grumbullohen në lëkurë 
duke shkaktuar ksantoma palmare dhe eruptive.
Hipotireoza – apo ulja e hormoneve te gjëndrës tiroide shoqërohet me rritje të përqendrimit të 
LDL-kolesterolit si pasojë e reduktimit të LDL-receptorëve në mëlçi dhe zvogëlimit apo uljes së 
shndërrimit të kolesterolit në acide biliare.  ( Enciklopedia 2009).Pacientët me hipotireozë 
mund të kenë gjithashtu edhe rritje të IDL dhe hipertrigliceridemi të moderuar si 
pasoj e uljes së aktiviteti të LPL.
Sindroma Nefrotike – shoqërohet me hiperlipidemi e cila zakonishte është e përzier 
por mund të jetë edhe e izoluar, hiper kolesterolemi apo hiper trigliceridemi. Në 
Sindromën Nefrotike hiperlipidemia shfaqet si pasojë e prodhimit të shtuar nga 
mëlqia apo zvogëlimit të zberthimit të VLDL me rritje të prodhimit të LDL. Lipoliza 
e triglicerideve dhe lipoproteinave remnant është e reduktuar. Këta pacientët duhet 
trajtuar për shkak të rrezikut të madh të sëmundje K-V.
Insufi cienca renale kronike – këtu rritja e rezistencës periferike ndaj Insulines 
shoqërohet me sintezë të shtuar të VLDL-hepatike. HDL- ka tendencë te jetë i ulur.
Alkooli – konsumimi i rregullt i alkoolit rritë përqendrimin e triglicerideve duke stimuluar 
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sintezën dhe më pas sekretimin e VLDL në mëlçi. Shpeshherë te këta pacientë haset edhe një 
rritje e lehtë apo e moderuar e HDL-kolesterolit.( Rreziqet e alkoolit, 2009).
Estrogjeni – Marrja e estrogjenit shoqërohet me rritje të sintezës së VLDL dhe 
HDL-kolesterolit. Prandaj duhet kontrolluar përqendrimin e triglicerideve kur 
fi llohet terapi me estrogjen dhe sidomos rastet që trajtohen për një kohë të gjatë.
Çrregullimi i depove të glikogjenit apo Sëmundja von Gierke’s është shkak 
tjetër i hiperlipidemive sekondare. Shkaktohet nga defekti i enzimës glukozë-6- 
fosfatazë, enzimë në rregullimin e përqendrimit të glukozës në qarkullim. Në 
pamundësi të mobilizimit të glukozës në mëlqi gjatë dhe pas ushqyerjes rezulton me 
hiperinsulinemi dhe lirim të ac.të lira yndyrore nga indi dhjamor. Sinteza e ac.ynd.në 
mëlqi është gjithashtu e rritur duke rezultuar ne akumulim të lipideve në mëlçi dhe 
rritje të VLDL. Në këtë sëmundje hiperlipidemia mund të jetë shumë e ashpër por që 
i përgjigjet trajtimit themelor të sëmundjes.
Sindroma Cushing – shoqërohet me rritje të VLDL, triglicerideve dhe rritje të lehtë 
të LDL-kolesterolit.
Barnat – ekzistojnë një numër i barnave, përdorimi i të cilave shoqërohet me rritje të 
përqendrimit të lipideve. Ato janë: estrogjeni, B-bllokuesit, diuretikët, kortikosteroidet, 
karbamazepina etj.
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Mendime rreth strategjisë të të nxënit

Orjona Cungu Derguti

Strategjia e të nxënit është një koncept mjaft  kompleks që përfshin shumë fusha të 
shkencës si ato të pedagogjisë, psikologjisë, gjuhësisë, didaktikës etj. Por unë, duke 
u mbështetur kryesisht në përvojën time si dhe në materiale të sferës didaktike, në 
këte kumtim do të ndalem në dy elemente të qënësishme që lidhen me proçesin e të 
nxënit, ora e mësimit dhe struktura e saj, si dhe tek ditari si dokumenti që e shoqëron  
mësuesin në punën e tĳ  të perditshme.
Kur fl asim për proçesin e të nxënit, si koncept, kemi parasyshë veprimtarinë e 
mësuesit dhe të nxënësit në një proçes të përbashkët ku plotësojnë njëri tjetrin duke 
sjellur si produkt përvetësimin e njohurive shkencore në mënyrë të kënaqshme. Ky 
nivel sjell emocione pozitive si për nxënësin ashtu edhe për mësuesin.
Nga ky këndvështrim del qartë se ora e mësimit, si element i planifi kuar dhe i 
detyruar paraqet momentin thelbësor nepërmjet të së ciles nxënësi formon kulturen 
e tĳ  të përgjithshme në sistemin shkollor parauniversitar pa zbehur veprimtarinë 
individuale jashtë shkollore të punës.
Duke u nisur nga vlerësimi i siperm lind pyetja: A është ora mësimore një veprimtari 
mekanike, e përditshme që përsëritet në mënyrë rituale apo është në vetvehte një art, 
që shpreh veprimtarinë origjinale të mësuesit e kulturen e tĳ  didaktike? Duke e parë 
oren e mësimit si një veprimtari ku bashkëveprojnë mësuesi, nxënësi dhe materiali 
mësimor , me veçoritë e tyre, mendoj se çdo orë mësimi funksionon mirë dhe jep 
produkt pozitiv kur ajo i përshtatet objektivit që synon të arrĳ ë. Orët e mësimit gjithnjë 
ndryshojnë nga njëra tjetra e nuk mund të jenë të ngjashme si dy pika uji sepse dhe 
objektivat e tyre ndryshojnë vazhdimisht. Orën e mësimit mud ta krahasojmë me 
punën e fotografi t i cili për të fotografuar një objekt e lëvizë objektivin vazhdimisht 
për të arritur përshtatshmërinë e plotë lidhur me largësinë, dritën, hĳ en, qartësinë etj. 
Pasi arrin përshtatshmërinë e plotë shkrep aparatin. Ky krahasim shërben dhe për 
mësuesin. Aft ësia për të ndërtuar një orë nësimi në përshtatje me veçorite e saj shpreh 
nivelin e kultures didaktike që ka mësuesi, përgaditjen e tĳ  profesionale që e dallon 
në mënyrë të dukshme nga mësuesi diletant e amator. Raporti në mes veprimtarisë së 
mësuesit dhe të nxënësit, kombinimi i tyre ku nxënësi vepron, arsyeton, interpreton, 
zbërthen, komenton, gjykon, zbulon e krĳ on, pra vihet vazhdimisht  më një veprimtari 
të pavarur, me një larmi formash, që përbën  strukturën e një ore mësimi duke i 
dhënë asaj gjallëri, dinamizëm dhe duke e shkëputur nga monotonia e pasiviteti. 
Sot, struktura e orës mësimore shtron probleme mundësi të reja ne kohëzgjatjen e 
saj nga 45 në 90 minuta. Eksperienca është shumë e kufi zuar, programet dhe tekstet 
mësimore vazhdojnë të jenë në përputhje me kohëzgjatjen e vjetër të orës mësimore. 
Ora 90 minuta mendoj se nuk është një vazhdim i thjeshtë i dy orëve të vjetra, pra 
një bashkim mekanik i dy temave mësimore. Ora e re mësimore kërkon strukturë te 
re, shkëmbim eksperience dhe kualifi kim të vazhdueshëm të mësuesve. Kohëzgjatja 
paraqitet më e pershtatshme për lëndët me punë laboratorike, ushtrime të natyrave 
të ndryshmë e veprimtari të pavarura dhe  me ngarkesë për lëndët shoqërore por 
gjithsesi kërkon një studim shkencor në të ardhmen dhe modele si pika referimi e 
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shkëmbime experience.
Duke i shtruar në këtë pikë problemet e të nxënit merr rëndësi të vëcantë ceshtja e 
ditarit, si dokument i përditshëm i pumës së mësuesit. Rreth ditarit janë shprehur 
vazhdimisht shumë mendime kontradiktore si: Përgaditja e ditarit paraqet një 
domosdoshmëri për punën ditore të mësuesit, shpreh përgaditjen e tĳ  për punën  
ditore dhe, në të kundërten, ditari paraqitet si një veprimtari e panevojshme, si 
ngarkesë e tepërt, si një punë rutinë e cila përsëritet nga viti në vit me program, 
tekst e klasa të njëjta. Natyrisht unë mbështes tezën e  parë. Një punë përgaditore 
e menduar mirë, në përshtatje me veçoritë e temës, me tërë kompleksitetin e vet, të 
çon në arritjen e rezultateve pozitive nga njëra anë por në të njëjten kohë pasuron 
vazhdimisht eksperiencën e mësuesit dhe në këtë rrugë çdo mësues ndien progresin 
e përfeksionin e vet  si mësues profesionist.
Unë në këtë kumtim u kufi zova në dy elementë të qënsishëm të strategjisë së të nxënit 
sepse sic e theksuam në fi llim ky është një proçes i gjërë me shumë elementë përbërës 
të cilët duhet të trajtohen me seriozitet dhe vazhdimisht në përputhje me progresin 
që bën koha e rrjedhimisht dhe shkolla. Është domosdoshmëri të ecim me ritmin 
e kohes duke e përdorur gjithnjë në mënyrë aktive teknikën e re e cila ka fi lluar të 
përdoret gjërësisht në shkollat tona. Është tani e qartë se përdorimi i teknikës jep  
nundësi të mëdha për rritjen e veprimtarisë së pavarur të cdo nxënësi. Në kushte të 
reja lind motoja “Le të mësojmë duke punuar sëbashku”
Origjinaliteti i punës së mësuesit lë gjurmë të pashlyer në kujtesen e nxënësit. Shpesh 
dëgjojmë qytetarë që diskutojnë për periudhën e jetës shkollore dhe pohojnë se 
periudhën universitare nuk e kan pasur shumë të vështirë sepse i ka mbështetur 
shumë kultura që kanë marrë gjatë shkollës parauniversitare, të tjerë kujtojnë me 
nostalgji mësuesin që i ka lënë mbresa për aft ësitë e tĳ  profesionale apo për vullnetin 
në punë e kulturën e tĳ  të gjërë. Format shprehëse të përshtypjeve qytetare për mësues 
të vecantë janë të natyrave të ndryshme por në fund të fundit ne themi se ky është 
investimi pozitiv që çdo mësues vendos në shoqëri dhe mirënjohja është kënaqësĳ a 
e jetës tĳ .
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Paulownia – Bima e introduktuar në Sulovë

Gazmira Frakulli

Abstrakt

Studimi “Paulownia tomentosa si bimë e introduktuar në zonën e Sulovës” është një  përpjekje 
për të evidentuar se si kushtet klimaterike, edafi ke, ekspozicioni gjeografi k i zonës së Sulovës 
janë të përshtatshme për rritjen dhe zhvillimin e kësaj bime të introduktuara, që do të 
përmirësonte ndjeshëm të ardhurat e banorëve të zonës dhe mjedisin e saj.
Nga studimet dhe informacionet e grumbulluara (www.tjetërvizion.org), tregohet se si  kjo  
bimë e huaj, gjenë kushte për të dhënë produkte fi tim prurëse duke ndikuar në përmirësimin 
ndjeshëm të të ardhurave të banorëve të zonës, duke përmirësuar peisazhin klimaterik të saj, 
pakësuar ndjeshëm erozionin dhe pastruar kimikisht atmosferën, duke shërbyer ndër të tjera 
dhe si ushqim për bagëtinë. 
Për të realizuar këtë studim kam shfrytëzuar të dhëna nga burime të ndryshme të literaturës 
(Gjeloshi, Gj., 2013), (Williams, C. E., 1983), informacione nga njësitë administrative përkatëse 
të Sulovës, informacione nga faqe interneti, si dhe janë bërë vëzhgime konkrete,  analiza dhe 
matje në terren. Metodat kryesore të përdorura në këtë studim janë: vëzhgimi, hulumtimi, 
matjet në terren të përmasave (diametër dhe lartësi e kërcellit, gjatësi dhe gjerësi e gjethes) për 
bimën e Paulownias në stade të ndryshme rritjeje përgjatë dy viteve (2014-2016, si dhe është 
bërë analizimi e përpunimi i të dhënave.  
Nga analizat dhe matjet e bëra rezultoi se faktorët klimaterike, edafi kë, ekspozicioni gjeografi k 
i zonës krĳ ojnë kushte të mira për kultivimin e bimës: Paulownia tomentosa.
Problem paraqet mungesa e informacionit te banorët e zonës rreth bimës  Paulownia tomentosa, 
që do të rriste ndjeshëm të ardhurat e tyre në kushtet e një terreni të favorshëm për kultivim.
Duke aplikuar projekte për promovim dhe mbjelljen masive të kësaj bime, tokat e Sulovës të 
marra me qira do të bëheshin burim të ardhurash dhe modele për zona me një turizëm malor 
në zhvillim.

Fjalët kyçe: Sulovë, bimë e introduktuar, Paulownia tomentosa, përshtatshmëri. 

Hyrje

Sulova është zona ku gjejmë të ndërthurura peisazhe natyrore, mjedisore dhe kushte 
të përshtatshme klimaterike, të cilat kanë çuar në kultivimin dhe krĳ imin e një 
frutikulture dhe bujqësie racionale, të qëndrueshme dhe të shumëllojshme.
Krahas bimëve të kultivuara prej kohësh në këtë zonë, fermerët janë përpjekur të 
fusin dhe kultivarë të rinj të ardhur nga jashtë vendit për ineresat e tyre ekonomike 
(Asllani S. 2010). Pa një studim të mirëfi lltë të kushteve mjedisore, edafi ke etj. të 
zonës është konstatuar se puna për kultivimin e disa llojeve si: dardha aziatike, ulliri 
(kallaman), variete molle, banane etj. ka dështuar.
Studime nga specialiste, analiza të përbërjes së tokës, këshillime, fondacione të 
ndryshme të interesuar për këtë zone, u bë e mundur të futeshin kultivarët e parë 
të studiuar të introduktuara  që i përshtateshin zonës si: ulliri (frontoi, koronek), 
pjeshka (nektarinë), kikiriku, kivi etj. (Asllani S. 2004).
Sot në vazhdën e studimeve për të rritur numrin e llojeve të introduktuara që do i 
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përshtateshin dhe do të rrisnin te ardhurat e këtĳ  komuniteti, ka qënë edhe studimi 
që ka bërë të mundur ngritjen e fi danishtes së Paulownia tomentosa në Gjergjan dhe 
kultivimin e  saj në zonën e Sulovës.
Sikurse bima e artë sulovare që do të kishte efektet e saj në shumë aspekte si 
ekonomike ashtu dhe mjedisore, të njëjtat ngjyra i japin Sulovës edhe bima e kivit 
(Actinidia deliciosa), e cila jo vetëm do të shtonte të ardhurat e familjeve sulovare, por 
do të shërbente dhe si bimë mjeksore me impakte  çudibërëse për frutin e saj.
I gjithë ky studim ka për qëllim të ndihmojë fermerët e zonës, në dhënien e 
informacionit (Asllani S. 2010), për kushtet e përshtatshme ekologjike që zona ofron 
për kultivimin e dy bimëve të introduktuara: Paulownia tomentosa dhe Actinidia 
deliciosa dhe vendosjes së bashkëpunimit me fi danishte të ngritura në vend, për 
përhapjen dhe arealizimin e këtyre dy kulturave, duke ndikuar kështu në rritjen në 
mënyrë të ndjeshme të treguesve cilësor të jetës së tyre. 

Objekti dhe qëllimi i studimit

Zona e Mollasit konsiderohet si zonë me zhvillim të mirë bujqësor të ndërthurur me 
zhvillimin urban tipik për zonat rurale, me terren kodrinor dhe me mungesa banimi 
në afërsi të tokave bujqësore.
Vlerësimi i ndikimit në mjedis, ujë, ajër, tokë dhe biosferë nga kultivimi i llojit të 
introduktuar: Paulownia tomentosa  në zonën e Sulovës ka qënë edhe objekti i studimit. 
Në këtë zonë po planifi kohet të zbatohet projekti i kultivimit të Paulownias, nëpërmjet 
marrjes me qera nga fermerë e rreth 600 ha tokë të pashfrytëzuar më parë me një afat 
kohor 33- 99 vjet. 
Objektivat e studimit janë:
• Vlerësimi i gjëndjes aktuale të zonës duke u fokusuar në gjëndjen e ujërave, ajrit, 

tokës, klimës dhe zhvillimin social ekonomik të saj;
• Analizimi i përshtatshmërisë së tokës për kultivimin e Paulownias;
• Vlerësimi i përdorimit të plehërave në plantacione gjatë procesit të kultivimit të 

Paulownias;
• Vlerësimi i ndikimit në mjedisin e zonës së Sulovës nga kultivimi i llojit të 

introduktuara: Paulownia tomentosa. 

Të dhëna të përgjithshme mbi Paulownia tomentosa, ndikimi i saj në mjedis

Paulownia u shfaq në Evropë në fi llim të viteve 1800, e importuar nga kompania 
hollandeze e Indisë Orientale. Mori emrin e tanishëm prej gruas fi snike ruse Anna 
Pavlovna, bĳ a e Carit Pauli i I-rë (1818). Në mes të shekullit, ajo u përhap në të gjithë 
territorin në Itali për shkak të cilësisë së saj. Është një pemë në dukje madhështore 
dhe me lule shumë dekorative, me gjethe në formë zemre dhe me push dhe në fund të 
pranverës ajo prodhon lule aromatike të bardha ose lejla të lidhura në degë të mëdha, 
frutet vjeshtore janë kapsula ovale të mbuluara nga një cipë e artë. Paulovnia është 
druri i quajtur ndryshe me emrin “Pema e Princesësh” ose “Pema e zogut Feniks”, 
dru me përbërje të fortë dhe me rritjen më të shpejtë në botë. E kultivuar në kushte të 
përshtatshme, kloni i paulovnias mund të rritet me një shpejtësi të atillë sa të kalojë 20 
metra lartësi në 3 vjet, i përsosur për prodhimin e lëndës së parë drusore.
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Janë të njohura të paktën 6 familje të ndryshme të drurit Paulovnia: P. Elongate, P. 
Fargesii, P. Fortunei, P. Giabrata, P. Taiwaniania, P. Tomentosa; e njohur ndryshe 
me emrin Kiri. Paulovnia është kultivuar në Kinë prej 3000 vjetësh, më pas në 
SHBA prej vitit 1700 dhe në Japoni prej vitit 1970 nga dhe kur druri u bë një biznes 
eksporti miliarda dollarësh. Prej vitit 1972 nisi një studim shkencor në laborator për 
të përmirësuar cilësitë e kësaj peme, deri në arritjen e kësaj cilësie në vitin 2007 ku 
u krĳ ua një pemë perfekte për kultivimin dhe prodhimin e drurit në kohë rekord. 
KLONI i Paulovnias nuk është OMGJ, por një Patentë.

Fig. 4. Bima e Paulownias dhe plantacionet e saj

Vetitë

E njohur në industrinë e drurit dhe të mobiljeve si “alumini i drunjtë”,  KLONI I 
PAULOWNIAS është 30% më i lehtë se çfarëdo lloji tjetër druri me përbërje të fortë. 
Kloni i Paulownias është rezistent ndaj përthyerjes (rritet drejt), rezistent ndaj tkurrjes 
(nuk thyhet) dhe në përgjithësi është rezistent ndaj deformimeve. Duron temperatura 
nga -30 deri në +50°C.  Druri është i bukur, i pastër dhe i freskët. Nuk ka nyje dhe 
konsiderohet si dru i kategorisë A. Për shkak të vetisë së saj për përpunim të hollë, 
kloni i Paulovnias është një pemë me dru të jashtëzakonshëm për trarë,  për prodhimin 
e mobiljeve të brendshme,  kompesatë,  për shtëpi të parafabrikuara dhe gjysëm të 
fabrikuara, panele të brendshme për ndërtim, dru për ndërtim dhe pothuajse për çdo 
lloj përdorimi tjetër. Është një dru i çmuar dhe i përdorur për pjesët e brendshme 
të jahteve, në detaje të prestigjit të lartë (rrënjët përdoren për pjesët e brendshme të 
Rolls Rojs). Kloni i Paulovnias është rritur si një burim i djegshëm biologjik, një hap i 
rëndësishëm për krizën energjitike. Pema natyrale rigjenerohet në bazë të sistemeve 
të saj që ndodhen tek rrënjët, duke fi tuar kështu emrin “ Pema e zogut Feniks”.
Përdoret në industrinë e drurit: ndërtimtari, industrinë e mobiljeve, prodhimin e 
instrumenteve muzikore, në prodhimin e mjaltit cilësor. Ka disa veçori të mira në 
industrinë e drurit sepse nuk ka nyje, nuk ka plasaritje, nuk shtrembërohet, thahet 
shpejt, gozhdohet lehtë, gdhendet dhe përpunohet pa ndonjë veshtirësi me vegla dhe 
makineri për përpunimin e drurit.
Druri i paulonie jep 4700 kalori  gjatë djegies si dhe zjarri i saj arrin  në temperaurat 
mbi 4000 C. Kur druri është i tharë 100% për 1m 3 peshon vetëm 240 kg.
Paulownia lulëzon një herë në vit, lulen e mban 6 javë. Lulja ka ngjyrë të nuancave 
vjollcë ose të bardhë. Për shkak të këtyre veçorive ajo mbillet në parqe apo oborre si 
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bimë dekorative pasi ka vetinë të krĳ ojë shtatë të lartë dhe ka  gjethe gjigante, bën hĳ e 
të dendur dhe prodhon fi toncide të dobishme për shëndetin e njeriut.
Një Paulownia e rritur prodhon  oksigjen për 1500 persona për 24 orë. Prodhon sasi të 
madhe të nektarit të cilët bletët e kullosin pa vështirësi dhe prodhohet mjaltë cilësor, 
për një bimë të rritur  llogaritet të prodhoj mbi 50kg mjaltë. 

Ndikimi në mjedis i Paulownias

Gjethet e Paulownia kanë një rritje shumë të shpejtë dhe kapacitet të stërmadh në 
thithjen e dyoksidit të karbonit dhe pluhurave. Organizata Well Forestry WorldWilde 
– Carbon Emission e ka vleresuar Pauloënia si drurin me aft ësinë më të madhe thithese 
ndaj dyoksidit të karbonit dhe që çliron sasinë maksimale të oksigjenit në ajër, duke e 
shpallur bimën e së ardhmes njerëzore, falë vetive të saj zhvilluese dhe rigjeneruese. 

Fig.6. Gjethet e Pulownias

Bima mund të mblidhet çdo 3 vjet pa u mbjellur sërish. Gjethet e saj kanë një rritje 
shumë të shpejtë dhe kanë kapacitet të stërmadh në thithjen e dioksidit të karbonit 
dhe pluhurave, si dhe bazuar tek vlerat ushqyese përbën një ushqim të përsosur për 
kafshët bujqësore. Trungu rritet drejt në mënyrë të përsosur dhe pa nyje për rreth 6 
metra. Organizata WELL FORESTRY WORLDWILDE – CARBON EMISSION e ka 
njohur klonin e Paulownias si drurin me aft ësinë 

Lulja

Vetëm 3 vjet pas mbjelljes mund të pritet në lule, gjë që e bën këtë lloj 
peme një fabrikë popullore. Pema është e volitshme edhe për bletar,  pasi 
jep sasi të mëdha të nektarit dhe mjaltë kualitativ,  në 1ha jep 900-1000 
kg mjalt kurse gjethet munden të përdoren për sillazh ushqim përkafshë.
Rezistimi i temperaturave të ulta,  prej -25 ° C deri +45 ° C.).
Terreni në sipërfaqen e tokës së marrë me qera ka qënë i papërdorur dhe gjëndet 
totalisht i ekspozuar ndaj erozionit, pasi e vetmja bimësi në të janë disa shkurreta të 
rralla të cilat nuk shërbejnë as edhe për kullota dhe nuk mund të ndihmojnë ruatjen 
e tokës të ekspozuar ndaj reshjeve dhe faktorëve të tjerë që favorizojnë humbjen e saj. 
Në këtë studimin, rezulton se kultivimi i Paulownia tomentosa do të ketë një ndikim 
shumë pozitiv në mbrojtjen e tokës nga erozioni dhe përmirësojë treguesit e 
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ambjentit jo vetem në parcelat e mbjella, por në të gjithë zonën përreth. Ambjenti do 
të përmirësohet në të tre parametrat kryesore të tĳ : uji, ajri dhe toka.

Toka

Paulownia është bimë që përshtatet dhe mund të zhvillohet edhe në toka të varfëra 
(me pak azot dhe fosfor), të ndotura dhe në rrezik nga erozioni. Ajo mund të zhvillohet 
në toka të ndotura nga metalet e rënda dhe kimikatet e ndryshme, në një kohë që në 
toka të tilla pemët e tjera nuk mund të rriten. Duke thithur këto substanca ajo bën 
pastrimin e tokës. Paulownia ndihmon në shërimin dhe ruajtjen e tokave delikate, të 
ekspozuara ndaj erozionit,  të cilat rrezikohen deri në humbje të plotë.
Gjethet e mëdha të Paulownia arrĳ në në diametër 50-70 cm. Pas rënies ato jo vetëm 
plehërojnë por edhe ristukturojnë tokën me humus, duke krĳ uar kushtet të favorshme 
për kultivim të bimëve të tjera njëkohësisht me pauloënia ose më pas. 
Plantacionet e Paulownia shërbejnë si një mbrojtës i mirë nga erërat e forta dhe uji i 
rrëmbyer i përrenjëve, veçanërisht në pranverë.
Për fi llimin e kultivimit dhe ruajtjen e tokës, fermerët në bashkëpunim me njësinë 
administrative të zonës, duhet të investojë në hapjen e rrugëve ndërmjet parcelave 
dhe të bëjë ndërtimin e brezareve në sipërfaqet shumë të pjerrëta duke i mbrojtur ato 
me mure të thjeshtë guri dhe mjete të tjera rrethanore.

Tendencat e zhvillimit te Paulownias ne mjedisin e Suloves – Elbasan
a)Kercelli ne lartesi dhe diameter 
b)Numri i gjetheve 
Tab. 1. Shpejtesia e rritjes te Paulownia tomentosa sipas diametrit te kercellit

Muajt / viti 2016 Diametri i kërcellit
Mars    0,4 - 0,6 cm
Prill 1,4 - 1,6 cm
Maj 2,4 - 2,6 cm

Qershor 3,3 - 3,5 cm

Tab. 2 Shpejtësia e rritjes te Paulownia tomentosa sipas lartësise së kercellit në 
vendin tonë
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Muajt / viti 2016 Lartësia e kërcellit
Mars    20- 25 cm
Prill 55 - 60 cm
Maj 95 - 100 cm

Qershor 145 - 150 cm

Tab. 3 Tendencat e rritjes së numrit të gjetheve gjatë 4 muajve
Muajt / viti 2016 Numri i gjetheve

Mars    4
Prill 11
Maj 14

Qershor 20

Përfundime dhe rekomandime
Përfundime
Qellimi dhe objektivat e studimit janë arritur nëpërmjet vlerësimit paraprak të 
ndikimit në mjedis, ujë, ajër, tokë dhe biosferë nga kultivimi i Paulownias  në zonën 
e Sulovës, si dhe vlerësimit të përshtatshmërisë së tokës për kultivimin e kësaj bime 
të introduktuar.
a) Analizat e përbërjes së tokës në tre parcela prej 4,5 dynyme seicila në pjesën 

kodrinore të zonës së Sulovës, treguan varfëri në makroushqyesit azot dhe fosfor, 
por bima e Paulownias krĳ oi përshtatshmëri dhe tolerancë në këto tipe tokash;

b) Ph  i tokave ndërmjet vlerave 6 dhe 8 rezultoi të ishte i përshtatshëm për kultivimin 
e Paulownias si bimë e introduktuar;

c) Ujërat nëntokësore të zonës, që shkojnë nga 2,5 deri në 4 m thellësi, lejojnë sistemin 
rrënjor të Paulownias që të zhvillohet e forcohet mire në vitet e para të zhvillimit 
morfogjenik;

d) Kushtet klimaterike të zonës krĳ ojnë mundësinë për kultivimin e Paulownias;
e) Ritmet e rritjes në lartësi të kërcellit te Paulownia tomentosa ishin më të mëdha në 

periudhën Maj – Qershor (50 cm) dhe më të ulëta në Mars-Maj (35 dhe 40 cm);
f) Rritja mujore e diametrit të kërcellit si në vlerat minimale ashtu edhe ato maksimale 

ishte pothuajse 1cm në muaj te Paulownia tomentosa, në tokat e Sulovës, sikurse 
edhe në Evropë me tendencë rritjeje 8 - 10 cm/vit. 

g) Tendencat e rritjes në lartësi dhe diametër të organit kërcellor ishin pothuaj të 
njëjta me parametrat evropiane për bimën e Paulownias realizuar në Sulovë;

h) Ritmet më të larta të shtimit si në numër gjethesh ashtu edhe në përmasa janë 
verejtur në muajt Mars - Prill dhe Maj – Qershor, ndërsa në muajt Prill – Maj 
vërehet ulje si në përmasa ashtu edhe në  numër gjethesh;

Rekomandime

Referuar të dhënave dhë konkluzioneve të studimit, rekomandohet:
 Kultivimi i bimës së Paulownias në tokat e zonës së Sulovës për disa arsye:

a) Ajo është një bimë që përshtatet dhe zhvillohet mirë edhe në toka të varfëra 
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me azot dhe fosfor;
b) Pasuron tokën me elemente mikro dhe makro ushqyes; 
c) Pastron tokën nga mbetje metalesh të rënda falë rrënjëve me zhvillim të 
shpejtë;
d) Mbron tokën nga erozioni, në përshtatje edhe me terrenin të thyer të zonës 
së Sulovës;
e) Nuk është bime invasive;
f) Falë gjetheve shumë të mëdha me sipërfaqe të butë, bima e Paulownias  mund 
të përdoret si ushqim për blegtorinë;
g) Përdoret si barrierë për zhurmat dhe pluhurat, duke përmirësuar ndjeshëm 
mjedisin e zonës;
h) Siguron ruajtjen e regjimit hidrik dhe të biodiversitetit;
i) Përmirëson treguesit fi ziko-kimike të ajrit, klimën dhe peisazhin e zonës;
j) Mbjellja e Paulownias duhet të bëhet në kohë, sepse një ditë vonesë mund të 
sjellë reduktim të lartësisë së kërcellit prej 5-6 cm;
k) Mbjellje masive e bimës së Paulownias në këtë zonë për shkak të produktivitetit 
të lartë në biomasë,vetive fi ziko-mekanike dhe përdorimeve të shumta të tĳ .
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Abstract

Word order patt erns in English are related directly to the morphology of the language. In 
shaping them, linguistic, cultural as well as historical factors need to be taken into consideration. 
Language refl ects our historical, social and our cultural life. It is the principal vehicle for the 
transmission of cultural knowledge and the primary means by which we gain access to the 
contents of others' minds. Just as language use refl ects social life, the elements of social life 
constitute an internal part of the way language is used; it even refl ects our way of living 
changes. This means that change contributes to synchronic variation in a language system – 
old and new, and new and new, variants may co-exist at any one time in a speech community. 
It also has a diachronic eff ect – as some variants become dominant and retained and as others 
are lost, the ‘linguistic character’ of the language also changes. However, processes of change 
not only ‘move’ a language from one stage to another; they can also, given enough time and 
appropriate conditions, eventually result in the gradual emergence of a new language.English 
is the typical example of the above phenomenon. It changed from a highly infl ected language 
into an analytical one. A very surprising the fact for linguists is that languages that are highly 
infl ected do not have a fi xed word order - as in the case of Old English Language. The infl ection 
of each element in languages like Old English, allows for the words to be rearranged without 
altering the meaning of the overall clauses or sentences in which they are part. Instead, the 
meaning in these languages is given by the individual word endings. However, languages like 
today’s English, which are less infl ected, rely on a particular resource to maintain the function 
of the word: in this case, the resource is the word's position in the clause.

Keywords: Word order, social life, Old English, language.

Introduction

The focus of this work is to analyze how the English Language word order has changed 
from Old English to Early Modern English and to identify how linguistic, cultural as 
well as historical factors need to be taken into consideration as the primary shaping 
forces of this language. Structure and word order has oft en been analyzed and 
studied by numerous academics such as Elly van Gelderen (2006), John Alego (2005) 
or Charles C. Fries (1940)in order to show how syntax has worked and still functions 
in languages and its importance for speakers to communicate properly. The reason 
for this is the fact that the structure has been progressing with the passing of time and 
the word order has helped speakers to express themselves conveniently. In order to 
see the diff erences, some of the points will be the advances made throughout history, 
giving concise notions about the changes that have undergone; regarding also their 
similar features; and also making reference to some specifi c features, among some 
general ones.
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From Old English (OE) to Modern English (ME), the language together with 
characteristics, currently in use, there have been so many changes, mainly happening 
through Middle English. The biggest change happened between Old English and 
Middle English, from a period where the synthetic relations depended on the endings 
of the words. In the Middle English, the nouns lost most of their infl ections and as a 
consequence, the word order started to be more functional. From that period on, the 
grammatical information of the words was not in the outer form, but in the position 
of the words. This fact made the syntax from Middle English play a new role and be 
rough into order; the articles and auxiliary verbs, for example, occupied the position 
they do in Modern English. Yet, according to Elly van Gelderen; “The word order 
in Middle English is still relatively free, compared to Modern English” (Gelderen, 
2006:132) because the infl ections were not totally lost yet during this time. Nouns and 
the adjectives for example were still declinable. 

English from a Synthetic Language into an Analytical one

Before considering the English language transformation from a synthetic language 
into an analytical one, initially, there is need to present an explanation of these terms 
from the linguistic perspective. According to the defi nition taken in the Encyclopedia 
Britannica, a Synthetic language is called every language in which syntactic relations 
within sentences are expressed byin fl ection (the change in the form of a word that 
indicates distinctions of tense, person, gender, number, mood, voice, and case) or 
by aggl utination (word formation by means of morpheme, or word unit, clustering). 
Latin is an example of an infl ected language; Hungarian and Finnish are examples 
of agglutinative languages1. On the other hand an Analytic language is a language 
that conveys grammatical relationships without using infl ectional morphemes. 
A grammatical construction can similarly be called analytic if it uses unbound 
morphemes, which are separate words, and/or word order. Analytic languages are 
in contrast to synthetic languages.In theory, Old English was a "synthetic" language, 
meaning infl ectional endings signalized grammatical structure and word order 
was rather free; Modern English, by contrast, is an "analytic" language, meaning 
word order is much more constrained (e.g., with clauses typically in Subject-Verb-
Object order). Altogether, once a modern English reader has mastered the common 
vocabulary and infl ectional endings of Old English, the barriers to text comprehension 
are substantially reduced.
As it will be seen, Old English words were much infl ected. Over time, most of 
this apparatus was lost and English became the analytic language we recognize 
today. To read early English texts one must master the conjugations of verbs and 
the declensions of nouns, yet these infl ectional systems had already been reduced 
by the time Old English was fi rst being writt en, long aft er it had parted ways with 
its Proto-Germanic ancestor. The observation that matt ers could have been worse 
should serve as consolation to any modern English student who views conjugation 
and declension with anxiety.English is more on the analytic side of the scale, but 
still uses morphemes. Examples of morphemes used in English are the “s” for the 
plural, “ing” for gerunds, “ed” for the past tense in weak verbs, and prefi xes like 
“un”, “mis”, “anti” as well as suffi  xes like “able”, “er”, “ize”/ “ise”, etc. So you can 
use morphemes to turn the root word "establish" into "established", "establishment", 
1 http://www.britannica.com/topic/synthetic-language
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"disestablish", and "antidisestablishmentarianism", as well many more. (Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary, 2010)English also uses compounding morphemes, in 
words such as "strawberry", "hovercraft " and "postbox". Albanian is far more synthetic 
than English in this respect - for example in Albanian you have “mësuakëshim” as 
one word, which is two morphemes in one word, and is expressed as one word in 
English (learned).And today’s English is extremely analytic when it comes to verbs.
Furthermore in today’s English a fi xed word order is necessary to mark grammatical 
function. For example the sentence “Oswyn shot Sigbert” (Mclntyre, 2009: 40) which 
in turn is contrasted with “Sigbert shot Oswyn” shows how the fi xed word order 
is necessary to mark grammatical function. In a synthetic language (which Old 
English supposedly is), we would not need to put the words in a particular order. In 
Albanian for example we can say “OsviniqëlloiSigbertin” or “SigbertiqëlloiOsvinin”pra 
“Osvinin e qëlloiSigberti”It would be easy here for a reader with no prior knowledge 
of Old English text to assume that the word order in the said language is more 
irrelevant, or random, but is this truly the case? To a certain extent it is. Old English 
has an extensive system of infl ections concerning most word classes, and oft en it 
is perfectly possible to rely on these, rather than word order and prepositions, to 
denote grammatical function.  
On page 57 of A History of the English Language, Baugh2(2002) presents a paradigm 
of such noun infl ections, which will be displayed in the following chapter and states 
that “Even these few paradigms illustrate clearly the marked synthetic character of 
English in its earliest stage.”
We usually are led to assume that a set word order was essentially unnecessary in 
Old English. However, by using Baugh’s own paradigm we can clearly demonstrate 
how infl ections are not suffi  cient to establish the grammatical function of clause 
elements within a sentence. Consider the sentence: “Þācyningasofslogenþāhengest
as.”; “The kings killed the horses.” Both are nouns in the masculine declension, as 
exemplifi ed by Baugh by the word “stān”. If Old English is a synthetic language 
in which grammatical function is derived from infl ections rather than word order, 
how does one interpret this sentence; Who killed who? It is of course impossible, 
as both the endings and the determiners are completely identical. This is not just 
the case for nouns in the strong masculine declension either. Just by using Baugh’s 
paradigm we can tell that quite a lot of the infl ectional endings are identical, such as 
the genitive, dative and accusative singular forms of “giefu”/gift  and “hunta”/hunter. 
These are referred to as ambiguous, whereas the forms which only occur once are 
considered uniquely defi ning. In cases such as the one with the king sand the horses, 
with the ambiguous infl ectional endings, one would have to rely on either word or 
contextual information to arrive at any sort of conclusive interpretation, which in 
the given case would be related to the position of each word in the sentence, or to the 
meaning of the preceding or following supportive sentences in the passage.Studying 
the use of adjectives in Old English texts it is also a useful way to determine to 
what degree the language can be said to be synthetic. For example, the Anglo-Saxon 
Chronicle entry for the year 755, variously uses the dative and the instrumental 
case to describe the king's small force: “feaht mid lytlumwerode” (Hulbert, 2008: 
98)(“fought with a small force”) “Ondþāgeascodehēþonecyninglytlewerode” (“And 
then he learned of the king being with a small force”)In this case the preposition 
“mid” combined with the dative case “lytlumwerode” performs the same role as the 
2 Albert Croll Baugh (February 26, 1891 – March 21, 1981).
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instrumental case “lytlewerode”; they would both likely be translated “with a small 
force”. The use of the instrumental case here argues for the idea of Old English as 
a synthetic language, as the infl ection denotes grammatical function. However, the 
fact that the preposition + dative used, would imply that certain analytic features has 
found its way into the language. In addition, the dative case infl ection is in this case 
essentially superfl uous, as it adds no new information not already conveyed by the 
preposition.  At the time these Old English texts were being writt en, the instrumental 
was disappearing, which can be said to be an example on how the language was 
becoming less synthetic. According to Baugh(2002), present day English is an 
analytic language, a language in which grammatical function is derived from word 
order and prepositions. Taking this statement at face value would mean that word 
order would have to be fi xed, and this is what is shown by the aforementioned 
textbook examples. Present Day English is typically an SVO language. However, 
consider the paragraph: “He received two pieces of fruit; a kumquat and a pomegranate. 
The kumquat he threw away, but the pomegranate he ate immediately.”While not 
necessarily a common mode of expression, this way of fronting the direct object 
is useful for placing emphasis on what is contextually important in the sentence, 
what is in focus, and would hardly be considered “wrong”. In conclusion, it might 
be said that simply stating that Old English is a synthetic language and present day 
analytical English would be an oversimplifi cation. However the present paper will 
not focus in the particular features of the two, which represent exceptional cases. It 
will analyze the generally used patt erns of word order and sort out ways in which 
the trend has changed from stage to stage. 

Word-order in Old English

The term word order is most oft en used to refer to the order of the elements in the clause 
and in the case of word order in English. English word order has oft en been described 
as fi xed. It is certainly true that the placement of the core elements of the clause is 
strictly regulated. It is also important to know what a clause is and the elements that 
it is made up of. English does indeed have strict limitations on the ordering of clause 
elements, but that the more peripheral an element is, the more freedom of position it 
has. In terms of the elements of the clause, some of them are more central than others: 
the most central is the predicator, without which a clause is not a clause at all; it is 
the only element realized by a verb phrase. The second most important element is the 
subject, which is always placed at the beginning of the clause and agrees in number 
with the verb. The verb is followed by some complements that are fairly central 
elements in the clause and some of them are required for some verbs; there are many 
types of complements but the most relevant are the direct and indirect complements. 
In this section it is important to look at the development of Old English word order 
and see how diff erently it occurred from the today’s Modern English.Even though it 
is diffi  cult for a student today to understand an Old English text or to try to identify 
the parts of speech in such a text, Old English was in general a Subject-Verb-Object 
(SVO) language. But there were also other word order occurrences because as we 
know the order in Old English texts was free and not fi xed yet. So we can say that 
word order in OE falls into four major patt erns which we need to be aware of before 
att empting to read an OE text. The patt erns are the following, where S = subject; V = 
verb; and O = object. SVO:
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• SVO
“Wewitanoþeregland her be Easton.” (Gelderen, 2011: 164)
“We know another island here by/to the east”.
• SVO bject complement, predicate adjective
“Beowulfwæsbreme” (Beowulf: line 18)
“Beowulf was famous”
VSO: (Inversion of subject and verb preserves verb-second (V2) word order, which 
was common in the Germanic languages.)
• VS (This example does not have an object)
“þagelamphitþætPyhtascomansuþan of Scithian”
“Then happened it that the Picts came south from Scythia”

Middle English Syntactic Relations(The Period of Great Change)

The Middle English period (1150–1500) was marked by momentous changes in the 
English language, changes more extensive than those that have taken place at any 
time before or since. Some of them were the result of the Norman Conquest and the 
conditions which followed in the wake of that event. Others were a continuation of 
tendencies that had begun to manifest themselves in Old English. These would have 
gone on even without the Conquest, but they took place more rapidly because the 
Norman invasion removed from English those conservative infl uences that are always 
felt when a language is extensively used in books and is spoken by an infl uential 
educated class. The changes of this period aff ected English in both its grammar and 
its vocabulary. They were so extensive in each aspect, that it is diffi  cult to say which 
group is the more signifi cant. Those in the grammar reduced English from a highly 
infl ected language to an extremely analytic one. Those in the vocabulary involved the 
loss of a large part of the Old English word-stock and the addition of thousands of 
words from French and Latin. 

Middle English Syntax (Word Order Patt erns)

As a result of the leveling of infl ections, syntactic and semantic relationships that had 
been signaled by the endings on words now became ambiguous. Whereas in Old 
English the grammatical functions of two consecutive nouns were clear from their 
endings in, say, the nominative and dative cases, in Middle English their functions 
might be uncertain. John Alego claims that the most direct way to avoid this kind 
of ambiguity is through limiting the possible patt erns of word order. The process of 
development from the highly synthetic stage of Old English to the highly analytic 
stages of Late Middle English and Modern English can be seen in the Peterborough 
Chronicle. Writt en in installments between 1070 and 1154, this text of the Anglo-
Saxon Chronicle spans the period from Old English to Early Middle English. Within 
the continuations of the text it is possible to trace fi rst a signifi cant loss of infl ections 
and aft erwards a corresponding rigidity of word order, making clear the direction 
of cause and eff ect. This process of development and the reality of Middle English 
as a separate stage of the language grammatically (as well as phonologically and 
lexically) can be seen in the patt erns of subject and verb. In addition to the Modern 
English order SV, Old English had VS and, in subordinate clauses, S…V (with the 
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fi nite verb in fi nal position). So the single most prominent issue in the syntax of early 
Middle English is that of the transition from OV to VO word order. All of these patt erns 
are still possible even in the last years of the Peterborough Chronicle. Thus, the word 
order looked much like that of Old English at a time when the infl ectional system 
looked much like that of Modern English. As John Alego explains in page 135 he 
says that Bruce Mitchell writes, “The language of the Peterborough Chronicle 1122–
1154 is Middle, not Modern English. It is transitional.”And as its most recent editor 
puts it: “Before our eyes English is beginning to change from a synthetic language to 
an analytic one.”It is important to emphasize that these changes which aff ected the 
grammatical structure of English aft er the Norman Conquest were not the result of 
contact with the French language. Certain idioms and syntactic usages that appear in 
Middle English are clearly the result of such contact. But the decay of infl ections and 
the confusion of forms that constitute the truly signifi cant development in Middle 
English grammar are the result of the Norman Conquest only insofar as that event 
brought about conditions favorable to such changes. By removing the authority that 
a standard variety of English would have, the Norman Conquest made it easier for 
grammatical changes to go forward unchecked. Beyond this it is not considered a 
factor in syntactic changes.

Early Modern English Development

The early part of the Modern English period saw the establishment of the standard writt en 
English language we know today. Its standardization was due fi rst to the need of the 
central government for regular procedures by which to conduct its business, to keep 
its records, and to communicate with the citizens of the land. Standard languages are 
oft en the by-products of bureaucracy, developed to meet a specifi c administrative 
need, as prosaic as such a source is, rather than spontaneous developments of the 
populace or the artifi ce of writers and scholars.
“John H. Fisher has argued that standard English was fi rstly the language of the 
Court of Chancery, founded in the fi ft eenth century to give prompt justice to English 
citizens and to consolidate the king’s infl uence in the nation.” (Alego, 2005: 156) “It 
was then taken up by the early printers, who adapted it for other purposes and spread 
it wherever their books were read, until fi nally it fell into the hands of schoolteachers, 
dictionary makers, and grammarians.” The impulse to study language did not, 
in the fi rst instance, arise out of a disinterested passion for knowledge, just as the 
development of a standard language did not spring from artistic motives. Both were 
highly practical matt ers, and they were interrelated. A standard language is spread 
widely over a large region, is respected because people recognize its usefulness, and 
is codifi ed in the sense of having been described so that people know what it is. A 
standard language has to be studied and described before it is fully standard, and the 
detailed study of a language has to have an object that is worth the intense eff ort such 
study requires. So the existence of a standard language and the study of that language 
go together. Two principal genres of language description are the dictionary and the 
grammar book. Dictionaries focus on the words of a language; grammar books, on 
how words relate to one another in a sentence. The writing of dictionaries and of 
grammar books for English began and achieved a high level of competence during 
the early Modern English period. Several motives prompted their development. The 
enrichment of dictionaries brought advantages concerning word order. There existed 
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to many synonyms for the same word so many new words were used instead of 
the existing ones; and this brought need for changing the word order. This for the 
fact that this new words had diff erent grammatical features and in order to function 
properly in a sentence they should be combined in the proper way. English had 
replaced French as the language of government in the late Middle English period. It 
replaced Latin as the language of religion aft er the Reformation, and particularly with 
the 1549 adoption of the Book of Common Prayer, which presented church services in 
a language “understanding of the people,” as the Articles of Religion put it. English 
was being used again for secular purposes aft er nearly three hundred years of not 
having been so used, and it was being used for sacred purposes that were new to it. 
These revived and new uses provided a strong motive for “gett ing it right.”
In addition, English people were discovering their place on the international scene, 
both political and cultural, and that discovery also prompted a desire to make the 
language “copious,” that is, having a large enough vocabulary to deal with all the 
new subjects English people needed to talk about. The later part of the early Modern 
period, particularly the eighteenth century, saw a signifi cant shift  of power and 
importance from king to Parliament and from the landed gentry to the mercantile 
middle class. The newly empowered middle class did not share the old gentry’s 
confi dence of manners and language. Instead, they wanted to know what was 
“right.” They looked for guidance in language and in other matt ers. Lexicographers 
and grammarians were only too happy to oblige them

References

Alego, John, The Origins and the Development of English Language, Boston, Pre-Press PMG, 2005.
Cable, Thomas, A companion to Baugh and Cable’s History of English Language, Third Ed. Prentince 
Hall, New Jersey 07458, Routledge, 2002.
Croll Baugh, Albert, A History of the English Language, Pennsylvania, Routledge, 2002.
Crystal, David, The Cambridge Encyclopedia of English Language, New York, Cambridge 
University Press, 2003.
Dan, Mclntyre, History of English, Oxon, Routledge, 2009.
Garmonsway, G.N, The Anglo- Saxon Chronicle, London, Everyman Press, 1972.
Van Gelderen, Elly, A History of the English Language, Arizona State University, John Benjamins 
Publishing Company, 2006.
htt p://people.umass.edu/sharris/in/e412/BC%207%20Middle%20English%202.pdf
htt p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:htt p://mockingbird.creighton.edu/
english/fajardo/teaching/upperdiv/emodeng2.htm
htt p://www.enl.auth.gr/symposium18/papers/25_Lavidas.pdf
.



155

Vol. 4 No.3
January, 2019

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Factors infl uencing a good solid waste management

Adela Cafuli

Introduction

Waste is an environmental issue of global interest. The economic development and 
urbanization have caused an increase in the amount of waste generated, infl uencing 
in this way the decision makers to manage them in a proper way, by contributing in 
the sustainable development of a country.
A proper waste management, seems to contribute in the three pillars of the 
sustainability, such as economy, environment and society. The most important thing 
is to protect the environment and people’s health. An improper waste management 
leads mainly to the pollution that harms the health. Therefore managing the huge 
amount of waste generated daily is a challenge for all economic agents. Solid waste 
management has a long and convoluted history (Nathanson, 2015). With the rapid 
economic growth and urbanization, their management has been of a great concern 
and importance for a lot of countries, especially for the developing one.
The responsibility of managing waste is mainly of local governments. In developing 
countries, the municipalities have been in charge of providing solid waste management 
services (Al-Khatib et al., 2009). The most used ways for managing waste, such as 
dumping and burning have had negative impacts in the environment and health 
(Mwanthi and Nyabola, 1997; Goett , 1998; Alavi Moghadam et al., 2009; Narayana, 
2009; Al-Khatib et al., 2015; Hilburn, 2015). 
The issue is not only to fi nd the best way to manage them but also to fi nd the right 
factors that can infl uence to achieve the sustainability. Surely, that legislation has its 
contribution to solid waste management, but it cannot help if it is not combined with 
other factors, such as public awareness, funds, investments in infrastructure, etc.
This paper aims to analyze factors infl uencing in a direct and indirect way in waste 
management, especially of solid waste in developing countries, including Albania. 
These include mainly economic, social, cultural, political and technological factors. 
The analyze is not focused only on the description of these factors, but also in their 
potentials to infl uence as well as to fi nd the best ways to improve or raise them in order 
to achieve the best solid waste management as well as the sustainable development. 

1. Factors infl uencing solid waste management situation in developing countries

Waste disposal in developing countries is still largely uncontrolled and a great part of 
them do not have an integrated waste management system. Solid waste management 
still remains a serious problem, even though, they have made eff orts toward solid 
waste management. It is typical that developing countries lack the fi nancial, human, 
infrastructural, and related resources to develop eff ective solid waste management 
strategy.
Developing countries have some common characteristics that infl uence waste amount 
generated and their management: 
The increase of population and migration from rural to urban areas, characteristic 
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of most of developing countries, cause an increase in consumption that aff ects the 
amount of waste generated as well as its composition. 

Fig. 1. Factors infl uencing solid waste management

From a legal perspective
In most of the developing countries, there is a lack of legislations, strategies, plans 
and regulations. Some of them, use modern policies and regulations used mostly 
in developed countries, without a full information regarding costs and eff orts to be 
undertaken. According to the UNEP annual report 2005, many problems regarding 
this issue is managerial rather than technical. Multiple studies on waste management 
in developing countries have cited fi nancial and institutional constraints as the main 
reasons for inadequate disposal of waste especially where local governments are 
weak or underfi nanced and rapid population growth continues (Zhu et al., 2008).
Some countries have more refi ned environmental legislation rather than developed 
countries, but it is not the problem. The major problem is the lack of enforcement that 
is the real challenge to sustainable waste management (Al-Khatib et al., 2010). 
In some countries there is a lack of monitoring and regulations. It is the need for 
bett er monitoring and regulation of solid waste management. Another problem is the 
change of all municipal offi  ce workers (Yousif and Scott , 2007), causing diffi  culties in 
implementing new projects that require time and planning.

From a fi nancial and technological perspective
In a decision making regarding solid waste management, is very important to make 
an analyze regarding the costs to be undertaken for a specifi c strategy of waste 
management, but not only this. It is important also to take into consideration capital 
investment, cost reduction and cost recovery. Cost reduction is the best way to 
improve fi nancial sustainability. Possible solutions to the funding problem include 
eff ective enforcement; integrating payments into the tax system based on household 
income; and facilitating community-based organizations’ own management of solid 
waste in parts of the city (Marshall and Farahbakhsh, 2013). 
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Developing countries has some typical problems regarding solid waste management, 
such as budget constraints, ineff ective equipment and technologies, non-sanitary and 
inadequate landfi ll disposal, limited recycling, unskilled work power, etc. Developing 
countries suff er from a poorly fi nanced waste management system, coming from the 
fact that this sector is not the priority of the municipalities. 

From facilities perspective
Some developing countries suff er from the lack of infrastructure, inappropriate storage 
of waste; uncontrolled dump sites; very few sanitary/legal landfi lls. As mentioned 
before, the management of solid waste is the responsibility of local governments, 
but some countries are interested in involving private companies in order to reduce 
costs. This can make possible the generation of revenues to be used in investing in 
waste management systems. But in order to have success in this fi eld, it is necessary 
to implement competition, accountability and transparency. 

Some studies have already supported the infrastructural problems as the main 
impediment to sustainable solid waste management in some developing countries 
like India, Botswana, and Honduras (Hoornweg and Giannelli, 2007); and should be 
the fi rst priority for municipalities to improve waste collection and disposal. 

From public awareness perspective
Solid waste management is also very important regarding social aspects. In fact, it is 
a counterpart issue. The main thing is the public awareness. If people do not know to 
collect and separate waste, it causes problems in their disposing and managing. In a 
lot of countries, there is absence of educational programs and low public awareness 
for waste management and their benefi ts from it.
The lack of interest in the environment creates a culture of non-participation of 
communities in decision-making processes. This fact produces communities that have 
litt le knowledge of, or concern for, their impact on the environment (Poswa, 2001). 
Improved awareness and education programs, increase of community knowledge 
regarding solid waste and their management seems to be a very important step to 
be undertaken in order to have a more eff ective solid waste management and to 
obtain benefi ts from this. Capacity building is another step to be undertaken that 
can help a bett er and eff ective solid waste management. Recycling, as one of the best 
waste management strategy, requires community involvement and social awareness. 
Without these two components, is probably impossible to achieve success and take 
benefi ts.

3. Solid waste management situation in Albania. Infl uencing factors

According to 2016 report of European Commission, the waste management situation 
in Albania was not good, especially citing that dumping and disposal do not comply 
the standards of protecting environment. Factors infl uencing this problem were lack 
of necessary capacity for managing solid waste and the lack of legal mechanisms. 
The institutional capacity to manage waste still remains weak at all levels. The 
waste management infrastructure not in compliance with the environmental 
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protection standards. Municipalities in Albania, has the main responsibility in waste 
management as well as for fi nancing the infrastructure of waste management. But 
to manage waste is associated with costs that shall be paid by all of those that need 
this service. According to the Albanian legislation, the residents in the capital city of 
Tirana shall pay approximately 5000 all/year for this service and the industrial and 
commercial sectors pay according to their activity. But the revenue taken from this 
tax do not cover the cost for this service, therefore this tax must be increased.
Surely, there are a lot of other factors infl uencing the situation of solid waste 
management, such as:
-lack of comprehensive legislation and accurate data;
-unsuitable dumpsites, not in comply with environmental standards, creating 
pollution and harming human health;
-public awareness, lack of education programs, 
-inappropriate used technology;
-lack of an integrated cooperation between diff erent groups of interest, related to 
these problems;
-waste management practices are mainly focused only on environmental conditions, 
and do not include legal, economic and social aspects.
By identifying factors infl uencing solid waste generation and their treatment, we 
can analyze and fi nd what should be done to improve solid waste management and 
to take benefi ts from them. As mentioned before, waste management strategies, are 
mainly focused on environmental aspects, but these should be focused also on legal 
aspects, improvement of infrastructure, social and economic aspects. 
An important role plays the community awareness. We can put or raise taxes, in the 
aspects that who pollutes, pays, but it is very important that the community to be 
informed about the waste, their management, problems arising and benefi ts taken by 
a proper management strategy.
Local governments must have a full information regarding the future amount of waste 
generation, forecast recycling rates, comply strategic plans, etc. Implementation of 
the national waste management together with the National Waste Plan, the Regional 
Waste Management Plans and the Local Waste Management Plans. These plans 
tended to increase the amount of waste collected by local authorities that was recycled 
or composted to 25 % by 2015; and to increase the amount of waste collected by local 
authorities that is recycled or composted to 55 % by 2020.

Conclusions and Recommendations

Waste and especially solid waste is a global issue that aff ects not only the environment 
but also human health and the economy, therefore fi nding the most eff ective 
management strategy is very important. It is important because it gives economic, 
environmental and social benefi ts, contributing in this way to the sustainable 
development.
All over the world, there exist a lot of factors infl uencing the amount and complexity 
of waste, such as the economic growth, urbanization, raise in consumption, public 
awareness, etc. Analyzing these factors, helps to fi nd out who are the measures to be 
undertaken in order to achieve a good solid waste management. 
There are some problems, especially in developing countries, such as lack of a 
good legislation, landfi lls not complying the environmental standards, lack of an 
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advanced technology, a low public awareness, and lack of funds that contribute in an 
improper solid waste management. This leads to negative impacts in all three pillars 
of sustainability. 
An important and infl uence issue is the public awareness. In a lot of developing 
countries, people have lack of information regarding the negative impacts of an 
improper waste management, their collection and separation. They do not have 
educational programs. Lack of funding, legislation, plans, regulations, of a new 
technology and facilities, surely create problems in managing waste in a proper way.
Albania, as a developing country faces also problems with waste. The amount of 
waste generated is increasing, there is a lack of space for the disposal. It has made 
advancements toward waste management, but there is still to do.
The analysis of these problems in all developing countries, concludes in some 
recommendations such as:
-improvements in legislation, rules and regulations;
-raise of public awareness and capacity building;
-an advanced technology;
-funds for investing in infrastructure, 
-sanitary landfi lls, etc.
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Tabela e Konceptit si teknikë e mësimdhënies me në qendër nxënësin, në 
lëndën e kimisë dhe fushën shkencat e natyrës

Klodiana Xhelili

Abstrakt

Materiali i vjen në ndihmë mësuesve të  fushës së shkencave natyrore si dhe studentëve 
të degëve biologji, kimi, fi zikë. Ky artikull ka për qëllim të japë rekomandime konkrete 
e praktike në zhvillimin e një mësimdhënieje bashkëkohore për nxitjen e mendimit 
kritik në klasa të ndryshme gjatë orës së shkencave e kryesisht në lëndën e kimisë. 
Marrin përgjigje disa pyetje me të cilat sot ndeshen të gjithë  mësuesit e shkencave 
natyrore, siç janë:
 Çfarë duhet të ketë parasysh mësuesi i fushës së shkencave natyrore  në mësimdhënien 
dhe të nxënit bazuar në kompetenca? 
Cilat janë udhëzimet për vlerësimin sipas kurrikulës së bazuar në kompetenca? 
Cilat janë teknikat e të nxënit? Si të nxitim mendimin kritik te nxënësit tanë?
Si të ruajmë interesin e nxënësve në të gjitha fazat e orës mësimore? 
Cilat janë disa metoda efi kase të mësimdhënies me në qendër nxënësin? Jepen modele 
të  planifi kimit të orës mësimore në lëndën e kimisë. Nxirren rezultate mbi rëndësinë 
e teknikës, Tabela e Koncepteve, gjatë mësimdhënies dhe mësimnxënies në lëndën e 
kimisë pas një anketimi të realizuar me 54 nxënës të klasës së XIII – të në Shkollën 
Industriale ˝Pavarësia˝, Vlorë.

Fjalet kyçe: mendim kritik, vlerësim, metoda të mësimdhënies. 

Hyrje

‘ Mendimi kritik është një proces kompleks i integrimit të mendimeve dhe burimeve 
në mënyrë krĳ uese. Ky proces është njohës, veprues dhe ndërveprues që ndodh 
njëkohësisht në mjaft  nivele të të menduarit. Mendimi kritik është i orientuar drejt 
qëllimit por mund të jetë dhe një proces krĳ ues ku qëllimet të jenë më pak të qarta. 
Aft ësia për të menduar në mënyrë kritike është dicka që duhet kultivuar me kujdes 
dhe të nxitet brenda një mjedisi që mbështet të nxënët. Vrulli i informacionit sot 
përbën një sfi de inkurajuese për mësuesit që përgatitin brezat e rinj. Të gjithë aktorët, 
që nga hartuesit e kurrikulave dhe politikave arsimore e deri tek mësuesit në klasa, 
përballen me pyetjen: Si të përgatitin nxënësit sa më mirë për të patur sukses në të 
ardhmen ?’1 Çdo mësues duhet të ketë të qartë skemën e thjeshtë të të nxënit, e cila e 
ndihmon atë të nxiti mendimin kritik dhe të realizojë në këtë mënyrë kurrikulën e re 
bazuar në kompetenca. 
‘Kurrikula bazuar në kompetenca synon të nxënit gjatë të gjithë jetës: Sipas kësaj 
kurrikule, detyra e mësuesve sot është si të mësojnë nxënësit në mënyrë frytdhënëse 
dhe të mendojnë në mënyrë kritike. Të menduarit kritik nuk është lëndë që mund 
të mësohet, por është një rezultat që vjen natyrshëm nga ndërveprimi i ideve dhe 
1   Modele për Mësimdhënie të Suksesshme, Bardhyl Musai, ISBN: 99927-684-9-5.
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informacionit. Nxitja e të menduarit kritik kërkon proçedura metodike që bëjnë të 
mundur pjesëmarrjen aktive të nxënësve në mësim. Nëpërmjet mënyrave të ndryshme 
të të menduarit nxënësit aft ësohen të bëjnë gjykime të vlefshme, të analizojnë, të 
zgjidhin probleme, të krĳ ojnë ide, të transferojnë njohuritë nga një fushë e të nxënit në 
një tjetër si dhe të marrin vendime të arsyeshme duke u shkathtësuar jo vetëm brenda 
mureve të klasës por edhe përtej saj.’2 Në përgatitjen ditore çdo mësues ka detyrimin 
të formulojë rezultatet e të nxënit, të nxjerrë fj alët kyçe, të përcaktojë sipas mundësive 
që ka mjetet mësimore, të parashikojë metodat e mësimdhënies për secilën fazë të 
orës mësimore. Metodat e mësimdhënies janë nga më të ndryshmet, por një mësues 
duhet të tregojë kujdes të veçantë në përzgjedhjen e tyre përgjatë një ore mësimore, 
në varësi të informacionit që ka për përbërjen e klasës dhe temës mësimore.
’Mësimdhënien e �mirë � e kemi të vështirë ta përcaktojmë, ndërsa mësimdhënia �e 
suksesshme� mund të vërtetohet. Mësues i suksesshëm quhet ai që është në gjendje 
të realizojë qëllimet dhe objektivat e programit mësimor.’3 
‘Për të realizuar misionin e tĳ , mësuesi duhet të demonstrojë përgatitje dhe aft ësi 
praktike në zotërimin shkencor dhe pedagogjik të lëndës dhe dokumentacionit zyrtar, 
mësimdhënie të efektshme, komunikim dhe ndërveprim, vlerësim dhe refl ektim, 
mbështetje për nxënësit, zhvillim profesional si dhe baza etike.’4 
Gjithmonë qëllimi kryesor i mësuesit duhet të jetë ai që është dhe ‘qëllimi kryesor i 
arsimit të krĳ ojë njerëz të aft ë për të bërë gjëra të reja, jo thjesht të përsëritin ato që 
kanë bërë brezat e tjerë që janë krĳ ues, shpikës dhe zbulues.’5

1. Mësimdhënia dhe të nxënët bazuar në kompetenca

Mësimdhënia dhe të nxënët bazuar në kompetenca kërkon që në përzgjedhjen e 
strategjive, teknikave dhe metodave, mësuesi i shkencave natyrore duhet:
‘-Të marrë parasysh njohuritë, aft ësite dhe qëndrimet paraprake të nxënësit mbi 
përvojat individuale të tĳ  dhe mbi këtë bazë të mbështesë e orientojë të nxënit e tĳ .
-Të nxitë vrojtimin e drejtpërdrejtë, kureshtjen, arsyetimin dhe gjykimin nëpërmjet 
demonstrimeve, vëzhgimeve në natyrë dhe eksperimenteve.
-Të nxitë të menduarin kritik, krĳ ues dhe zgjidhjen e problemeve.
-Të motivojë nxënësin duke e konsideruar si partner, komplementarë të njëri - tjetrit.
-Të mbështetë të nxënit e pavarur  dhe në bashkëpunim të nxënësve përmes punës me 
projekte, punës në grupe, punës individuale.
-Të shfrytëzojë burime të ndryshme informacioni për përmbushjen e kompetencave 
të fushës.
-Të përdorë TIK-un si mbështetës dhe lehtësues të mësimdhënies dhe të nxënit.
Mësimdhënia në fushën  shkencat e natyrës, duke e vendosur nxënësin në qendër të 
të nxënit, synon të nxitë qëndrime pozitive ndaj shkencës. Disa strategji që mund të 
përdoren në shkencat e natyrës janë: 
Lojërat: Lojërat angazhojnë nxënësin në stimulime për të nxënit e koncepteve si dhe 
zhvillimin e aft ësive dhe qëndrimeve. Ato përdoren për të ndihmuar nxënësin në 

2  Kurrikula Bazar në Kompetenca, IZHA, Tiranë,  2016, fq .
3  Bazat Pedagogjike të Edukimit. Aranit Gjipali, cikël leksionesh fq 9.
4  Metodologji e Mësimdhënies dhe Kurrikula ne AMU. Xhevdet Zekaj, ISBN: 978-9928-403-38-4 fq 26.
5  Modele Për Mësimdhënie Të Suksesshme. Bardhyl Musai, ISBN: 99927-684-9-5 fq 30.
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vizualizimin apo ilustrimin e objekteve të botës reale.
Hetimi: Nxënësi angazhohet në veprimtari përmes të cilave kupton si shkencëtarët 
mendojnë, si bëjnë pyetje dhe si planifi kojnë hetimin.
Zgjidhja e problemit: Nxënësi angazhohet për zgjidhjen e problemave përmes 
njohurive shkencore që posedon.
Projektet: Nëpërmjet projekteve nxënësit kërkojne, zbulojnë rreth objekteve, 
proceseve apo dukurive. 
Teknologjia e informacionit dhe komunikimit: Përmes përdorimit të mjeteve 
digjitale nxënësi eksploron dhe percepton koncepte abstrakte.
Vëzhgimet në natyrë: Vëzhgimet e nxitin nxënësin të punojë në mënyrë shkencore 
duke bërë pyetje dhe duke ndërtuar ide të cilat duhet t´i hetojë dhe provojë.
Siguria: Mësuesit duhet të planifi kojnë veprimtari praktike të sigurta dhe t´i tregojë 
nxënësit kushtet e sigurisë në përputhje me ato të politikave arsimore. Nxënësit, nga 
ana e tyre, zbatojnë rregullat e punës në laborator duke  treguar kështu shqetësim për 
sigurinë e tyre dhe të të tjerëve. 

2. Udhëzime për vlerësimin

Vlerësimi është pjesë integrale e procesit të të nxënit. Ai mat shkallën në të cilën 
kompetencat janë arritur nga nxënësi. Disa forma të vlerësimit janë:
Vlerësimi formues i cili u shërben nxënësve për të përmirësuar të nëxënit dhe 
mësuesve për të përmirësuar metodat e mësimdhënies.
Vlerësimi përmbledhës përdoret për të përcaktuar shkallën në të cilën janë arritur 
kompetencat. Ky lloj vlerësimi shërben jo vetëm për të informuar prindërit dhe 
nxënësit për progresin, por edhe për të përmirësuar mësimdhënien dhe të nxënit.
Vlerësimi diagnostikues  kryhet në fi llim të vitit mësimor për t´u njohur paraprakisht 
me interesat dhe aft esitë që kanë nxënësit.
Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i shoku-shokut e bën nxënësin më të vetëdĳ shëm për 
përparimin e tĳ  dhe e lejon të analizojë e krahasojë idetë e tĳ  me të shokëve, mësuesve 
dhe prindërve.
Vlerësimet me shkrim përfshĳ në: testet, detyrat individuale, punët praktike, punët e 
laboratorit, projektet, esetë, modelet dhe maketet, posterat, portofolin e nxënësit etj.’6

3. Teknikat e të nxënit

Është e rëndësishme që cdo mësues të njohë ‘skemën e thjeshtë të të nxënit:
-Të dëgjuarit 
-Të lexuarit 
-Të shënuarit 
-Riprodhimi i pavarur 
-Diskutimi 
-Zgjidhja e problemave’7

6  Kurrikula Bazar në Kompetenca, IZHA, Tiranë, 2016, fq 31, 32, 37, 38.
7  Pedagogjia. Shkollat Shqipe me Program Plotësues. Musa Kraja, Valentina Cela, Mahir Mustafa, Emirjona 
Kraja, ISBN: 978-9956-16-73-1 fq 174, 175.
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4. Metoda të mësimdhënies me në qendër nxënësin

‘Didaktika është një nga disiplinat më të zhvilluara të pedagogjisë. Është një teori 
komplekse për të mësuarit, arsimin, mësuesin, nxënësin’8. Duke u mbështetur në 
orientimet themelore të didaktikës, metodikat përgatiten të vecanta për të gjitha 
lëndët. Në mësimdhënie është e rëndësishme që mësuesi, me metodat e ndryshme 
që përdor, të ruaj gjatë të gjithë fazave të orës mësimore vëmendjen dhe interesin 
e nxënësit për të nxënë si dhe të nxiti mendimin kritik. Disa nga teknikat që mund 
të përdoren me shumë efi kasitet  në fushën shkencat e natyrës janë: Brainstorming, 
INSERT, Di / Dua të di / Mësoj, Parashikim me terma paraprake, DRTA, Kubimi, 
Kllasteri, Leksioni i avancuar, Ditaret e të nxënit, Rrjeti i diskutimit, Tabela e 
koncepteve, Diagrami i Venit. Le të trajtojmë secilën teknikë për të kuptuar më mirë 
si ajo realizohet dhe kur është koha e përshtatshme për t´u përdorur nga mësuesit e 
shkencave natyrore gjatë një ore mësimi.
Brainstorming: Kjo metodë quhet “stuhi mendimesh”. Në këtë fazë merren ide 
mbi të cilat do të ngrihet tema e re mësimore. Gjatë kësaj faze mësuesi hedh pyetje 
të ndryshme për të lidhur temën e re mësimore me temat e trajtuara më parë, ose 
parashtron situatën problemore. Kjo metodë është shumë e përshtatshme për fazën e 
parë të mësimit, atë të evokimit.
Insert: Në këtë metodë mësuesi orienton nxënësit për të lexuar tekstin dhe gjatë 
leximit  ata vendosin shenjat ( V ) për informacionin që njihet nga nxënësit, shenja ( 
+ ) për njohuritë e pandeshura më parë, shenja (- ) për informacionin që kundërshton 
idenë, shenja ( ? ) për informacionin, konceptet e paqarta të cilat duhet të plotësohen 
më tej me njohuri të reja. Gjatë kësaj metode shmanget leximi i pavëmendshëm dhe 
të qenit pasiv në klasë. Kjo metodë është e përshtatshme për fazën e realizimit të 
kuptimit. 
Di / Dua të di / Mësoj: Në këtë metodë mësuesi orienton nxënësit të ndërtojnë në 
fl etore një tabelë me tre kolona.

Di Dua të di Mësoj 

Pasi lexojnë tekstin, nxënësit plotësojnë tabelën me të tre kolonat e saj dhe 
diskutohet plotësimi i tabelës në grup. Kjo metodë është e përshtatshme për fazën e 
realizimit të kuptimit.
Parashikim me terma paraprake: Kjo metodë  nxit nxënësit të përcaktojnë rezultatet 
e një eksperimenti duke u bazuar në katër termat e dhënë paraprakisht. Kjo 
veprimtari i fut nxënësit në mendime dhe i motivon për të qenë të vëmendshëm 
gjatë leximit të tekstit apo gjatë kryerjes së eksperimentit. Mësuesi, pasi dëgjon me 
vëmendje përgjigjet e nxënësve, u bën të ditur atyre se nuk është e rëndësishme 
përputhja e përmbajtjes së krĳ uar me përmbajtjen e tekstit apo eksperimentit, por 
e rëndësishme është që ata e ndjejnë veten të aft ë për të krĳ uar diçka origjinale me 
termat e dhënë. Kjo metodë është e përshtatshme për fazën e evokimit. 
DRTA: Materiali i dhënë në tekst do të lexohet me pjesë nëpërmjet leximit të 
8  Pedagogjia. Musa Kraja, ISBN: 798-99956-36-93-7 fq 69.
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drejtuar dhe në fl etore nxënësit ndërtojnë një tabelë që përmban tre kolona.
Pjesa I Pyetjet Çështjet kryesore 

Pjesa II Pyetjet Çështjet kryesore

Pjesa III Pyetjet Çështjet kryesore
 Metoda është e përshtatshme për realizimin e kuptimit.
Kubimi: Kjo teknikë ndihmon shqyrtimin e një teme nga këndvështrime të ndryshme. 
Përdoret një kub me lëvizje të shpejta për të menduarin, të shkruarin në secilën 
faqe të kubit i cili mund të ndërtohet duke mbuluar një kuti me letër. Në secilën 
faqe shkruhet një kërkesë, që në total janë gjashtë kërkesa. Shembull: përshkruaje, 
krahasoje, shoqëroje, analizoje, zbatoje, argumentoje. Kjo teknikë është e përshtatshme 
të  përdoret në fazën e realizimit të kuptimit.  
Kllasteri: Kllasteri është grupimi i mendimeve ose �harta e mendimeve�. Nxënësit 
nxiten të mendojnë lirshëm dhe hapur rreth çështjes dhe i bën të mendojnë lidhjen 
midis fakteve. Realizimi i kllasterit është i thjeshtë: fi llimisht shkruhet një fj alë, 
vazhdon me fraza rreth fj alës, idetë shkruhen dhe lidhen me njëra–tjetrën, shkrimi 
i ideve përfundon kur mbaron koha e caktuar. Kjo metodë është e përshtatshme për 
fazën e evokimit dhe atë të refl ektimit.
Leksioni i avancuar: Para se të fi llojë leximi i tekstit, u thuhet nxënësve se njëri prej 
tyre në çift  shënon me një shenjë ( + ) ato ide që përputhen me idetë e tyre dhe me 
një shenjë tjetër ( - ) ato që kundërshtohen. U kërkohet nxënësve të shkruajnë atë 
çfarë dinë rreth pjesës së parë, pastaj diskutohen në grup idetë më interesante. Në të 
njëjtën mënyrë veprohet dhe për pjesët e tjera të temës mësimore. Kjo metodë është e 
përshtatshme për fazën e realizimit të kuptimit.
Ditaret e të nxënit: Mësuesi përgatit një fl etëpune të ndarë në dy kolona, ku në 
njërën bëhet pyetja dhe në tjetrën kërkohet që nxënësit të japin përgjigjet.

Pyetja Përgjigjia 
1 . 
2 . 

Kjo metodë është e përshtatshme për fazën e realizimit të kuptimit.
Rrjeti i diskutimit: Mësuesi, gjatë përdorimit të kësaj teknike, realizon një pyetje 
binare që prek thelbin e çështjes që trajtohet në tekst. Kërkohet nga mësuesi 
që nxënësit të argumentojnë qëndrimet pro dhe kundër duke i shënuar ato në 
organizuesin grafi k. Kjo metodë u jep nxënësve lirshmëri maksimale në dhënien e 
mendimeve dhe  realizohet në fazën e realizimit të kuptimit ose të refl ektimit.

Po
A duhet të . . . ?

Jo

Diagrami i Venit: Kjo teknikë përdoret për të evidentuar të përbashkëtat dhe 
dallimet ndërmjet dy koncepteve, dukurive. Kjo teknikë është e përshtatshme për 
fazën e refl ektimit.
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  Aldehidet                Ketonet 

                                 Te përbashkëta 
Tabela e koncepteve: Kjo teknikë përdoret kur jepen njëkohësisht më shumë se një 
koncept apo dukuri. Ndihmon në të kuptuarit përmes strukturimit të materialit dhe 
siguron qëndrueshmërinë e njohurive. Kjo metodë realizohet në fazën e realizimit të 
kuptimit ose të refl ektimit. Shembull:

Hidrokarburet Vetitë fi zike Gatitja Vetitë kimike
Alkanet 
Alkenet 
Alkinet 

Në lëndën e kimisë kjo metode gjen zbatim pothuajse në të gjitha temat mësimore,  
duke qenë se brenda një ore mësimore trajtohen disa koncepte apo dukuri siç  
mund të jenë: vetitë fi zike të lëndës, vetitë kimike, zgjidhje ushtrimesh të modeleve 
të ndryshme, etj. Në një anketim të realizuar me nxënës të klasës së XIII-të në 
Shkollën Industriale ˝Pavarësia˝, Vlorë, rreth modeleve të mësimdhënies dhe të 
nxënit në lëndën e kimisë, u morën rezultatet si më poshtë: 
Rezultate të anketimit me nxënës:

Varianti Teknika e përdorur Numri i nxënësve që e zgjo-
dhën si teknikën më të mirë 

Përqindja e nxënësve 
kundrejtë totalit

A Tabela e koncepteve 42 nxënës 78%
B DRTA 5 nxënës 9%
C Ditaret e të nxënit 7 nxënës 13%

Totali 3 teknika te përdorura  54 nxënës 100%
Anketimi synonte të nxirrte teknikën më të mirë për realizimin e kuptimit në një orë 
mësimore midis tre teknikave, përkatësisht: Tabela e koncepteve, DRTA, Ditaret e 
të nxënit. Kjo u realizua duke përdorur të njëjtën temë mësimore të trajtuar sipas tre  
teknikave. Formati i anketës ishte si më poshtë:
Anketim
Klasa:______________                                                                     Dt: _____________
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Study of the chemical variation of phenolic compounds  of the  wild growing  
cowslip populations (Primula veris L.), collected  in some regions of Kosovo

Muzafer Luma
Agricultural Faculty, University of Prishtina, Kosovo

Ndoc Faslia
Department of Plant Sciences and Technologies, Agricultural University of Tirana, Albania

Abstract

Except the fl owers, also the roots of cowslip (Primula veris L.), contain several glycosides such 
as primeverin and primulaverin, which are very important in the pharmaceutical industry. 
In the presented study, are included 20 cowslip samples, which represent 10 populations of 
this plant, distributed in the two main regions of the country, in the  “Rrafshi i Dukagjinit”  
in the west and Rrafshi i Kosoves in the east. Root chemical analyzes, indicate that there is a 
great diversity of   glycosides, mainly primeverin. The regressive analysis shows the presence 
of verifi ed variations between cowslip populations, related to the content of primeverin, 
measured for each sample included in this study.
Populations with the highest content of the primeverine, result  those  collected  in Rroshkodol 
(population number 2), Stankaj (population 6), Gollak (population15) and Radishevo 
(population number 19). These data on the glycoside content of cowslip roots , are of high 
interest for scientists, and  pharmaceutical industry, but also for medicinal plant cultivators, 
in order to orient them to the multiplication and cultivation of those populations that have 
higher content of this chemical component.

Keywords: glycosides, population, regression analysis, diversity, primeverin, primulaverin.

Introduction

Cowslip (Primula veris L.) is one of the most important medical plants growing on 
Kosovo's territory under natural conditions. For medicinal purposes, are used the 
leaves, fl owers and roots of cowslip, which can be used as diuretic tea, analgesic, 
and antispasmodic. The extracts of this plant are rich in saponines, and referring to 
a number of pharmaceutical studies, it is concluded that these substances have very 
good anti-asthmatic, anti-infl ammatory and anti-viral eff ects.
In natural conditions in the territory of Kosovo, cowslip is found mainly in the 
mountains of the Alps. Kosovo's habitats are very rich in cowslip populations, but 
collection and exploitation of this plant is a very problematic issue, because it continues 
to be harvest annually in an uncontrolled manner   is the fact that this plant continues 
to accumulate annually in a completely uncontrolled manner. For that reason  in 
some areas of Kosovo, some important populations of  cowslip are extremely exploit, 
and consequently  the cowslip grown in these areas  can be classifi ed as "endangered" 
for extinction. These populations are endangered, especially in those habitats where 
human intervention is strong: with annual harvesting, intensive grazing as well as 
because deforestation of some territories.   
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Information on cowslip population’s biodiversity is generally absent, both in terms 
of presence of wild populations and also in terms of a detailed study of plant 
populations. So there are still cowslip populations that are not known or studied.
The purpose of this study was to assess the chemical diversity of natural cowslip 
populations, grown in natural conditions in Kosovo, using the morphologic and 
chemical markers. For this purpose, are studied 10 cowslip populations, represented 
by 20 samples (two samples for each population). Planting material  for analyses  is 
collected  from the two main regions of Kosovo, which are the “Rrafshi i Dukagjinit” 
in the west and ”Rrrafshi i Kosoves” in the east of the country. Previously, analyzes 
of the glycoside content in fl owers were carried out, and  based on these data,  has  
resulted  a large diversity among the studied   cowslip populations. In addition to the 
fl ower analysis, the analysis of dry  root crops has been done, in order  to determine 
the level of primeverin content. Based on  the data obtained from the chemical 
analysis, it results that in terms of primeverin content there is a great diversity among 
the cowslip populations. The fi ndings and conclusions of this study, will serve as 
a fi rst step, very important,  in evaluating the natural and chemical biodiversity of  
cowslip ( Primula veris L.), in order to continue  in the future, with   selection   and 
multiplication of the most suitable populations of this plant , which will be cultivated  
by  farmer  communities or  private companies.  

Material and method

Root samples for analysis, were taken in 20 points, so 20 samples were taken, 
representing 10 populations (two samples for each population). For each sample, at 
least 30 plants were   collected and analyzed. The samples were taken in August, aft er 
maturation of seeds. For each cowslip population, are taken about 1000- 1200 gram 
of root material, which is well cleaned (washed) and then divided into   small pieces.
Analysis are carried out for the "primeverine content" indicator, for each population  
as well as  for  "weight of samples" for each population. The collected root samples  
are  dried at 35-40 ° C.
HPLC  Analysis.
The dried  and fi nely powdered  root material,  was analyzed through  HPCL analysis 
in the "Shimadzu 2010" chromatograph,   according to the following procedure:
Reagents and chromatographic conditions
1. First  phase
Column: 4.6mm x 25cm x 5μm "L1"
2. Movable phase
 A-0.025% TFA (v / v) in water;
 B-methanol is 5% acetonitrile (v / v).
3. Column temperature 50 ° C
4. Detection λ = 210 nm
5. The volume injected 5 μl.
6. Gradient fl ow A; B (85%: 15%)
7. Sample : 1gram  of sample,  is treated with 10 ml methanol in ultra sonic bath. 1 ml 
of the     extract is diluted in 100 ml of purifi ed water,  and then fi ltered in ultra fi lter 
and put into the vial.
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8. Standard: The amount of 5mg Primeverin (LOT BCBN7004V with 99.5% 
participation, dissolved  in the amount of 5 ml of water and 0.5 ml of methanol at a 
normal rate of 100 ml, then fi ltered by ultra fi lters and placed in the vial.
Calculation:
% = SmmsWsVm / SsmmVs
Sm- The   sample surface 
ms- standard  mass
mm - sample mass
Ws-  Standard participation in the mass 
Vm- Sample dilution  volume
Vs - The standard dilution volume
Ss -   The standard  surface
The content of the primeverine in the roots,  is calculated in mg per 100 gram of dry 
weight.

Results and discussion

Aft er carrying out the laboratory analysis, for the contents of root  primeverine, the 
following results were obtained for each analyzed  sample  (population):
Table No. 1 The content  of root primeverin  

Collecting sites Sample       (po-
pulation) 

Weight 

mg 

Volume

 Ml  

Results 

Primeverin  mg/ 
100 gr. dry mass  sandard 5 50

Roshkodol P 1 1,030.000 1000 0.0966
Roshkodol P 2 1,002.000 1000 0.0993

Leqenat  P3 1,023.000 1000 0.0973
Leqenat  P4 1,086.000 1000 0.0916
Stankaj P5 1,032.000 1000 0.0964
Stankaj P6 1,001.200 1000 0.0994
Istok 1  P7 1,067.000 1000 0.0933
Istok 1  P8 1,210.000 1000 0.0822
Istok 2 P9 1,018.000 1000 0.0977
Istok 2 P10 1,021.000 1000 0.0975

Kacanik P11 1,021.000 1000 0.0975
Kacanik P12 1,042.000 1000 0.0955
Artana P13 1,015.000 1000 0.0980
Artana  P14 1,041.000 1000 0.0956
Gollak P15 1,011.000 1000 0.0984
Gollak P16 1,041.000 1000 0.0956

Sh. Bajgores  P17 1,035.000 1000 0.0961
Sh. Bajgores P18 1,051.000 1000 0.0947

Radisevo P19 1,012.000 1000 0.0983
Radisevo  P20 1048.000 1000 0.0949
F Ratio Mesatare 1,040.360  0.0958

Prob > F SD 45.19946902  0.0037
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RSD 4.344598891  3.9061
Min 1,001.200  0.0822
Max 1,210.000  0.0994

The variance analysis for the "primeverin content" indicator for each population, 
indicates the presence of diff erences between the cowslip populations for both areas 
of Kosovo. All populations have a high primeverin content, with the exception of 
populations collected in "Istog  1" and "Leqenat 1". These  two populations   have 
a  lower primeverin content compared to all other populations,  with 0.0916 mg 
for "Leqat" (population 4), and  a minimum  content  for 0.08222 mg for "Istok 1" 
(Population 8). These values   are below the average of cowslip analyzed populations 
(mean = 0.095794).
Comparison of average pairs with student test,  (for t = 2.22814, α = 0.05),  groups 
the populations  into two ranking classes. Thus, based on  this indicator for all 
populations, it is evident  that the population of "Istok 1"  is included in class A, the 
population of "Leqenat" is included in class AB (red circles in graph), while all other 
populations are included in class B (black circles in graphs).
Fig. 2. Variance analysis  for primeverin content  of  cowslip population
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Regressive analysis of the eff ect of "weight" on the  primeverin content

The variance analysis, carried out through the regression analysis (Table 2), shows 
the presence of verifi ed variations (factual F = 4604.764 confi rmed with  probability 
P0.05 and P0.01),  between cowslip populations, related to  the primeverine content, 
measured for each sample  included  in the study. The analysis shows  that the 
diff erences found on the primeverin content,   are signifi cantly aff ected by the 
"weight" indicator of the sample (Tables 2, 3, 4).

Tab No. 2.  The variance analysis on the eff ect of  “sample weight” in the primeverin 
                    content
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Source DF Sum of Squares Mean Square
F Ratio

Model 1 0.00026500 0.000265 4604.764
Error 18 0.00000104 5.755e-8 Prob > F

C. Total 19 0.00026603 <.0001*

Tab No. 3 Assessed   parameters 

Term Estimate Std. Error t Ratio
Prob>|t|

Intercept 0.1817534 0.001268 143.35 <.0001*
Ëeight -8.262e-5 1.218e-6 -67.86 <.0001*

Tab No. 4 Correlation 

Variable Mean Std Dev Correlation Signif. Prob
Number

Weight 1040.36 45.19947 -0.9805 <.0001* 20
Sap.Res 0.095794 0.003742

The Regression analysis, shows the linear relationship between the primeverin 
content for  each analyzed population,  and the weight of the sample. The analysis 
show that the values   of the weight indicator,  have a linear negative impact on the 
content of primeverin of each representative sample of the cowslip  population. This 
negative impact,  is proved by the size of the correlation coeffi  cient (r = -0.9805),  that 
expresses a strong negative correlation, established at P0.01 probability level (Table 
4). This linear relationship is given by the regression equation: Sap.Results = 0.1817534 
- 8.2625e-5 * Weight
The above regression equation, shows that for each increased unit of the “sample 
weight”, will have a decrease (with -8.2625e5) of the expectancy for  the primeverin  
content,  and vice versa. The graph of the primeverin content correlation with the 
weight indicator of the  samples is presented in Graph No. 1
Graph No.1. Linear relationship of primeverin content,  according to the weight of 
samples for each population
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Conclusions

1. Data taken from the chemical analysis of roots, show that among the  analyzed 
populations,  there is a great diversity in the primeverin content.

2. The regressive analysis, shows the presence of verifi ed variations, among cowslip 
populations, related to the primeverin content , measured for each analyzed  
sample.   

3. Samples with the highest content of the primeverin, are those collected in:  
Roshkodol  (population no 2), Stankaj (population no 6), Gollak (population no. 
15) and Radishevo (population no 19). 

4. Regression analysis, expresses a strong negative linear link, between primeverin 
content in each analyzed population, and the "weight" indicator of the sample. 

5. Regression analysis (equation) shows that for each increased unit of the sample 
weight, we will have a decrease (with -8.2625e5) of the expectancy of the primeverin 
content and vice versa. 

6. These data on the content of cowslip root primeverin, represent a  high  interest   not 
only in the scientifi c   and medicinal aspects, but also  for selection, multiplication 
and   cultivation of those plant populations, which  have a  higher content of  
primeverin level.
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Pushteti Vendor dhe Parimet e Decentralizimit

PhD (C.) Migena Malaj
Instituti i Studimeve Europiane, Universiteti i Tiranës

Departmenti, Politika dhe Qeverisje

1. Koncepti i Decentralizimit

Gjatë historisë së zhvillimit të qeverisies vendore kanë ekzistuar dhe ekzistojnë tipe 
të ndryshme të saj. Përveç kësaj edhe brenda tipit të njëjtë, në të njëjtin vend mund 
të ekzistojnë forma të ndryshme të institucioneve konkrete kështu që nuk mund të 
bëhet fi alë për ndonjë formë të veçantë e konstante të vetëqeverisjes vendore. 
Madje edhe shumë forma të vetëqeverisjes,  të sanksionuara me kushtetutë, në të 
vërtetë nuk janë forma të vetëqeverisjes vendore, por vetëm institucione administrative 
të sistemit centralist në shtetet përkatëse. Forma të ndryshme të  qeverisjes vendore si 
dhe institucionet e lloj llojta të saj kanë ndikuar dukshëm në qasjen shkencore të kësaj 
çështje dhe anasjelltas. Kështu që sot ballafaqohemi me qasje të njëanshme, arbitrare 
më shumë e shumë paqartësi dhe dilema. Në teorinë politike dhe juridike sidomos në 
SHBA, vetëqeverisja lokale shprehet nëpërmjet termit të përgjithshëm "decentralizim", 
së bashku me federalizmin decentralizimin administrative etj. Në Francë e nënkupton 
çështjen e vetëqeverisjes si çeshtje të decentralizimit dhe nuk bën dallimin e duhur 
midis vetëqeverisjes, autonomisë funksionale, administrative-territoriale dhe politike 
territoriale. Kjo është rezultat i praktikës në këtë vend. Kështu në nivelin e komunave 
dhe qarqeve ekzistojnë organet vendore të zgjedhura, në formë të këshillave komunale 
dhe këshillave të qarqeve, me kompetenca ekzekutive si dhe prefekti si përfaqësues i 
qeverisë qëndrore si kontrollues dhe organ ekzekutiv i organeve vendore. 
Prandaj në fakt këtu nuk kemi të bëjmë me vetëqeverisjen vendore por me një formë 
të decentralizimit. 
E ngjashme është situata edhe në Hollandë e Belgjikë. Përfaqesuesi i qeverisë 
në Njësitë Vendore (Burgmester) është bartës i pushtetit ekzekutiv ndërsa 
organet përfaqesuese vendore kanë vetëm të drejtë “shqyrtimi” të disa çështjeve 
por nuk ushtrojnë kurrëfarë pushteti. Këtu në të vërtetë kemi të bëjmë me 
administratën vendore e jo me vetëqeverisjen vendore. Kjo shtron nevojën 
e kufi zimit dhe të dallimit të vetëqeverisjes vendore nga decentralizimi.
“Decentralizimi” është nocion administrativ ndërsa “vetëqeverisja vendore” nocion 
politik. Decentralizimi nënkupton bartjen e funksioneve ekzekutive nga kompetencat 
e organeve  qëndrore në institucionet administrative vendore ose  në institucionet 
politike të cilat i zgjedh popullata vendore (kuvende, këshilla etj) dhe kanë vetëm të 
drejta administrative.1 

2. Llojet e Decentralizimit

Decentralizimi nënkupton çdo formë të anticentralizimit. Çdo lloj decentralizimi 
- administrativ, politik, fi skal apo i tregut - ka ecuri politike dhe karakteristika të 
1  DJORDJEVIC.J, Ustavno pravo, Beograd, 1989, f. 621.
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ndryshme. Decentralizimi është kreacion dhe pjesë përbërëse e organizatës shtetërore 
e cila ndahet në organe të larta dhe të ulta, në organe qëndrore dhe vendore të 
administratës, të cilave u besohen funksione të ndryshme.
Decentralizimi politik, administrativ, fi skal dhe i tregut mund te shfaqen në forma 
dhe kombinime të ndryshme në vende të ndryshme, brenda vendit dhe madje edhe 
brenda sektorëve. Për kufi zimet e sakta janë më pak të rëndësishme sesa përcaktimi 
i një modeli të kuptueshem.
Decentralizimi politik synon t'u jape qytetarëve dhe përfaqësuesve të zgjedhur të tyre 
më shumë pushtet në proçesin e marrjes së vendimeve publike.2

Decentralizimi politik është një koncept i cili mbështetë demokratizimin duke iu 
dhënë qytetarëve dhe përfaqësuesve të tyre më tepër mundësi dhe infl uencë në 
zbatimin e politikave.
Decentralizimi administrativ kërkon të rishpërndajë autoritetin, përgjegjësinë dhe 
burimet fi nanciare per sigurimin e sherbimeve publike ndermjet niveleve te ndryshme 
të qeverisjes.3 Transferimi i përgjegjësive fi nanciare, të planifi kimit dhe përgjegjësitë  
manaxheriale të funksioneve publike, nga pushteti qëndror te agjensitë dhe njësitë 
qeveritare në terren, është karakteristikë e decentralizimit politik. Decentralizimi 
administrativ ka tre forma kryesore - dekoncentrimin, delegimin dhe devoluimin - 
secila me karakteristika të ndryshme.4

3. Vetëqeverisja Vendore

Ai ka dhe elementë të vetëqeverisjes vendore por vetëqeverisja vendore është shumë 
më e gjerë se decentralizimi i thjeshtë. Vetëqeverisja vendore është kategori e të 
drejtës kushtetuese dhe e sistemit politik, e cila nënkupton të drejtën e njerëzve në 
bashkësinë e caktuar territoriale (vendore) që pak a shumë në mënyre të mëvetësishme 
ti qeverisin punët e bashkësisë së tyre nëpërmjet organeve të cilët i zgjedhin vetë, 
(kuvendet) apo në mënyrë të drejtpëpërdrejtë. Këtë më së miri e provon brendia e 
vetëqeverisjes vendore në kohën e paraqitjes së saj në njësitë e ndryshme vendore në 
Angli, si organizatë themelore origjinale e pushtetit. 
Një kohë të gjatë deri nga fundi i shekullit XVIII tërë kjo organizatë komunale ka 
qenë plotësisht e pavarur nga pushteti qëndror. Atëherë gradualisht ajo fi llon të 
përfshihet në sistemin unik të pushtetit dhe vihet nën sovranitetin e parlamentit. 
Në fj alorin politik Anglez me nocionin “vetëqeverisje” kuptohen të gjitha organet 
vendore dhe qëndrore të popullatës vendase, të cilat kanë ekzistuar në ish kolonitë 
britanike. Administrata vendore gëzon mëvetësi në ushtrimin e atyre funksioneve, 
por gjithmonëështë nën kontrollin më të madh apo më të vogël të "sovranitetit" 
qëndror. Vetëqeverisja vendore është institucion nëpërmjet të cilit pasqyrohet e drejta 
e vetëqeverisjes së shtetasve, si e drejtëpolitike e tyre. Nga aspekti teorik, vetëqeverisja 
vendore ka status kushtetues dhe mëvetësia e saj është e garantuar me kushtetutë.

Kjo autonomi qëndron në:

2  Instituti i Bankës Botërore, Decentralizimi Shënime Përmbledhëse 1999, fq 2.
3  Instituti i Bankës Botërore, Decentralizimi Shënime Përmbledhëse 1999, fq 2.
4  Po aty
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1. Të drejtën e shtetasve që drejtëpërdrejt ose përmes delegatëve, të formojnë organet 
përfaqësuese ose drejtëpërdrejt ta ushtrojnë funksionin e qeverisjes;

2. Pavarësinë organizative dhe personale të institucioneve vendore;
3. Ekzistimin e funksionit të autonomisë, me kushtetutë të përcaktuar, në punët 

vendore dhe në ushtrimin e punëve me interes të përgjithshëm pa ndërhyrjen e 
organeve qëndrore të pushtetit;

4. Ekzistimin e mjeteve fi nanciare dhe të mjeteve të tjera të bashkësisë vendore të 
mëvetësishme si e drejtë e saj me të cilat ajo disponon në mënyrë të mëvetësishme;

5. Ekzistimin e administratës së pavarur pa përzierjen e organeve qëndrore;
6. Ekzistimine normave për funksionimin e vetëqeverisjes vendore dhe mbrojtjes 

kushtetuese të të drejtave vetëqeverisëse.5

Sistemi i qeverisjes vendore në Shqiperi bazohet në politikën e decentralizimit. 

4. Pesë parimet e Decentralizimit (nga Dillinger 1995):

1. Autoritetet vendore duhet të ndahen institucionalisht nga qeveria qëndrore dhe 
të marrin përgjegjësinë për një gamë të konsiderueshme të shërbimeve vendore 
(primare arsimin, klinikat dhe shërbimet shëndetësore parandaluese, zhvillimin e 
komunitetit dhe rrugët dytësore duke qenëmë të zakonshmet).

2. Këto autoritete duhet të kenë fondet e tyre dhe buxhetet duhet të rrisin një pjesë të 
konsiderueshme të të ardhurave të tyre nëpërmjet taksimit të drejtpërdrejtë. 

3. Autoritetet vendore duhet të punësojnë personelin e tyre edhe pse në fazën 
fi llestare stafi  i rregullt i shërbimit civil mund të punësohet përkohësisht. 

4. Këshillat, kryesisht të përbërë nga përfaqësues të zgjedhur nga populli, do të 
qeverisnin autoritetet së brendshmi. 

5. Administratorët e qeverisë do të tërhiqeshin nga një rol ekzekutiv në një rol 
këshillues dhe mbikëqyrës në lidhje me qeverisjen vendore.

5.  Financat e Pushtetit Vendor

Ekonomitë kombëtare dhe ato vendore janë gjendur gjithnjë e më në vështirësi 
të fi nancojnë qytetet të cilat pa dyshim bëhen më të shtrenjta edhe nga rritja e 
popullsisë. Koncepti i decentralizimit fi skal paraqet një mundësi për të përforcuar 
pushtetin vendor dhe ta përfshĳ ë atë më nga afër në pjesëmarrjen e projektit. 6 Bartja 
e tatimit dhe kompetencave shpenzuese në nivele më të ulëta të qeverisjes është 
bërë një temë e rëndësishme e qeverisjes në shumë vende në zhvillim. 7 Normalisht 
pritet që decentralizimi të sigurojë transparence, ndershmëri, kursim, efi kasitet 
dhe barazi. Në rrethana të përshtatshme, decentralizimi mund të ndihmojë në 
thjeshtësimin e procedurave burokratike dhe lehtësimin e ngërçeve të vendimmarrjes 
që janëshkaktuar nga planifi kimi i qeverisë qendrore.
Cikli i planifi kimit dhe buxhetit të qeverisjes vendore duke kaluar fazat e ndryshme 
5  DJORDJEVIC.J, Ustavno pravo, Beograd, 1989, f. 625.
6  Moses M. D. Warioba, Institute of Development Management, Jan 1, 1999 - Decentralization in government.
7  Moses M. D. Warioba, Institute of Development Management, Jan 1, 1999 - Decentralization in government. 
Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent (edited by Deborah Brautigam, 
Odd-Helge Fjeldstad, Mick Moore).
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para miratimit përfundimtar, kërkon që planifi kimi të fi llojë në nivelin më të ulët të 
hierarkisë së qeverisjes vendore, sipas REPOA (2004). 
Kjo do të thotë se duhet të vihet theksi te qasja e planifi kimit. Duke përdorur këtë 
qasje është e mundur të sigurohet që prioritetet e njerëzve dhe nevojat e tyre të 
ndiqen gjatë planit të zhvillimit dhe buxhetit vjetor të këshillit, që plani dhe buxheti i 
miratuar të vazhdojnë për të pasqyruar ato prioritete dhe nevoja siç perceptohen nga 
vetë njerëzit. 8

Përgatitja e buxhetit fi llon me udhëzimin dhe planifi kimin, nxjerrjen dhe buxhetit 
kombëtar rreth dhjetorit të çdo viti. Guidat udhëzuese ofrojnë një rishikim të 
performancës gjatë vitit fi nanciar të sapo përfunduar dhe shërbejnë për të informuar 
ministritë, departamentet e pavarura, agjencitë ekzekutive, rajonet dhe qeverisjen 
vendore. Autoritetet mbi prioritetet e Qeverisë siç janë përcaktuar në politikat e 
sektorit.
Guida udhëzuese gjithashtu duhet të përfshĳ ë informacion për strukturat e pushtetit 
vendor rreth niveleve të fi nancimit me anë të granteve për vitin pasues.Guidat 
udhëzuese të cilat përgatiten nga Ministria e Financave në bashkëpunim me ministrinë 
përgjegjëse për planifi kimin ekonomik dhe me përfshirjen e ngushtë të ministrisë 
për administratën rajonale dhe qeverisjen vendore, përmbledh shkurtimisht politikat 
sektoriale dhe të akordojë zonën që duhet dhënë prioritet në alokimin e burimeve në 
vitin e ardhshëm.
Sektorët prioritarë janë ata të arsimit për të varfërit, shëndetësisë, ujit, rrugëve, 
bujqësisë dhe tokave. Investimet në këto sektorë janë më të prirur për të arritur 
impaktin e dëshiruar në reduktimin e varfërisë. Me marrjen e guidave udhëzuese 
buxhetore, ministria përgjegjëse për qeverinë lokale në nivel kombëtar dhe rajonal, 
përcakton qartësimin e çështjeve të cilat janë të rëndësishme për autoritetet e qeverisjes 
vendore dhe japin udhëzime se si ato duhet t'i trajtojnë planet dhe buxhetet e tyre. Kjo 
marrëveshje shërben për të shmangur udhëzime të shumta dhe ndoshta kontradiktore 
që dërgohen në qeveritarisjet lokale, nga ministritë e ndryshme të sektorit, politikat 
e të cilave janë duke u zbatuar nga autoritetet e qeverisjes vendore. Kjo marrëveshje 
shërben për të shmangurudhëzime të shumta dhe ndoshta kontradiktore që dërgohen 
në qeveritëlokale nga ministritë e ndryshme të sektorit, politikat e të cilave janë 
zbatuar nga autoritetet e qeverisjes lokale. Si një çështje e procedurës, me përjashtim 
të çështjeve teknike, për të gjitha çështjet e tjera, ministritë e sektorit duhet të marrin 
udhëzimet e tyre tek autoritetet e qeverisjes vendore, përmes dhe me lehtësimin e 
ministrisë përgjegjëse për qeverisjen vendore.
Bahl dhe Linn (1992) shpjegojnë se qytetarët duhet të shohin të ardhurat  vendore si 
të dobishme për ta dhe duhet të jenë në gjendje të plotësojnë kriteret e mëposhtme; 
(i) Kuadri për tatimet në vend duhet të jetë i thjeshtë, transparent dhe i lehtë për 
t'u kuptuar;
(ii) Sistemi i taksave vendore duhet të jetë i drejtë dhe i barabartë në të dy format 
dhe administratat - të gjithë duhet të paguajnë diçka; 
(iii) Barra tatimore duhet të jetë proporcionale me aft ësinë për të paguar (barazi 
vertikale); 
(iv) Tatimet duhet të zbatohen vazhdimisht për individët në të njëjtin nivel të të 
ardhurave (barazi horizontale);
8  Rexhep Mejdani, “Mbi qeverisjen”, pjesa e dytë, Shtëpia Botuese: Dudaj, Tiranë 2010, f. 411.
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(v) Përdoruesit intensive të shërbimeve bashkiake duhet të paguajnë më shumë 
(parimi i përfi timeve); 
(vi) Taksat vendore duhet të lidhen me shërbimet e ofruara; 
(vii) Të ardhurat vendore duhet të rrisin përgjegjshmërinë dhe forcimin e kontratës 
sociale në nivel vendor; dhe 
(viii) Kostot e pëlqyeshme duhet të minimizohen për tatimpaguesit.
Në të gjithë botën, taksat përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave të qeverisë 
vendore. Thelbi i një takse është që organi qeverisës të kërkojë një kontribut fi nanciar 
në drejtim të kostos së aktiviteteve të saj nga një person apo organizatë. Nuk ka 
alternativë zgjedhje të normës për t'u paguar dhe ndonjëherë nuk ka lidhje midis 
shumës së paguar dhe formës së përfi timit të marrë. Theksohet se këtu është mbledhja 
e të ardhurave, qofshin ato në nivel kombëtar ose vendore, duhet të udhëhiqen nga 
teoria e përgjithshme e përcaktimit të taksave, përkatësisht përcaktimi i taksave 
dhe mbledhja e të ardhurave duhet të bazohet në parimet e pagesës së përfi timeve, 
efi kasitetit ekonomik, lehtësi administrative dhe barazi. 9

Parimi i pagesës së përfi timeve (pagesës së përdoruesit) argumenton se taksat duhet 
të jenë të shpërndara në lidhje me përfi timet e marra nga mallrat e ofruara publikisht 
dhe shërbimeve. Parimi i efi çiencës ekonomike argumenton se mbledhja e mirë e të 
ardhurave tatimore nuk duhet të jetë pengesë për investimet dhe zhvillimin vendor.
Lehtësimi administrativbën thirrje për vëmendje të veçantë si për aspektin e zbatimit 
tëtaksave dhe komoditetin për tatimpaguesit. Një sistem i mirë i taksave duhet të jetë 
aq i thjeshtë satë jetë e mundur për t'u administruar si për tatimpaguesit ashtu edhe 
për strukturat e mbledhjes së tatimeve.
Të ardhurat e Qeverisë Vendore janë një komponent i rëndësishëm i çdo sistemi 
të shëndoshë të marrëdhëniet fi skale ndërqeveritare për të paktën dy arsye: 
llogaridhënien dhe autonominë. 
Brezi i të ardhurave vendore nga burime të ndryshme, duke përfshirë normat 
e pronësisë, qiraja e tokës, tarifat dhe licencat, ndërmarrjet tregtare dhe pagesat e 
shërbimit. Në rastet kur qeveritë vendore nuk kanë performancë të mirë në mbledhjen 
e të ardhurave për shkak të administratës së dobët, informacioni jo i plotë i bazës së të 
ardhurave vjetore dhe zbatimi i të ardhurave pothuajse nuk ekziston.
Duhet të merren masa nga qeveritë vendore në vendet me problematikat e sipër 
përmendura, në mënyrë të fuqizojnë dhe forcojnë kapacitetin e qeverisjes vendore në 
mënyrë të efektshme, duke menaxhuar dhe mbledhur të ardhurat e tyre të krĳ uara 
në nivel vendor.

Tatimpaguesi duhet të bindet që të paguajë tatimin nëpërmjet marrjes së shërbimeve 
vendore të përmirësuara dhe perceptimit se taksat dhe tarifat administrohen në 
mënyrë të drejtë.Për këtë arsye, qeveritë vendore  këshillohen që fi llimisht ti japin 
përparësi përmirësimit të ofrimit të shërbimeve sepse njerëzit janë gjithmonë më të 
gatshëm të paguajnë taksat dhe tarifat, nëse si kompensim ata marrin disa përfi time 
ose shërbime të prekshme.

P. sh. në Tanzani taksat vendore përfaqësojnë më pak se 6 % të të ardhurave totale 
tatimore. Megjithatë, numri i madh i këtyre taksave, së bashku me natyrën e tyre 
9  Musgrave dhe Musgrave, V. 1984; FMN, V. 2011; AFRODAD, V. 2011.
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të pakënaqshme do të thotë se ndikimet e tyre ekonomike, politike dhe sociale janë 
dukshëm më të rëndësishme seç tregon shifra e tyre e të ardhurave vjetore. 10

Në rastet kur sistemet e taksave vendore janë me probleme, kjo vjen pjesërisht si rezultat 
i kapacitetit administrativ të dobët për mbledhjen dhe hartimin e taksave, presioni 
politik dhe mungesa e koordinimit midis qeverisë vendore dhe qëndrore. Masat që 
duhet të merren është rihartimi i strukturës tatimore dhe ndërtimi i kapaciteteve 
administrative vendore, mbledhja e të ardhurave mund të zvogëlojë humbjet e 
shkaktuara nga joefi kasiteti dhe korrupsioni, duke shfuqizuar taksat e pakënaqshme 
vendore, përmirësimin në bazat e të ardhurave të mbetur dhegjithashtu për të rritur 
pëlqimin e taksave nëpërmjet përmirësimit të ofrimit të shërbimeve. Përveç marrjes 
së kredive, subvencioneve, dhe granteve, pushteti vendore (sidomos në vemdet me 
problematika në këtë sistem) gjithashtu duhet të mobilizoj të ardhurat e tyre vendore 
nga burime të ndryshme duke përfshirë taksat e pronës, tarifat e shërbimit të qytetit, 
gjobat, licencat vendore dhe lejet, hartojnë tarifa, detyrime dhe tarifat e tregut. 
Pavarësisht pasurisë disa burime të brendshme, dëshmitë anekdotike tregojnë se 
mobilizimi i suksesshëm i të ardhurave vendore të pushtetit vendor janë të rrethuara 
nga një sërë sfi dash që vërtiten rreth bazës tatimore vendore, normat e arkëtimit, 
marrëveshjet e jashtme dhe çështjet e administrimit të përgjithshëm të ardhurave.
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