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THE INTENSITY OF TERRORISM IN KOSOVO COMPARED TO THE COUNTRIES 

OF SOUTHEAST EUROPE 

 

Armend MUSTAFA, Lirim MUSTAFA 
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Abstract 

This article seeks to explore one of the phenomena that is confusing the academic world 

of of international relations, war and peace issues, the relationship between state and non-state 

actors, terrorism and the geopolitical reaction of state actors to this threat, with special emphasis 

in Kosovo. The importance of this article is highlighted by the increasing attention being paid to 

international terrorism by both state actors and scholars of political science, international 

relations, or other fields such as psychology or the economy. On the other hand, over the last 

decade, the scientific research of this phenomenon seems to be focused on the increasingly 

strong connection of terrorism with geopolitics and how states are reacting to it, often using it to 

promote or legitimize their interests foreign policy of geopolitical or economic nature. This is 

reflected not only in the national security and foreign affairs policies of major states, such as the 

United States, Great Britain, China or Russia, but also when examining states with smaller 

components of power, such as the Middle East or and some Southeastern European countries, 

who are involved in our analysis of the geopolitical dimensions that terrorism has taken and the 

fight against it. 

Keywords: terrorism, extremism, violence, prevention strategy, Kosovo. 
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INTRODUCTION 

The phenomenon of terrorism has first and foremost been seen as an asymmetric threat to 

ancient history that has been an integral part of the societies and political entities, but also the 

relationships they have created among them. Terrorist acts or the threat of using such acts existed 

for millennia throughout the history of mankind. The use of political violence and destruction to 

intimidate and weaken states and peoples has been present throughout the centuries, everywhere, 

and whenever a political or religious group seeks to destabilize and weaken borders, 

governments and societies by harming civilians and societies through acts of terror. However, 

the modern form of radicalism and violent extremism is a new phenomenon. This new 

phenomenon is based on the strengths and weaknesses of the globalized world to spread the 

messages of terrorist groups, to provide funding for support groups and criminal activities, and in 

addition to recruiting new members to achieve goals even in countries that are far from conflict. 

The events that have emerged in recent years in Kosovo, Europe, Southeast Europe, the Middle 

East and beyond have made it clear the need and interest of the Republic of Kosovo to draft a 

strategy through which measures to strengthen sustainability of state and society to the threats 

that come from radicalism and violent extremism. In this way, we as a Republic of Kosovo will 

stay together with our friends and allies around the world who are facing this common threat. 

 

1. TERRORISM EVOLUTION AND ITS FORMS 

Often, as an argument quite widen the definition of terrorism can be quite confusing, 

often is refered to as the concept of moral equivalence 1. This concept argues that what matters is 

the product of an action rather than its purpose. In this sense, the secondary damages2 to civilians 

from an armed force attack in uniform on a legitimate military target are, in their effect, equated 

with a deliberately targeted terrorist bomb on a civilian target in order to cause material damage 

and human casualties. Puting it another way, a car bomb in a city street and a bomber plane 

launching a bomb on a tank, are both acts of violence that produce death and terror. Therefore (at 

the extreme end of this argument) every military action is terrorism, but with another name. This 

                                                             
1 William James, Ese paraqitur në Universitetin e Stanford-it, në vitin 1906.  

2  Alex P. Schmid (ed.), “The Routledge Handbook of Terrorism Research”, ibid, f. 23 
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is the reasoning behind the famous expression of Palestinian historical leader Yasser Arafat, 

according to which "the terrorist for someone is a warrior of freedom for someone else”3. 

The massive socio-economic changes produced by the Industrial Revolution produced 

new ideologies of a universal nature, such as communism (codified in Marxist doctrine), which 

were accompanied by a new form of political violence, a new form of terrorism, more 

ideological and more massive. These socio-economic changes caused the alienation of 

widespread social measures as well as the conditions for nineteenth-century capitalism. From 

this environment was born a new era of terrorism, where the concept of terrorism gained many of 

the revolutionary and anti-state connotations it is related to today. Among the most prominent 

propagators of this new version of political violence was the Italian extremist Carlo Pisacane4. 

He argued that violence was necessary not only to draw attention to a cause or to produce 

publicity for it, but also to inform, educate, and ultimately raise the masses after the revolution. 

After the Second World War there is another change in the use of the term "terrorism", as 

the latter regained the former revolutionary connotations that are commonly associated today. 

The Cold War bipolar world changed the perception of conflicts in the world. Thus, relatively 

small confrontations began to take proportionally greater proportions than they did, while 

serving as arenas in which super powers could compete and confront each other without 

endangering escalation into a total nuclear war. The struggle between East and West turned into 

a peripheral war, in a satellite war, and was generally limited in terms of its purpose, with the 

main aim of preventing an escalation into the use of the nuclear arsenal5. 

The End of the Cold War and the New World Order 6, marks a new era for terrorism. In 

the early 1990s, the meaning and use of terrorism as a concept and phenomenon were further 

disturbed by the emergence of two new phenomena: transnational terrorism and Islamist 

extremist terrorism. At an unprecedented degree in the history of the phenomenon of terrorism, 

increasingly criminal organizations of this period were forging ever-stronger strategic alliances 

                                                             
3 Yasser Arafat në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në 19 nëntor 1974, Sesioni Plenar 29, A/PV. 2282. 

4 Bruce Hoffman, “Inside Terrorism”, f. 5. 

5 Sarah Mardsen & Alex Schmid, “Typologies of Terrorism and Political Violence”, në Alex Schmid (ed.) “The Routledge 

Handbook of Political Violence”, ibid, ff. 158-201 

6 Claire Sterling, “The Terror Network: The Secret War of International Terrorism”, Nju Jork: Henry Holt & Co. Press, 1981. 
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with terrorist actors and guerrilla organizations that use violence for economic and political 

purposes. 

Thus, some scholars began to include the terrorism of the 1990s within the phenomenon 

of Islamic extremism, a term that would mean: the threat to state-nation destabilization by non-

state actors and non-governmental religious processes and organizations.7 

If we tried to make a typological partition of the phenomenon of terrorism, we would 

point out the distinction between state and separatist terrorism, or between international and 

domestic terrorism. Another kind of separation, which has gained a special place in terrorism 

studies, is in line with political criteria and ideological orientation of various extremist groups. 

Using this typology, terrorism stemming from Islamic extremist organizations belongs to the 

second and third typological divisions. 

Thus, some of the typologies of terrorism are: i) separatist terrorism: starting with the 

denomination of this category, separatist groups are those that aim at secession from existing 

entities through independence, political autonomy or religious freedom. Ideologies belonging to 

separatists include justice or social equality, anti-imperialism, resistance to invaders, or a foreign 

power. ii) Ethnocentric Terrorism: Groups of this category consider race as the determining 

characteristic of a society and hence the basis of its cohesion. There is generally a tendency for a 

specific group of people to be higher than others due to racial characteristics. This type of 

terrorism is usually exercised by far-right militarist / paramilitary groups. iii) Nationalist 

Terrorism: This form of terrorist violence has historically focused on loyalty and devotion to a 

nation. iv) Revolutionary Terrorism: This kind of terrorism is dedicated to overthrowing a certain 

order and replacing it with a new political or social structure. v) Political terrorism: Political 

ideologies are concerned with the structure and organization of forms of government and of 

communities. vi) Religious terrorism: this is a very specific form of terrorist violence8. 

 

 

                                                             
7 Ali Khan, “A Theory of International Terrorism: Understanding Islamic Militancy”, ibid, ff. 211-28 

8 Paul Wilkinson. Terrorism and the Liberal State”, ibid, ff. 4-22 
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2.TERRORISM IN KOSOVO 

The biggest threat currently appears to be the so-called ISIS, based Syria and Iraq, but it 

does not constitute the first and last threat of such a nature with which the contemporary world is 

likely to face. Various conflicts in the region and in places where a part of Kosovo's population 

have traditional, cultural and historical ties is another source that could draw the citizens of the 

Republic of Kosovo towards radicalism and violent extremism. For Kosovo, this threat is not 

only global, but also poses a local threat, which should be taken seriously into account. Some 

Kosovo people are lured by radicalizing messages, joining and fighting alongside extremist and 

terrorist groups, and in many cases returned to Kosovo after being present or having committed 

unlawful acts in the name of their ideal. 

The phenomenon of radicalism and violent extremism leading to terrorism shows no 

signs of disappearance, but moreover those who show radical conviction are seen to be willing to 

attack innocent persons both inside and outside their country. No force can protect a state from 

such a threat, where single persons or small groups from within the country seek to cause harm 

without consideration for their lives or the lives of others. Even the institutions of the Republic 

of Kosovo, especially security institutions, who have done a great job of detecting and 

preventing terrorist plots, can only serve to address the symptoms of radicalism, not the cause. 

Therefore, in order to truly eliminate the threat from violent extremism and radicalism we must 

identify the factors that are the cause of its existence in Kosovo, using dialogue, analysis, and 

expertise from both national and international partners9. 

The spread of the phenomenon of violent extremism and radicalism in the Republic of 

Kosovo has happened through several NGOs, associations and local and foreign individuals who 

have embraced radical currents. A special role in the spread of radical extremist teachings 

continues to be played by people with public influence who have also achieved the epithet of 

spiritual leaders. Although it is not the only one, the radicalization identified with religious 

aspects represents one of the major dangers that could lead to extremism and terrorism that could 

undermine the religious tolerance that exists in Kosovo. Regarding the degree of extent of the 

phenomenon, the number of participants from Kosovo in violent extremism is within the overall 

                                                             
9 Intervistë me zyratar të Departamentit të Anti-terrorizmit të Policisë së Kosovës dhe të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, 

Prishtinë, Maj 2015. 
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norms of other European countries, although it is important to take into account that different 

individual and national groups can take part and leave their seats for various reasons10. 

Another not less important threat is violent radicalism that is identified with religious 

aspects. This is mainly related to the citizens of the Republic of Kosovo who have joined the 

conflicts in Syria and Iraq and some of them have returned to Kosovo. Although from the 

estimates made so far it emerges that a number of about 300 Kosovars in different phases have 

joined the conflict in Syria and Iraq, so far no terrorist attack has taken place in Kosovo, which 

has an extremist religious background11. 

Since September 2014, an increased mobilization of security institutions and agencies has 

been noted, resulting in the arrest of about 100 people, 22 initiating investigations against 78 

people and issuing 36 decisions, leaving 33 still in trial over the years 2015-201612. Fourteen 

Kosovo Imams, most of whom are BIK employees, were part of these processes 13. In addition to 

these counter-terrorism actions, Kosovo's central institutions adopted in 2015 the "Strategy for 

the Prevention of Extremism and Violent Radicalization in the Fight Against Terrorism 2015-

2020", which aims to address the problem of radicalization and extremism in the long run. 

Surveys conducted over the period 2012-2015 show that Kosovo society is becoming more 

religious, starting from pre-war situations. Until 1999, 45 years of communist rule and 

homogenization of Kosovar Albanians over a national cause during the 1990s were not 

conducted, highlights the slightly or less secular nature of Kosovar society, a separate finding 

from other studies14. For example, according to the 2012 poll by the Institute for Developmental 

Research and Alternatives (IDRA), 26% of young people aged 16-27 in Kosovo practiced 

religion. Other studies show that disappointment with the overall economic and political 

situation is growing and trust in public institutions is at the lowest level, the level of adherence 

                                                             
10 Florian Bieber, profesor në Universitetin e Grazit në Austri, Artikull në Koha Ditore, 29. 07. 2015, 

http://koha.net/?id=27&l=68492   

11 http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Strategjia_kunder_Terrorizmit_2012-2017.pdf 

12 Komisioni Evropian. Supra. 17 

13 Gall Carlotta. 2016. “Si u shndërrua Kosova në tokë të plleshme për ISIS-in” New York Times, 21 maj 2016. 

14 USAID (Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar). 2015. “Vlerësimi i rrezikut të ekstremizmit të 

dhunshëm në Kosovë: Prill-Maj 2015” 
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and trust placed in religious institutions is growing steadily15. Despite this, from all accounts, 

society in Kosovo remains moderately religious without significant religious accidents. 

 

3. TERRORISM IN SOUTHEASTERN EUROPE 

After organized crime and corruption (the latter may be mostly attributed to the former), 

the other threat to security for Southeast European countries is Islamic extremism, mainly 

imported from Middle Eastern countries, by finding the right ground to penetrate the countries of 

Southeast Europe due to the majority (Muslims) religious composition and the various conflicts 

in the region (which coincide with most Muslim countries such as Bosnia or Kosovo against 

Christian majority countries orthodox, and Serbia). This has given the phenomenon of Islamic 

extremism to the Balkans and to the countries of Southeast Europe a clear geopolitical 

dimension, especially in the broader context of the global war on terror and the relations between 

Western and Middle Eastern countries. It should also not be overlooked and the fact that the 

further democratization of the region in order to avoid any process of empowering religious 

extremism becomes a geopolitical and strategic priority for the European Union, accepting 

indirectly the impact of a foreign non-state factor, but geopolitical, as Islamic extremism16 

The case of Bosnia and Herzegovina, a country that has been described as the space for 

installing and circulating terrorists (or armed combatants) from the Afghanistan area to use them 

in the conflicts in the region, faced the Council of Europe as a matter of absolute priority. Arrests 

that have been committed on charges of co-operation with terrorist organizations, mainly Islamic 

extremism, have not fully yielded the fruits properly, while the country remains institutionally 

and politically helpless to act. Bosnia's cooperation with the European Union institutions is, 

however, seen as positive, in the sense that some bases have been laid, both at the level of the 

investigative authorities and at the level of the distribution of justice17. 

                                                             
15 Sipas një sondazhi të vitit 2012 të bërë nga IDRA për Friedrich Ebert Stiftung, 26% e të rinjve të moshës 16-27 vjeç në Kosovë 

praktikojnë fenë. Për më shumë detaje shikoni: IDRA, Supra 5 

16 Nadia Alexandrova-Arbatova, “European Security and International Terrorism: the Balkan Connection”, në “Journal of 

Southeast European and Black Sea Studies”, ibid, ff. 361-78 

17 Raport Progresin e Komisionit Evropian mbi Bosnjën, për vitin 2006: “Commission Staff Working Document, Bosnia and 

Herzegovina 2006, Progress Report”, European Commission 2006, 649 Final, SEC (2006), 1384, Bruksel, 8/11/2006. 
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During the 1990s, the Southeast Europe became the land of practical application of 

Islamic expansion, whose roots are historically very deep. Regions like Bosnia, Kosovo, 

Macedonia, Montenegro and the southern part of Serbia constitute classic examples of the lack 

of balance between Muslims, Christians and other religious communities. 

Southeast Europe has been the homeland of the great Muslim communities for over six 

centuries. From today's demographic data it results in approximate numbers that the total number 

of Muslims in all Southeast Europe countries is about 8.5 million18. 

The murder of five Macedonian citizens, the attack on the US Embassy in Sarajevo (at 

the end of 2011), the attack on Israeli tourists in Bulgaria's Burgas, as well as numerous reports 

on expanding and intensifying Islamic terrorist activities in Southeast Europe, increasing the 

national security threat of regional countries, but also regional security, displaying significant 

potential for changing geopolitical balances in the region, to give geopolitical movements and 

visions a more religious dimension because it would have if this phenomenon would not have 

been so aggressive. 

As in the case of Bosnia, the Muslim population of Albania (about 70%) results in a kind 

of magnet for absorbing Islamists seeking to gain ground in Europe. Transition from a 

centralized state to free market and capitalism has been quite difficult, yet unfinished. If this 

panorama also adds to the revival of religion and religious doctrines over half a century, then this 

made the country easily accessible by radical foreign religious groups. This is reflected in the 

case of Osama bin Laden's visit to Al Qaeda leader in Tirana at the beginning of 1994, or his 

return to 199819. 

 

Discussion 

The story of the last two decades of the Southeast Europe region and countries has been 

quite compressed regarding the existence of jihadist and terrorist networks, with direct links to 

                                                             
18 “Journal of Southeast European and Black Sea Studies”, Vëll. 11, Nr. 2, Qershor 2011, f. 158 

19 Christopher Deliso, “The Coming Balkan Khalifate: The Threat of Radical Islam to Europe and the West”, ibid, ff. 28-50. 

Aristotle Tziampiris, “Assessing Islamic Terrorism in the Western Balkans: the state of the debate”, në “Journal of Balkan and 

Near Eastern Studies”, ibid, f. 210 
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the Middle East. However, the greatest influx was observed during the 1990s during the wars in 

the former Yugoslavia, evolving and intensifying since that period. In all the countries of the 

region there was a similar level of risk of terrorism and religious extremism. Although the 

geostrategic position of Kosovo, besides creating the opportunity to make the country a transit 

target for illegal activities and various trafficking, also poses a risk to the distribution of 

terrorism syndrome, especially those based on religious fundamentalism. In this regards, the 

religious composition of the majority Muslim population can also be used as an alibi to change 

the focus from other elements present in Kosovo and the region for various political purposes. 

This makes Kosovo the most vulnerable country in this phenomenon compared to the countries 

in the region. Terrorism and violent extremism are common challenges of the EU and Southeast 

Europe and can only be effectively combated with close regional and interregional cooperation. 

Challenges need to be assessed and approaches identified to strengthen joint efforts in dealing 

with these threats. In this Kosovo is a full-fledged Europol partner in order to further strengthen 

strategic cooperation with the EU. 

 

CONCLUSION 

Those who support terrorism or who commit terrorist attacks can be motivated and driven 

by numerous factors, including religion, nationalism, and political or right-wing extremism. It is 

a fact acknowledged that the threat at international level currently stems from groups that abuse 

Islamic religion. Kosovo continues to be the potential target of internal terrorism. Kosovo is a 

country with military presence from many Southeast Europe coutries, along with a large number 

of international institutions and international organizations. All of these are potential targets of 

global terrorist organizations. Finally, the analysis of contemporary problems and challenges 

faced by the countries of the region leads naturally to the conclusion that one of them is Islamic 

fundamentalism. Firstly, because Southeast Europe has had a long history of religious relations 

between communities that have never been peaceful. Second, if the early history is intertwined 

with that of the second half of the twentieth century, then a complex conception of inter-ethnic 

relations begins, combining the atheistic communist ideology of the years of totalitarian systems, 

with the prolonged postwar transition Cold, with the various ethnic conflicts that accompanied 

him in many Southeast Europe countries, as well as with the first embryos of liberaldemocracy, 
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crowned for some Southeast Europe countries with the gradual integration into the European 

Union. 

Recommendations 

To combat terrorism, violent extremism, radicalization and especially the phenomenon of 

(return) of foreign terrorist fighters, the EU has increased operational co-operation with each of 

the enlargement countries. Constant efforts have been made in all countries to harmonize 

legislation and practices in the field of anti-terrorism and the fight against radicalization, with 

EU standards and practices. However, there is still room for more effective structures at national 

and regional level in order to provide concrete results, particularly in the prevention of violent 

extremism, arms trafficking, terrorist financing, money laundering, information sharing and anti-

corruption policies -radikalizimin. The EU's Radicalization Awareness Network has supported 

most of this work. The fight against terrorism needs to be further enhanced with each partner of 

the Western Balkans and Turkey. Personal Data Protection Standards should be harmonized with 

EU standards, which will allow the connection of cooperation agreements with Eurojust. Inspired 

by joint joint work against terrorism, the EU and partners from the Southeast Europe agreed in 

2017 on Integrated Internal Security Governance in the Southeast Europe as a new approach to 

capacity building of security governance and for reform in the region. 

 

References 

1. William James, në një ese klasike tashmë për studimin e shkencave politike dhe 

marrëdhënieve ndërkombëtare, të paraqitur në Universitetin e Stanford-it, në vitin 1906 

2. Alex P. Schmid (ed.), “The Routledge Handbook of Terrorism Research”, ibid, f. 23 

3. Yasser Arafat në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në 19 nëntor 1974, 

Sesioni Plenar 29, A/PV. 2282. 

4.  Bruce Hoffman, “Inside Terrorism”, f. 5. 

5. Sarah Mardsen & Alex Schmid, “Typologies of Terrorism and Political Violence”, në Alex 

Schmid (ed.) “The Routledge Handbook of Political Violence”, ibid, ff. 158-201 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

11 
 

6. Claire Sterling, “The Terror Network: The Secret War of International Terrorism”, Nju Jork: 

Henry Holt & Co. Press, 1981. 

7. Ali Khan, “A Theory of International Terrorism: Understanding Islamic Militancy”, ibid, ff. 

211-28 

8. Paul Wilkinson. Terrorism and the Liberal State”, ibid, ff. 4-22 

9. Intervistë me zyratar të Departamentit të Anti-terrorizmit të Policisë së Kosovës dhe të 

Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Prishtinë, Maj 2015. 

10. Florian Bieber, profesor në Universitetin e Grazit në Austri, Artikull në Koha Ditore, 29. 07. 

2015, http://koha.net/?id=27&l=68492   

11. http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Strategjia_kunder_Terrorizmit_2012-

2017.pdf 

12. Komisioni Evropian. Supra. 17 

13. Gall Carlotta. 2016. “Si u shndërrua Kosova në tokë të plleshme për ISIS-in” New York 

Times, 21 maj 2016. 

14. USAID (Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar). 2015. “Vlerësimi i 

rrezikut të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë: Prill-Maj 2015” 

15. Sipas një sondazhi të vitit 2012 të bërë nga IDRA për Friedrich Ebert Stiftung, 26% e të 

rinjve të moshës 16-27 vjeç në Kosovë praktikojnë fenë. Për më shumë detaje shikoni: 

IDRA, Supra 5 

16. Nadia Alexandrova-Arbatova, “European Security and International Terrorism: the Balkan 

Connection”, në “Journal of Southeast European and Black Sea Studies”, ibid, ff. 361-78 

17. Raport Progresin e Komisionit Evropian mbi Bosnjën, për vitin 2006: “Commission Staff 

Working Document, Bosnia and Herzegovina 2006, Progress Report”, European 

Commission 2006, 649 Final, SEC (2006), 1384, Bruksel, 8/11/2006. 

18. “Journal of Southeast European and Black Sea Studies”, Vëll. 11, Nr. 2, Qershor 2011, f. 158 

19. Christopher Deliso, “The Coming Balkan Khalifate: The Threat of Radical Islam to Europe 

and the West”, ibid, ff. 28-50. Aristotle Tziampiris, “Assessing Islamic Terrorism in the 

Western Balkans: the state of the debate”, në “Journal of Balkan and Near Eastern Studies”, 

ibid, f. 210 

  



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

12 
 

 KOMUNIKIMI SI NJË ELEMENT I RENDESISHEM NË MANAXHIMIN E 

NDRYSHIMIT 

 

Betim SPAHIU 

betim_spahiu@hotmail.com 

 

Abstrakt 

Efektiviteti i programeve të ndryshimit varet nga cilësia e komunikimit. Komunikimi ka një 

ndikim të madh mbi suksesin e proçesit të ndryshimit, i cili influencon sesa efektivisht një 

organizatë adaptohet ndaj një ndryshimi. Dihet se është shumë e rëndësishme të komunikohet 

vizioni i ndryshimit sepse ai luan një rol të madh drejt udhëheqjes së ndryshimit. Manaxherët 

nëpërmjet komunikimit mund të identifikojnë rezistencën aktive të punonjësve. Kështu, ata 

mund të shpjegojnë pse ndryshimi është i rëndësishëm dhe pse organizata duhet t’a ndërmarrë 

atë. Në këtë punim, ne do mundohemi të shpjegojmë rolin e komunikimit në manaxhimin e 

ndryshimit dhe strategjitë e përdorura në komunikim.  Nuk ka një formulë magjike të”çfarë, pse, 

kur dhe kush” në komunikim që të sigurojë përgjigje të gatshme për çdo situatë. Ne do përpiqemi 

të shpjegojmë se është e rëndësishme t’i jepet vëmendja e duhur se i gjithë informacioni i 

rëndësishëm është kërkuar dhe është marrë nga manaxherët e ndryshimit dhe se ata do i japin një 

rëndësi të veçantë informacionit që do u komunikojnë të tjerëve. Gjithashtu,  do shpjegojmë pse 

heshtja organizative është një barrierë madhore për ndryshimin. Në fund do japim disa të dhëna 

të një studimi që kemi realizuar në organizatat e Rajonit të Korçës (Shqipëri), mbi aspkte të 

cilësisë së programeve të komunikimit në manaxhimin e ndryshimit.  Fjalë kyç: manaxhimi i 

ndryshimit, programe të komunikimit, rezistencë. 

 

 

 

 

mailto:betim_spahiu@hotmail.com
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1. RËNDËSIA E TË KUPTUARIT TË KOMUNIKIMIT GJATË MENAXHIMIT TË 

NDRYSHIMIT 

 

Një parim i rëndësishëm i ndryshimit është komunikimi. Njerëzit duhet të mbahen të 

informuar plotësisht në çdo hap të një projekti të madh ndryshimi. Përfshirja e njerëzve në 

ndryshim shpesh nënkupton pak më shumë se thjesht mbledhja e tyre për të shpërndarë mesazhet 

e fundit. Ajo që realisht nevojitet është një nivel më i thellë përfshirjeje. Manaxherët më të mirë 

të ndryshimit përdorin aftësi të shkëlqyera për të nxjerrë zgjidhjet nga njerëzit, jo vetëm për një 

iniciativë ndryshimi specifike, por këtë e bëjnë në mënyrë të vazhduar me qëllim që të krijojnë 

një kulturë të orientuar nga ndryshimi. Dhe teknikat që ata përdorin në vetvete janë të thjeshta. 

Disa nga pyetjet që përdorin ata janë:  

• Çfarë mendimi keni ju?  

• Çfarë përfitime mendoni se mund të arrihen nëse bëjmë X veprim?  

• Si do t’a zbatoje këtë ide në fushën tënde? etj.  

Nëpërmjet gjetjes së zgjidhjeve apo përmirësimit të tyre nga njerëzit të cilët do i përdorin 

ato, përpjekjet për rezistencë reduktohen në mënyrë të ndjeshme.  

Rezistenca mund të ndalohet nëpërmjet kërkimit që punonjësit të citojnë përfitimet që vijnë prej 

tij. Ata janë të shpejtë të listojnë kundërshtimet ndaj ndryshimit. Pra, kjo bën të mundur që 

pronësia e ndryshimit të ndihet dhe tek punonjësit më tepër sesa të duket si diçka që ofrohet nga 

lart-poshtë.  

Manaxherët jo efektivë të ndryshimit argumentojnë rezistencën e të punësuarve. Ata 

përpiqen më shumë të shesin nevojën për ndryshim, e cila vetëm sa rrit rezistencën ndaj tij. Një 

strategji më e mirë është t’ju kërkohet punonjësve të lenë mënjanë mospranimet dhe të bëjnë një 

listë nëse munden të përfitimeve që ata shohin se mund të vijnë nga ndryshimi. Njerëzit janë më 

të prirur të pranojnë një ndryshim nëse ata i krijojnë vetë përfitimet (i thonë me fjalët e tyre). 

Manaxherët e aftë të ndryshimit kthejnë çdo mospranim, duke pyetur: ”Si do t’a zgjidhnit ju këtë 

çështje?“ Çfarë do të bënit ju për të kapërcyer këtë pengesë?”. Çelësi këtu është që të vazhdohet 

të shtyhet pronësia e ndryshimit tek punonjësit.  
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2. MENAXHIMI I NDRYSHIMIT SI ART 

Në çdo aspekt të jetës dhe të biznesit, ndryshimi ekziston. Ndryshimi është i nevojshëm 

në mënyrë që të perfomohet gjithmonë e më mirë. Në organizatat e biznesit, nevoja për ndryshim 

nuk është vetëm për të përmirësuar shpërndarjen e shërbimeve tek klientët, por tek menaxhimi i 

organizatës. Ndryshimi duhet të realizohet për të përmirësuar gjendjen aktuale dhe duhet të jetë i 

vazhdueshëm. Menaxhimi i ndryshimit është rritur si reazultat i rritjes së shpejtë të teknologjisë 

dhe zhvillimit kostant të risive. Sistemet dhe proçeset organizative riprodhohen, dhe kjo bën të 

mundur që organizata ti bëjë gjërat më shpejt dhe të ketë akses më të lehtë për te kuptuar se cfarë 

duan konsumatorët e saj. Në të njëjtën kohë, organizata e ka më të lehtë të kuptojë se cfarë duan 

të punësuarit si dhe cilat janë pritjet e organizatës për të ardhmen.  

Ndryshimi duket si i lehtë, por nuk është. Ndryshimet në menaxhim nuk mund të bëhen 

me kalimin e kohës, është art bërja e tyre. Kërkohen aftësi për atë që do e zbatojë ndryshimin. 

Ndryshimet në menaxhim mund të shihen si lëvizje drastike, por disa i shohin në mënyrë 

pozitive në kuptimin e përmirësimit të gjendjes së organizatës. Në organizata, ka anëtarë të cilët i 

bëjnë rezistencë ndryshimit. Kur ekziston një ngadalësim në aftësinë e organizatës për t’i 

shërbyer ose për të investuar në një inisiativë të re, nevoja për ndryshim duhet të ndjehen dhe 

ndryshimi duhet të ndodhë menjëhërë. Arti i menaxhimit të ndryshimit është një proçes i gjerë 

dhe kërkon ekspertizë profesionale për t’u prezantuar. Nuk është një aftësi e lehtë, pasi kërkon 

rezultate subjektive tek vështrimi i rezultateve sasiore që ndryshimi do sjellë në kënaqësinë e 

konsumatorëve dhe në shpërndarjen e shpejtë të veprimeve apo shërbimeve.  

 

2.1. Vlerësimi i menaxhimit të ndryshimit nëpërmjet cartoons  

Në çdo aspekt të jetës dhe të biznesit, ndryshimi ekziston. Ndryshimi është i nevojshëm 

në mënyrë që të perfomohet gjithmonë e më mirë. Në organizatat e biznesit, nevoja për ndryshim 

nuk është vetëm për të përmirësuar shpërndarjen e shërbimeve tek klientët, por tek menaxhimi i 

organizatës. Ndryshimi duhet të realizohet për të përmirësuar gjendjen aktuale dhe duhet të jetë i 

vazhdueshëm. Menaxhimi i ndryshimit është rritur si reazultat i rritjes së shpejtë të teknologjisë 

dhe zhvillimit kostant të risive. Sistemet dhe proçeset organizative riprodhohen, dhe kjo bën të 

mundur që organizata ti bëjë gjërat më shpejt dhe të ketë akses më të lehtë për te kuptuar se cfarë 

duan konsumatorët e saj. Në të njëjtën kohë, organizata e ka më të lehtë të kuptojë se cfarë duan 

të punësuarit si dhe cilat janë pritjet e organizatës për të ardhmen.  
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Që një organizatë të realizojë një ndryshim në mënyrë efektive, është e rëndësishme që 

pjesëtaret e saj të kuptojnë rëndësinë e ndryshimit. Me fjalë të tjera do të thoshim se, punonjësit e 

organizatës duhet të kuptojnë se ndryshimi që nevojitet të ndërmerret do të sjellë përfitime si për 

organizatën dhe individët brenda saj. Pra, çdo organizatë duhet të punojë fort për të modifikuar 

sjelljen në mënyrën e përshtatshme. Nëse një organizatë përpiqet të ndërmarrë një ndryshim i cili 

është i keq ose i cili nuk mbërrin në mënyrë pozitive tek organizata, atëherë do jetë shumë e 

vështirë ose pothuajse e pamundur t’a zbatosh këtë ndryshim pa patur rezistencë të fortë.   

Ndaj është e rëndësishme që për të arritur tek kuptimi i ndryshimit së pari duhet që ai të 

shpjegohet dhe të komunikohen përfitimet si për individët dhe për organizatën që derivojnë nga 

ai.  

Jeanenne LaMarsh1 ka thënë: ”Natyra e biznesit sot, presionet e krizës ekonomike dhe 

zhvillimi i shpejtë i teknologjisë tregon se bizneset do të jenë në një stad ndryshimesh. 

Manaxhimi ka përgjegjësinë të zhvillojë aftësinë, strukturën dhe dëshirën për të përdorur një 

metodologji solide për manaxhimin e ndryshimit. Punonjësit kanë gjithashtu përgjegjësinë e tyre. 

Ata kanë nevojë të pranojnë se mbase e gjithë karriera e tyre profesionale do jetë në një mjedis 

ndryshimi të vazhdueshëm. Bashkëpunimi me këto ndryshime, ndërtimi i një kapaciteti të 

brendshëm pranues dhe adaptues ndaj ndryshimit, dhe pranimi i roleve gjatë proçesit të 

ndryshimit është vendimtare për ata dhe për organizatat për të cilat ata punojnë.”   

Sesi njerëzit marrin informacionin varet nga humori, personaliteti, edukimi dhe stili i tyre 

i të menduarit. Nuk do të thotë se komunikimi mund të jetë vetëm i shkruar apo i folur. Ka 

mënyra të ndryshme sesi mund të merret mesazhi. Megjithëse, pjesa më e madhe e njerëzve janë 

më të mirë me fjalët e shkruara dhe të tjerët me komunikimin verbal, disa lidhen me mirë me 

pikturat, grafikët apo kartonat. Organizatat e biznesit duhet të jenë në gjendje të adresojnë 

menaxhimin e ndryshimit në mënyra të ndryshme, si ndryshojnë personalitetet. Pikturat ose 

grafikët flasin vetë. Shpesh, është më e lehtë dhe më e shpejtë të kuptosh pamjet vizuale sesa të 

lexosh artikuj. Përdorimi i një apo dy fjalive është shpesh i mjaftueshëm për të shpjeguar një 

grafik. Njerëzit në organizatë duhet të jenë të bindur, në mënyrë të veçantë nësë menaxhimi i 

ndryshimit ka qenë i propozuar. Një mënyrë për të kuptuar më mirë mesazhet komunikimi i tyre 

është nëpërmjet grafikëve. Ata mund të prezantohen gjatë mbledhjeve, seminareve trajnuese dhe 

mund të vihen në postera tek tabelat e organizatës. Kjo mënyrë e prezantimit të menaxhimit të 
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ndryshimit është e rehatshme për liderat për të shpërndarë informacionin, në fazën fillestare, për 

ata që i bëjnë rezistencë ndryshimit. Një person, i cili i bën rezistencë ndryshimit fillon e kupton 

gradualisht ndryshimin, nëse e shikon herë pas herë, gjen kuptimin e mesazhit dhe më vonë 

ndjehet rehat me ndryshimin. Menaxhimi i ndryshimit i sjellë nëpërmjet kartonave është një 

ndihmë që ndihmon menaxhimin të komunikojë strategjinë e tij në një mënyrë argëtuese dhe me 

humor. Në këtë mënyrë menaxhimi ka një mënyrë më të lehtë për të shpërndarë informacionin 

dhe pa i shtyrë njerëzit t’a lexojnë atë. Ata thjesht shohin kartonat e menaxhimit të ndryshimit 

dhe ri-mendojnë. Cilësia e komunikimit ka një ndikim të rëndësishëm mbi suksesin ose jo të 

ndryshimit.   

                                                  

3. TIPARET E RRJETAVE TË KOMUNIKIMIT DHE STRATEGJITË E 

KOMUNIKIMIT 

  Komunikimi është një proçes kyç që ndikon tek efektiviteti i organizatës për t’ju 

përshtatur ndryshimit. Katër janë tiparet e rrjetave te komunikimit që duhet të merren në 

konsideratë: drejtimi, roli, përmbajtja, dhe kanali. 

 Morissin dhe Milliken mendojnë se organizatat krijojnë një lloj paradoksi në të cilin 

pjesa më e madhe e punonjësve e njohin të vërtetën rreth problemeve dhe çështjeve më 

shqetësuese, por kanë frikë t’u a thonë me zë te lartë eproreve. Ata i referohen opinioneve që të 

gjithë punonjësit i ruajnë në ”heshtjen organizative”, të cilën e shohin si një pengesë të madhe në 

ndryshimin dhe zhvillimin organizativ. Në praktikë punonjësit ndihen më rehat nëse nuk i 

shprehin pikëpamjet e tyre. Sipas Morrison dhe Milliken; klima e heshtjes organizative 

zhvillohet kur:  

1. Eprorët i tremben reagimit negativ të vartësve dhe zgjedhin ose t’a anashkalojnë ose nëse ka 

mundësi t’a transformojnë dhe të mohojnë vërtetësinë e burimit.  

2. Eprorët kanë të tilla marrëdhënie me vartesit që u mundeson atyre mosmarrjen e reagimeve të 

këtyre të fundit.   

• Punonjësit janë shumë egocentrike.  

• Eprorët i kanë frenat e organizatës në dorë dhe nuk kanë besim tek pergjigjet që vartësit e 

tyre do t’u jepnin pyetjeve të tyre. 

• Organizata nuk vepron si një njësi e vetme  
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3.1. Drejtimi  

Menaxhimi i ndryshimit shpesh është konsideruar si një proçes ”nga lart- poshtë”, ata që 

janë përgjegjës për menaxhimin e ndryshimit informojnë të tjerët që janë në nivelet më poshtë 

rreth nevojës për ndryshim, çfarë do të ndodhë dhë çfarë kërkohet prej tyre. Megjithatë, kërkohet 

një komunikim në nivelet e larta, i cili i pajis menaxherët me informacionin që ata kërkojnë që të 

qartësojnë nevojën për ndryshim dhe për të zhvilluar dhe zbatuar një program ndryshimi. 

Dërguesit transmetojnë mesazhet lart në hirearkinë e organizatës dhe dërgojnë informacionin që 

ata e perceptojnë që do jetë i rëndësishëm dhe që favorizon performancën e tyre ( apo njësisë së 

tyre). Nëse është e mundur, ata fshijnë atë pjesë të informacionit që nuk është në favor të tyre. Si 

pasojë, njerëzit në nivelet lart nuk mund të marrin dot të gjithë informacionin që mund të jetë i 

rëndësishëm ndaj çështjeve që duhen menaxhuar.  

Dërguesit që transmetojnë mesazhet në nivelet më poshtë, kanë një tendencë që të fshehin 

çdo informacion që ata mendojnë se nuk është i rëndësishëm në mënyrë direkte për detyrat e 

vartësve. Kjo sjellje mund të sjellë probleme kur menaxherët e ndryshimit dështojnë tek dërgimi 

i informacionit që mund të kishtë ndihmuar të tjerët të kuptonin nevojën për ndryshim, apo t’i 

kishte ndihmuar ata të ndiheshin më të përfshirë në proçesin e ndryshimit.  

Gjithashtu edhe cilësia e komunikimit anësor ka ndikim të rëndësishëm mbi nivelin e 

performancës të organizatës dhe aftësisë së saj për të ndryshuar e për të sjellë risi. Studiuesit janë 

të gjithë në dakort me faktin se komunikimi i hapur dhe intensiv midis njerëzve brenda dhe midis 

grupeve është një kërkesë thelbësore për një përmirësim të vazhduesjëm. Kjo formë e ndarjes së 

informacionit, ndihmon për identifikimin e problemeve dhe zhvillimin e mundësive të reja. Kur 

grupet punojnë në izolim, me njerëz që ndajnë me njëri-tjetrin minimumin e informacionit, 

ndryshimi është shumë i ngadalshëm. Komunikimi i varvër ndërdepartamental krijon ndjenjën e 

izolimit dhe pakënaqësisë dhe sjell një nivel të ulët të përfshirjes në proçesin e vendimmarrjes.   

 

3.2. Roli  

Natyra e asaj se çfarë komunikohet ndikohet nga roli që anëtarët e organizatës zenë. 

Natyra e marrëdhënieve të një personi që ka disa role është e rëndësishme; një person mund t’i 

komunikojë disa gjëra një kolegu që nuk mund t’ja komunikojë një konsulenti të jashtëm, një 
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auditori, një anëtari të një departamenti tjetër, bosit të tyre, një vartësi, apo një konsumatori.  

Natyra e rolit mund të jetë një përcaktues i rëndësishëm nëse ai që e mban këtë rol do jetë një i 

izoluar ose pjesëmarrës në punët e organizatës. Disa role janë më të izoluara se të tjerët, një 

financier mund të jetë më i përfshirë brenda organizatëssesa një person i shitjes që është 

përgjegjës për territorin e largët. Disa të punësuar për shkak të pozicionit të tyre mund t’a kenë të 

vështirë që të komunikojnë me të tjerët dhe mund të jenë të privuar nga mundësitë për të mësuar. 

Ndaj, organizata duhet të krijojë mundësi dialog, ndarjen dhe mbajtjen (depozitimin) e feedback-

ut, që janë shumë të rëndësishme në situata që karakterizohen nga pasiguria e ndryshimit. Kur 

planifikohet të komunikohet me njerëzit rreth ndryshimit të propozuar është e rëndësishme të 

merren në konsideratë ata që zenë rolet e izoluara. Njerëzit që ndjehen se kanë qënë të lënë pas 

dore ose të përjashtuar mund të jenë më të tjetërsueshëm sesa ata që ndjehen se janë në një 

pozicion për të marrë pjesë në ndryshim.  

Disa anëtarë të organizatës zenë role që janë në kufi, që ju mundëson atyre të transferojnë 

informacion nga një zonë tek një tjetër. Përshembull, njerwzit e shitjes, zhvilluesit e produktit 

zene role që lidhin organizatën me ambjentin e gjerë. Informacioni kritik shpesh kalohet brenda 

organizatës nëpërmjet kontakteve informale e individuale dhe se ata persona që zenë rolet që 

janë në kufi, të cilët e zotërojnë këtë informacion mund të mos jenë njerëzit që e përdorin këtë 

informacion si bazë për menaxhimin e ndryshimit. Atyre mund t’ju duhet të pasojnë 

informacionin e tyre tek të tjerët që janë në një pozicion më të mirë për t’u përgjigjur. 

Megjithatë, këta ”të tjerët”mund të mos e dallojnë rëndësinë e informacionit ose mund të marrin 

një mesazh i ndryshëm nga ai që autori ka dashur të përcjellë.  

Shtrembërimi mund të ndodhë sepse informacioni ka kaluar nga personat që janë në një 

pozicionin të interpretojnë dhe të fshijnë informacionin para se t’a transmetojnë tek të tjerët. 

Pothuajse çdokush në një organizatë në një farë kuptimi e bën këtë rol, por disa role ju ofrojnë 

mbajtësve të tyre pushtet të konsiderueshëm të kontrollojnë përmbajtjen dhe kohën e 

informacionit që u kalohet marrësve të vendimeve. Menaxherët e ndryshimit duhet të 

shqetësohen se kush e kontrollon rrjedhjen e informacionit që është i rëndësishëm për ata. Një 

mënyrë për të reduktuar varësinë ndaj këtyre personave është të krijohet një element teprice në 

rrjetin e komunikimit, dmth të kesh mundësi të marrësh informacionin nga më shumë se një 

burim.  
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3.3. Përmbajtja  

Informacioni mund të jetë i brendshëm ose i jashtëm. Duhet t’i kushtohet rëndësi 

informacionit të jashtë organizatës dhe integrimit të tij me informacionin që është në dizpozicion 

në mënyrë rutine për anëtarët e organizatës. Një problem i zakonshëm, megjithatë, është se ky 

informacion i jashtëm shpesh është jo familjar, dhe përgjigjia ndaj tij shpesh të çon drejt 

përçarjes dhe pasigurisë. Rrjedhimisht, anëtarët e organizatës preferojnë më tepër informacionin 

e brendshëm familjar që është më i lëhtë të intëgrohet në modelet ekzistuese që janë përdorur për 

t’i dhënë kuptim situatës që përballen ata.   

Disa aspekte të tjera të rëndësishme të përmbajtjes është se kur ajoperceptohet si lajm i 

mirë apo i keq, dhe sesi dërguesit presin që të pritet ajo. Menaxherët e ndryshimit duhet të jenë 

vigjilentë përsa i përket çështjeve të përmbajtjes dhe veçanërisht ndaj nevojës për të parë në 

mënyrë të kujdesshme lidhjes potenciale që mund të ketë informacioni që në pamje të parë mund 

të duket se nuk do ketë pasoja.  

 

3.4. Kanali   

Informacioni mund të transmetohet në mënyra të ndryshme. Komunikimi i shkruar mund 

të jetë efektiv kur dërguesi dhe marrësi kanë probleme orientimi, dhe se komunikimi gojor mund 

të jetë më efektiv kur ka një nevojë për këmbim pikëpamjesh, gjetje feedback-u, dhe sigurimin e 

një mundësie për qartësim. Megjithatë, mënyrën e zgjedhur për komunikim e kufizojnë edhe 

faktorët e jashtëm, si psh distanca, koha, buxheti, etj.   

 

3.5. Strategjitë e komunikimit  

Menaxherët mund të komunikojnë diçka, por nuk mund të komunikojnë gjithçka, ndaj 

nënkuptimi ose qartësia varion nga përzgjedhja e menaxherëve mbi përmbajtjen e komunikimit. 

Ata, gjithashtu, marrin vendime apo veprojnë paqëllimisht në mënyra që ndikojnë formën e 

rrjetit të komunikimit.  Përshembull, ata mund të komunikojnë me disa antëtarë të organizatës, 

por jo me të tjerët, dhe mund të autorizojnë të tjerët ose t’i inkurajojë ata që të komunikojnë me 

njëri-tjetrin. Komunikimi luan një rol vital në proçesin e ndryshimit. Është një kusht i 

rëndësishëm paraprak për të njohur nevojën për ndryshim, dhe i mundëson menaxherët e 
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ndryshimit të krijojnë një drejtim, të vendosin prioritetet, të pakësojnë çrregullimin dhe 

pasigurinë dhe të lehtësojnë të mësuarin. Megjithatë, menaxherët e ndryshimit shpesh nuk i japin 

rëndësinë e duhur rolit të komunikimit. Pesë strategjitë kryesore të komunikimit janë:   

Spërkat dhe lutu Clampitt, DeKoch dhe Cashman e përdorin këtë term për të përshkruar 

një strategji komunikimi që përfshin dhënien e të gjithë tipeve të informacionit të punësuarve me 

shpresën që ata do ndjehen të informuar dhe do kenë akses tek i gjithë informacioni që ata 

kërkojnë. Kjo bazohet në supozimin se më shumë informacion është i barabartë me një 

komunikim më të mirë, i cili në kthim ndihmon në përmirësimin e marrjes së vendimeve, 

gjithashtu, është i bazuar në një supozim të nënkuptuar se të gjithë anëtarët e organizatës janë në 

gjendje të bëjnë dallimin midis se çfarë është e rëndësishmë e çfarë jo. Në praktikë, disa të 

punësuar mund të marrin pjesë vetëm tek informacioni që ka lidhje me axhendën e tyre 

personale, ndërsa të tjerët të tronditur nga sasia e informacionit që ata përballen.  

Ky trajtim përfshin komunikimin nga menaxherët e ndryshimit të një numri më të 

kufizuar mesazhesh, që ata besojnë se tregojnë thelbin e çështjeve, që lidhen me ndryshimin e 

propozuar. Së pari tregohu punonjësve rreth çështjeve kyç dhe më pas u shit atyre mençurinëe 

trajtimit sesi do i menaxhosh ata. Clampitt, DeKoch dhe Cashman kanë vërejtur se menaxherët e 

ndryshimit që adoptojnë këtë strategji, shpesh, shpenzojnë shumë kohë duke planifikuar 

prezantime të sofistikuara por u kushtojnë shumë pak kohë dhe energji për të krijuar dialogje 

kuptimplote dhe për të siguruar e anëtarët e organizatës me mundesinë për të diskutuar 

shqetësimet e tyre. Ata, gjithashtu, supozojnë se ata posedojnë shumë nga informacioni që ata 

kanë nevojë dhe tentojnë t’i japin një vlerë të vogël inputit nga të tjerët.   

Nënvizo dhe shqyrto Si trajtimi trego edhe shit, kjo strategji përfshin fokusimin e 

vëmendjes tek një numur i kufizuar çështjesh që lidhen me ndryshimin, por ndryshe nga trajtimi 

trego edhe shit menaxherët i japin të tjerëve lirinë e krijimtarisë që ata kanë nevojë për të 

shqyrtuar ndikimet e këtyre çështjeve. Ata që adoptojnë këtë trajtim shqetësohen jo vetëm për të 

zhvilluar pak mesazhe thelbësore por gjithashtu edhe me të dëgjuarin me vëmendje për 

keqkuptimet potenciale apo pengesat e panjohura. 

 Identifiko dhe përgjigju Kjo strategji është ndryshe nga tre strategjitë e para, se fokusi 

primar është shqetësimi i anëtarëve të organizatës. Është një trajtim reagues që përfshin shumë 

dëgjim në mënyrë që të identifikohen dhe më pas t’ju përgjigjesh këtyre shqetësimeve.  Është një 

strategji që ka si baze dhënien e ndihmës punonjësve për të krijuar një kuptim rreth ambjentit 
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shpesh  konfuzë të organizatës, por gjithashtu ka vëmendjen tek shqetësimet e punonjësve sepse 

supozohet se ata janë në pozicionin më të mirë  kur dinë se cilat janë çështjet kryesore.  

 Refuzo dhe përkrah Kjo strategji përfshin refuzimin e informacionit derisa është e 

mundur. Kur përballen më zhurma, menaxherët e ndryshimit përkrahin informacionin. Mund të 

ketë rrethana speciale ku reklama ose konsiderata të tjera mund të kërkojnë informacion që të 

ndahet mbi bazen e nevojës për të ditur. Disa nga ata që përdorin këtë strategji supozojnë se 

informacioni është pushtet dhe janë ngurrues t’a ndajnë informacionin me të tjerët. Disa të tjerë 

supozojnë se jo të gjithë anëtarët e organizatës janë aq të sofistikuar sa të kuptojnë ”pamjen e 

plotë”.   

Clampitt, DeKoch dhe Cashman janë munduar të tregojnë dallimin e efektivitetit të 

startegjivë të ndryshme. Strategjia ”spërkat dhe lutu” ju siguron punonjësve të gjthë 

informacionin që ata mund të dëshironin ndërsa strategjia”refuzo dhe përkrah”ju siguron atyre 

minimumin e mundshëm të informacionit. Të dyja këto strategjie bëjnë të vështirë për punonjësit 

që të krijojnë një kuptim të ndryshimit të menduar dhe pasojat e tij. Sipas Clampitt, DeKoch dhe 

Cashman strategjia më efektive është ”nënvizo dhe shqyrto”. Kjo pasi ajo përfshihen elementët e 

strategjisë ”trego dhe shit”dhe i lejon menaxherët e ndryshimit t’i japin formë axhendës së 

ndryshimit, dhe gjithashtu përfshin aspekte te strategjisë”identifiko dhe përgjigju”, që i përgjigjet 

shqetësimeve të punonjësve. 

  Hargie dhe Tourish rekomandojnë auditimin e rregullt të komunikimit. Kjo kërkon që 

menaxherët të kenë një ide të qartë rreth objektivave të komunikimit të tyre, në mënyrë që të 

vlerësojnë se deri ku kanë arritur. Disa nga pyetjet që ata duhet të pyesin janë:  

•  Kush po komunikon me kë?  

• Çfarë çështjesh po diskutojnë? 

• Cilat çështje marrin më tepër vëmendje dhe ngjallin më shumë ankth?  

• A marrin njerëzit të gjithë informacionin që ata kërkojnë?  

• A e kuptojnë dhe përdorin njerëzit informacionin që ata marrin? 

• A i besojnë njerëzit informacionit që marrin? 

• Nga cilat burime preferojnë njerëzit të marrin informacion?  

• Cilat kanale janë më efektive 
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4. RASTI I STUDIMIT 

Në studimin tonë morën pjesë rreth 100 punonjës që punonin në organizatat e biznesit 

dhe publike në rajonin e Korçës. Nëpërmjet intervistave të zhvilluara, ne u munduam të shikonim 

efektivitetin e komunikimit si nga niveli individual dhe ai i organizatës. Punonjësit përdornin 

kritere të ndrsyshme për të bërë vlerësimin rreth komunikimit efektiv individual dhe atij 

organizativ. Përshembull, në nivelin individual punonjësit e vlerësonin efektivitetin e 

komunikimit nëpërmjet: sjelljes, tipareve, njohurive. Ndërsa, në nivelin organizativ punonjësit e 

vlerësonin efektivitetin e komunikimit nëpërmjet: saktësisë, disponueshmërisë dhe qartësisë. 

Disa nga përfundimet e studimit paraqiten më poshtë: Disa prej karakteristikave që punonjësit 

listonin tek komunikuesit efektivë dhe ata jo efektive ishin :  

 Karakteristika të sjelljes të personave përgjegjes për komunikimin e ndryshimit: 

  Komunikues efektiv Janë të dukshëm, Inkurajojnë njerëzit të bëjën pyetje, Të gatshëm të 

jënë të pranishëm kur kërkohet prania e tyre, Të gatshëm t’ju përgjigjen në kohë e-maileve të 

punonjësve, 

Komunikues jo efektiv Nuk janë të dukshëm, Asnjëherë nuk i trajtojnë me detaje 

çështjet, Realizojnë mbledhje ku shprehin atë çfarë ata dëshirojnë pa dëgjuar të tjerët, Nuk 

preferojnë t’ju pergjigjen e-maileve, 

 Të pyetur për tiparet që kanë patur komunikuesit efektive kundrejt atyre jo efektivë rezultuan 

tiparet e mëposhtme:  

Tipare të komunikuesve efektivë kundrejt atyre jo efektivë  

Komunikues efektiv: Ka sens të mirë humori, mundësi për të folur lehtësisht me të, i 

dëgjon të tjerët, është vetvetja 

Komunikues jo efektiv: Iracional efektiv, vështirësi për të folur lehtësisht (sjellje 

profesioniste gjithë kohës), nuk i dëgjon të tjerët, nuk është shumë miqësor, 

 

 Përsa u përket tipareve organizative në komunikimin efektiv, diferencat midis organizatave 

publike dhe ato private ishin të dukshme.  Punonjësit në organizatat publike kanë më tëpër besim 

tek informacioni që marrin (98% besojnë tek saktësia e informacionit, vetëm 2% besojnë 

pjesërisht tek ai). Në organizatat private 57% besojnë plotësisht tek informacioni dhe 35% 

besojnë pjesërisht.  

 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

23 
 

Konkluzion 

Qëllimi kryesor i këtij punimi ishte të analizonte rëndësinë që ka komunikimi në 

realizimin e ndryshimit. Një komunikim efektiv është një element i rëndësishëm për një 

ndryshim të suksesshëm. Sa më të qartë të jenë punonjësit së Pse? Për çfarë? dhe kur? duhet 

ndryshimi aq më të motivuar janë ata të angazhohen në realizimin e ndryshimit. Një komunikim 

efektiv, identifikon tipet e rezictencës tek punonjësit dhe krijon mundësi për zhvillimin e mjeteve 

për t’a reduktuar në maksimum atë. Nga studimi që realizuam ne, u vu re se bizneset në rajonin e 

Korçës duhet të përpiqen të ndryshojnë mënyrën e komunikimit me punonjësit sepse në 

shumicën e rasteve punonjësit ndjeheshin të pa vlerë për organizatën. Në pozita më të mira ishin 

organizatat publike për komunikimin e ndryshimeve, kjo edhe si pasojë e faktit që një pjesë e 

ndryshimeve organizative realizohej si rezultat i ndryshimeve në ligj. Një komunikim i mirë bën 

që informacioni të jetë në kohën e duhur në vendin e duhur duke krijuar mundësi për përshtatjen 

më të mirë ndaj ndryshimit.  

 

 

Referenca: 

1. Hargie, O., & Tourish, D. (Eds.). (2000). Handbook of communication audits for 

organisations. New York: Routlegde.  

2. Hargie, O., & Tourish, D. (2004). How are we doing? Measuring and monitoring 

organizational communication. In D. Tourish & O. Hargie (Eds.), Key issues in 

organizational communication (pp. 234-251). London: Routledge.  

3. Hargie, O., Tourish, D., & Wilson, N. (2002). Communication audits and the effects of 

increased information: A follow-up study. Journal of Business Communication, 39, 414-436.  

4. Heracleous, L. (2002). The contribution of a discursive view in understanding and managing 

organisational change. Strategic Change, 11, 253-262. Keyton, J. (2005). Communication & 

organizational culture: A key to understanding work experiences. Thousand Oaks: Sage.  

5. Kim, J. S. (1984). Effect of behavior plus outcome goal setting and feedback on employee 

satisfaction and performance. Academy of Management Journal, 27, 139149.53 

6.  Kim, J. S., & Hamner, W. C. (1976). Effect of performance feedback and goal setting on 

productivity and satisfaction in an organizational setting. Journal of Applied Psychology, 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

24 
 

Latham, G. P., & Saari, L. M. (1979). Importance of supportive relationships in goal setting. 

Journal of Applied Psychology, 64, 151-156.  

7. Latham, G. P., & Yukl, G. A. (1975). A review of research on the application of goal setting 

in organizations. Academy of Management Journal, 18, 824-845.  

8. Lee, J., & Jablin, F. M. (1995). Maintenance communication is superior-subordinate work 

relationships. Human Communication Research, 22, 220-257.  

 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

25 
 

 СОСТОЈБА И ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Elmedina SHUAIBI 

International University of Struga 

eshuaibi@eust.edu.mk 

 

 

Абстракт 

Секторот на мали и средни претпријатија игра исклучително важна улога во секоја современа 

економија. Придонесот на малите и средни претпријатија за економскиот развој на земјата е 

реалност, едногласно признаена. Доказите за нивните економски и општествено корисни 

ефекти доведоа до гледање на секторот на мали и средни претпријатија како поле на 

стратешки интерес за секоја економија. 

Искористеноста на сите потенцијали на малите и средни претпријатија, во однос на нивниот 

придонес за растот и развојот на националните економии и намалување на сиромаштијата, е 

условена од нивото на институционална поддршка, која преку соодветните механизми ја 

обезбедува државата. За земјите во развој, како што е Република Македнија, кои се соочуваат 

со проблеми на невработеност, ниско ниво на економска активност, конкурентност и 

инвестиции, развојот на малите и средните претпријатија претставува една од најголемите 

шанси за развој.  

Клучни зборови: мали, средни, претпријатија, улога, развој, економија 
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1. Вовед 

Предмет на Истражување 

Секторот на мали и средни претпријатија (МСП) игра исклучително важна улога во 

секоја модерна економија, докажувајќи дека има витален придонес за нејзиниот развој.  Питер 

Дракер рекол дека малите претпријатија претставуваат главен катализатор на економскиот 

развој. Според мего, малите бизниси интензивно придонесуваат за постигнување на 

основните цели кон кои тежнее секоја национална економија, постанувајќи на тој начин  

столб на социјално-економскиот напредок.1 

Во економиите денес посојат два типа на мали и средни претпријатија: мали 

традиционални претпријатија, кои, главно, немаат долгорочна стратегија, работат на мал 

пазар, со изработка на производи кои се пренесуваат од генерација на генерација; и модерни 

мали и средни претпријатија, кои користат високи технологии, континуирано бараат нови 

пазари и, преку зголемување на конкурентноста, се обидуваат да ја максимизираат 

ефикасноста на нивните активности. 

Големината на ризикот кој го преземаат основачите на малите и средни претпријатија 

го потврдуваат следните статистички податоци: во земјите со развиени економии, 20% од 

новите мали и средни претпријатија не работат повеќе од една година; останати 20% 

опстојуваат на пазарот само две години, а 50% не работат повеќе од пет години. Ова значи 

дека само 10% од МСП имаат шанса да преживеат повеќе од пет години на пазарот. 

Малите и средните претпријатија ги извршуваат активностите прилагодувајќи се на нивните 

специфични карактеристики:  

• намалена големина, која го ограничува нивниот потенцијал на раст и удел на пазарот, 

претставена преку стапката на основање, но исто така и на банкрот на МСП 

(предизвикани од природната селекција); 

•  строга специјализација, диктирана од нивниот намален капацитет и удел со низок 

процент на пазарот. 

                                                             
1 Druker, P.F., 2009. Innovation and Entrepreneurship, New York: Harper Collins. 
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Во економиите во развој, како нашата, во целиот процес на консолидација и зајакнување 

на економијата, секторот на МСП дејствува во услови на многу и различни ограничувања и во 

нестабилно опкружување. Во овој контекст, веројатно најмногу значајни се законските 

ограничувања и пречки, кои се материјализираат во нејасни, променливи и, понекогаш, 

противречни регулативи.  

На сите овие ограничувања се додава и неразвиеноста на инфраструктурата и лошото 

снабдување со одредени елементарни услуги, како што се транспортот, комуналните услуги, 

планирањето на урбанизмот и сл.2 

На пазарот, МСП креираат најголем број нови работни места со многу пониски трошоци 

на трудот, постанувајќи на тој начин најзначаен фактор во борбата против невработеноста. 

МСП претставуваат повеќе од 99% од вкупниот број на претпријатија во повеќето економии 

во светот.  

 

2. КАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДНОСТИ И СЛАБОСТИ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Улогата и важноста на малите и средните претпријатија произлегуваат од нивните 

специфични карактеристики, што ги прават во одредени аспекти подобри од големите 

претпријатија, како што се: 

• Отворање на нови работни места и создавање на поволна клима за усовршување на 

вработените, кои во нив стекнуваат искуство неопходно за премин во големи компании, 

каде што мотивацијата е поголема. 

• Фаворизирање на иновации и флексибилност.  

• Стимулирање на конкуренцијата - МСП имаат активна улога во креирањето на многу 

поздрава и поконкурентна економија.  

• Помагање на големите претпријатија во одредени активности кои многу подобро можат да 

ги обезбедат МСП.  

                                                             
2 Nicolescu, O., 2007. The SME management, Bucharest: Economica. 
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• Ефикасно производство на стоки и услуги. Фактот што малите и средни претпријатија 

продолжуваат да преживуваат во конкурентна економска средина е доказ за нивната 

ефикасна активност. Една студија направена во САД покажала дека малите и средни 

претпријатија остваруваат четири пати поголем профит на еден инвестиран долар, во 

однос на големите компании.3 

Во секоја пазарна економија, па и во Република Македонија, МСП имаат големо 

позитивно влијание врз развојот на економијата, преку улогите што ги исполнуваат. Меѓу 

најзначајните се следните:4 

• Малите и средните претпријатија се значајни креатори на работни места, кои 

придонесуваат за социјалната стабилност на областа во која работат. 

• Секторот на МСП е главен извор на формирање на средна класа во општеството.  

• Малите и средните претпријатија ја зголемуваат конкурентската состојба на пазарот, со 

што се извор на конкурентност и подобро задоволување на потребите на потрошувачите. 

• Малите и средните претпријатија придонесуваат во производството на добра и услуги, 

помагајќи на тој начин во формирањето на БДП и зголемување на националниот извоз и 

инвестиции. 

• Ги комбинираат факторите на производство што, во други услови, најверојатно би било 

многу потешко, како локалните ресурси или секундарните производи на големите 

компании. МСП соработуваат со големите компании, преку склучување на договори за 

партнерство (финансиски, технолошки и сл.). 

• Фактот што малите и средните претпријатија директно ги управуваат нивните 

сопственици, го прави системот на одлучување многу поедноставен, во зависност од 

талентот и менаџерските способности на сопствениците. 

• Го поттикнуваат потенцијалот за развој на идните големи компании, преку процесите на 

раст во кои тие учествуваат. 

                                                             
3  N.Cibela, (2016) “The importance and role of smaal and medium-sized businesses”, Theoretical and Applied 

Economics, Vol.XXIII, No.3(608) 
4 Zahiu, L., Nastase, M., 2004. The enterprises economy, Bucharest: ASE. 
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• Фокусирањето на иновативните процеси, како во технологијата, така и во управувањето, е 

уште една важна карактеристика на МСП. 

• Малите и средните претпријатија лесно можат да се интегрираат во регионалната 

економска мрежа која придонесува за развој на регионите и намалување на 

невработеноста. 

• Нивниот мал капацитет придонесува за намалување на бирократските практики и 

избегнување на деперсонализацијата на човечките односи. 

Затоа, малите и средните претпријатија обезбедуваат супериорен квалитет на работа, 

до степен на остварување на високи перформанси и задоволство од работата. Односите во 

овие претпријатија се помалку формализирани и постои многу поблиска врска помеѓу 

индивидуалните напори и целите на компанијата. 

Слаби точки на МСП во економијата се следните: 

• МСП располагаат со мал капитал, што ги прави ранливи во случај на економски шокови. 

• Постои висока зависност од група на клиенти (на пример: подизведувачи). 

• Имаат недостаток на функционални системи за дистрибуција и пристап до квалитетни и 

достапни маркетинг услуги. 

• Слаб пристап до нови технологии. 

• Се соочуваат со недостаток на доволно менаџерско и економско знаење. 

И покрај наведените слабости, предностите кои ги поседуваат малите и средни 

претпријатија се многу поголеми и затоа истите претставуваат носители на економскиот 

развој на земјите. 

3. МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Развојот на малите и средни претпријатија во Република Македонија започна во 1990 

година, со започнувањето на процесот на стопанско преструктурирање, со што тие станаа 

динамичен и неразделив елемент во развојот на националната економија. 
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Според бројот на вработени, претпријатијата во Република Македонија се поделени во 

три класи: 

• мали претпријатија, кои имаат  10-49 вработени, 

• средни претпријатија, кои имаат 50-249 вработени и 

•  големи претпријатија, кои имаат 250 и повеќе вработени. 

Податоците за структурата  на активните деловни субјекти во Република Македонија 

за 2017 година покажуваат дека најголемо учество од 79,3% имаат деловните субјекти со 1 до 

9 вработени. Потоа следат деловните субјекти без вработени или субјекти со неутврден брј на 

вработени (без податок за вработени) со 11%, па субјектите со 10-19 вработени со 4,5%, потоа 

субјектите со 20 до 49 вработени, чие учество изнесува 2,9%, со 1,9% учествуваат субјектите 

со 50 до 249 вработени и само 0,3% од активните деловни субјекти имаат над 250 вработени.5 

Како што може да се види од податоците, учеството на малите претпријатија во 

вкупниот број на деловни субјекти во Република Македонија изнесува 97,7%, а на средните 

претпријатија 1,9%. Одтука, значењето на секторот на малите претпријатија за Република 

Македонија е големо и затоа со право може да се каже дека идниот раст на нашата економија 

треба да се базира токму на растот и развојот на малите претпријатија. Овие претпријатија, 

покрај тоа што вработувааат најголем дел од вработените, исто така генерираат и над 60% од 

бруто-домашниот производ на земјата.  

Со цел за поддршка на малите претпријатија во Македонија, финансиска или 

нефинансиска, се основани најразлични институции, како Агенција за поддршка на 

претприемништвото на Република Македонија (АППРМ), чија главна цел е да ги спроведува 

програмите и проектите на Владата на Република Македонија, како и проектите, поддржани 

со средства од донатори. Оваа Агенција ја остварува својата задача преку регионалните 

центри: Фондации за развој на мали и средни бизниси, Агенции за претпријатија, Регионална 

агенција за развој на претпријатија – ПРЕДА, Ромскиот деловен центар, Деловни инкубатори, 

итн. Нефинансиската поддршка може да се обезбеди преку обуки, семинари, кои се во 

организација на АППРМ, а се реализираат преку регионалните центри. Во рамките на 

АППРМ, како интегрален нејзин дел, е основан Фонд за развој на човекови ресурси, кој има 

                                                             
5 Нацонален завод  за статистика на Република Македонија, Соопштение од 23.03.2018, http://www.stat.gov.mk 
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за задача зајакнување на менаџерските способности и вештини на раководните кадри и 

тимови во претпријатијата. 

Основана е и Опсерваторија за МСП, која е еден вид мониторинг механизам, со задача 

собирање и анализирање на информациите и индикаторите на секторот на МСП, со цел сето 

тоа да послужи за дизајнирање на идната политика на Владата во оваа област. 

Основан е Евро-инфо коресподентен центар, кој е дел од мрежата на преку 300 центри 

на ЕУ. Во општините се отворени канцеларии за локален економски развој, за чија работа се 

одговорни локалните власти.6 

Воведен е и „поедноставен даночен режим“ или оданочување со годишен данок на 

вкупен приход, кој овозможува поедноставување и скратување на даночните процедури за 

малите бизниси.7 

Во функција на поддршка на секторот на мали и средни претпријатија се приклучува и 

македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), чија мисија и основна задача е 

токму поддршка на развојот на малите бизниси по пат на одобрување средства, заради 

постигнување на зголемена вработеност, намалување на сиромаштијата и, конечно, 

постигнување на социјална кохезија. Оваа фондација (МРФП) развива партнерства врз основа 

на зголемено влијание  или заедничка мобилизација на средства, со еднинствена цел - развој 

на малите претпријатија. Таквите партнерства МРФП ги има воспоставено со Сојузот на 

стопански комори на Македонија (ССК) и Стопанската комора на северозападна Македонија 

(СКСЗМ). 

Поддршката од МРФП на секторот мал бизнис се состои во обезбедување на 

информации и активности што им се потребни на малите деловни субјекти, во делот на 

извори на финансии. Така на пример, МРФП им стои на располагање на малите деловни 

                                                             
6 ) Министерство за економија(2007): Ревидирана национална стратегија за развој на малите и средни 

претпријатија (2012-2013), Скопје 

7Управа за јавни приходи(2014): Поедноставен даночен режим за микро и мали бизниси 

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0432/ISBN_978-608-4592-46-

4__Poednostaven_danocen_rezim_za_mali_i_mikro_biznisi_2014.pdf 

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0432/ISBN_978-608-4592-46-4__Poednostaven_danocen_rezim_za_mali_i_mikro_biznisi_2014.pdf
http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0432/ISBN_978-608-4592-46-4__Poednostaven_danocen_rezim_za_mali_i_mikro_biznisi_2014.pdf
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субјекти, со нивно упатување кај акредитираните финансиски посредници, за добивање на 

кредити.8 

 

4. СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Изготвувањето на политиките за МСП во Република Македонија започна во 2002 

година.9 Министерството за економија ја изготви првата Национална стратегија за развој на 

малите и средните претпријатија (2002-2013) што вклучуваше “Програма на мерки и 

активности за поддршка на развојот на претприемништвото и конкурентноста на малите 

претпријатија во периодот од 2003 до 2006 година“. Оваа стратегија беше ревидирана во 2007 

година и беше донесена нова Програма за развој на претприемништво, конкурентност и 

иновации за малите и средните претпријатија (2007-2010). Програмата на мерки и активности 

за поддршка на развојот на претприемништвото и конкурентноста на МСП (2002-2006) беше 

изготвена како придружен документ на првата национална стратегија за МСП. Програмата ги 

утврдува приоритетите за подобрување на деловното окружување и успешноста на секторот 

на МСП, фокусирајќи се на:  

• Создавање институционална инфраструктура за унапредување на претприемништвото и 

конкурентноста;  

• Градење поволно економско окружување и подобрување на степенот на економската 

слобода;  

• Промовирање на претприемништвото и нефинансиски форми за поддршка; 

• Обезбедување финансиски форми на поддршка за развојот на претприемништвото; и  

                                                             
8Средствата ги обезбедува МРФП, одлуката за одобрување на кредитот е во целосна надлежност на 

финансискиот посредник. Акредитирани финансиски посредници во Република Македонија се: НЛБ Тутунска 

банка АД Скопје; Штедилница Можности Скопје; Микрокредитна фондација Хоризонти Скопје и Финансиско 

друштво Фактор труст Скопје.  

9 Национална стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023), “Конкурентни мали и средни претпријатија 

како двигатели на инклузивен економски раст”, Министертсво за економија на РМ, март, 2018 

http://www.nlbtb.com.mk/
http://www.nlbtb.com.mk/
http://www.moznosti.com.mk/
http://www.horizonti.org.mk/
http://www.faktortrust.com.mk/
http://www.faktortrust.com.mk/


                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

33 
 

• Спроведување програма за создавање конкурентност. 

Во 2006 година, стратегијата за МСП беше ревидирана: Ревидираната Национална 

стратегија за развој на малите и средните претпријатија (2002-2013) имаше за цел : 

•    Подобрувања во креирањето на политиката;  

• Поедноставување на правното и регулаторното окружување;  

• Подобрување на пристапот до финансии;  

• Поедноставување на оданочувањето;  

• Промовирање на информатичката и комуникациската технологија;  

• Зајакнување на науката, технологијата и иноваторството во функција на развојот на МСП;  

• Промовирање на претприемништвото во образованието и обуката;  

• Охрабрување на интернационализацијата на МСП;  

• Подобрување на услугите за деловен развој; и  

• Јакнење на дијалогот меѓу јавниот и приватниот сектор 

Националната стратегија за МСП (2018-2023) ги надградува постигнувањата на 

претходната стратегија. Таа ги продолжува напорите за подобрување на деловното 

окружување за развој на МСП, истовремено зајакнувајќи ги напорите за подобрување на 

конкурентноста и иновациите. Според Глобалниот индекс за конкурентност на Светскиот 

економски форум, македонската економија е рангирана на 60-тото место во 2015-16, што 

претставува значаен скок во споредба со 80-тото место во 2012-2013.  

 

Заклучок 

Во сите земји во светот од секогаш постоеле мали претпријатија, кои воглавно имале 

пратечка, маргинална улога во рамките на стопанскиот развој. Тогашната политика во земјите 

го поттикнувала развојот на големите претпријатија, од кои се  очекувало да бидат 

конкуренти на светскиот пазар. 
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На крајот од седумдесетите години од 20-ти век во најразвиените земји доаѓа до 

целосна промена на ставот во однос на малиот бизнис. За тоа потврдуваат податоците според 

кои овој сектор од стопанството вработува од 40 до 70 % од вкупниот број на вработени во 

стопанството, учествува во создавањето на општествениот бруто производ на земјите со  

околу 50% и во извозот со 40 до 60 и повеќе проценти. 

На самиот крај од 20-ти век се развива нов вид на современо и успешно претпријатие. 

Станува збор за високо иновативни претпријатија, како тие од високите технологии 

(информатичката индустрија, биоинжинеринг, комуникации, електроника, автоматизација). 

Поаѓајќи од искуствата, може да се констатира дека афирмацијата и поддршката на 

работењето и развојот на малите претпријатија во голема мера зависи од преовладувачкиот 

вид на технологија. Така, кај технологијата за масовно производство потребни се големи 

претпријатија, додека за високософистицирано и високоспецијализирано производство, 

ориентирано кон светскиот пазар, се интересни малите претпријатија. 

Политиката на поддршка на малите и средни претпријатија опфаќа четири групи на 

мерки: 

• Мерки кои се во функција на структурни приспособувања и реструктурирање на малите и 

средни претпријатија, 

• Елиминација на пречките за рамноправно учество на малите и средни претпријатија на 

пазарите на набавка и продажба, 

• Мерки за подигање на ефективноста и ефикасноста во работењето на малите и средни 

претпријатија, 

• Финансиска поддршка и фискални олеснувања. 

Анализата на нивото на развиеност на малите и средни претпријатија и 

претприемништвото покажува дека овој сектор претставува највитален и економски 

најефикасен дел од стопанството и дека има се позначајна улога во спроведувањето на 

структурните реформи, посебно во функција на отворање нови работни места (вработените во 

МСП претставуваат 2/3 од вкупниот број на вработени во приватниот сектор на Европската 

Унија) и оживувањето на растот на вкупното стопанство (секторот на МСП учествува со 70% 
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во вкупниот промет во Европската Унија и придонесува во создавање на 60% од вкупниот 

бруто општествен производ на Европската Унија). Развојните модели ги препорачуваат 

деловно-технолошките инкубатори, како еден од најуспешните методи за поддршка на 

иновациите и нивно претворање во практична технологија. 
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 ROLI I PUSHTETIT GJYQËSOR NË RESPEKTIMIN E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË 

NJERIUT: RASTI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

Fadil Berisha 

 

 

Abstrakt 

Punimi do të ketë fokus trajnimin e rolit të pushtetit gjyqësor në respektimin e të drejtave dhe 

lirive të njeriut në rastin e Republikës së Kosovës. Ajo se çfarë dihet edhe nga shumë hulumtime të 

deri tanishme, theksohet se pushteti gjyqësore, së bashku me pushtetin legjislativ dhe ekzekutiv 

përbëjnë tri hallkat kryesore të pushtetit shtetëror dhe janë faktor të rëndësishëm në respektimin e 

lirive dhe të drejtave të njeriut. Pushteti gjyqësor ka përgjegjësi të veçantë përveç respektimit tëtë 

drejtave të njeriut, edhe çështjen e mbrojtjes së të drejtave të njeriut nga bartës privat dhe publik të 

përgjegjësive shoqërore. Shumë herë ndodh që vet pushteti gjyqësor të shkelë të drejtat dhe liritë e 

garantuara kushtetuese, gjë që bëjnë një pushtet të padenjë gjyqësor që duhet t’i shërbejë interesave 

të qytetarëve. 

Fjalë kyçe: Gjykatë; Të drejta të njeriut; Sistem gjyqësor; Kushtetutë 

 

HYRJE 

Siç edhe do të shohim, nga Raporti i Progresit të Komisionit Evropian, apo edhe nga Raporti 

Vjetor i Avokatit të Popullit, të drejtat e njeriut në procedurë penale shumë herë janë cak i atakimeve 

të ndryshme. Normat kushtetuese dhe ligjore nuk përfillen dhe sidomos tek çështja e afateve ligjore 

të përcaktuara saktësisht, gjë që bënë shkelje tëtë drejtave te njeriut drejtpërdrejt. Edhe garancitë e 

tjera ligjore dhe kushtetuese të përcaktuara dhe me instrumente ndërkombëtare nuk përfillen nga 

gjykatat e rregullta, gjë që shumë herë procedurën penale e bënë procedurë të padrejtë penale. 

Praktikisht, mosrespektimi i drejt i procedurës penale, sjell një procedurë që nuk respekton të drejtat 

dhe liritë e garantuara të njeriut në procedurë penale, dhe dikton që besimi i publikut në sistemin 

gjyqësor të zbehet dhe të ulet periudhë pas periudhe. Në lidhje me këtë ndikojnë shumë faktor, të 

cilat nuk janë të koncentruar në një grumbull të veçantë, por janë shumë sish.  
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1. RREGULLIMI LIGJOR DHE KUSHTETUES I TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE 

SISTEMIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

Funksionimi i sistemit gjyqësor kosovar është rregulluar me aktin më të lartë juridik në 

Kosovë, Kushtetutën e Kosovës. Kushtetuta e Republikës së Kosovës në mënyrë parimore rregullon 

funksionimin e pushtetit gjyqësor në Kosovë. Aty përcaktohet se “Pushteti gjyqësor në Republikën e 

Kosovë ushtrohet nga gjykatat. Pushteti gjyqësor është unik, i pavarur, i drejtë, apolitik e i paanshëm 

dhe siguron qasje të barabartë në gjykata. Gjykatat gjykojnë në bazë të Kushtetutës dhe ligjit. 

Gjyqtarët gjatë ushtrimit të funksionit të tyre duhet të jenë të pavarur dhe të paanshëm. Garantohet e 

drejta për ankesë ndaj një vendimi gjyqësor, përveç nëse me ligj është përcaktuar ndryshe. E drejta e 

përdorimit të mjeteve të jashtëzakonshme juridike, rregullohet me ligj. Me ligj mund të lejohet e 

drejta për të referuar një rast në mënyrë të drejtpërdrejtë në Gjykatën Supreme, dhe për të tilla raste 

nuk ka të drejtë ankese.”1 

Struktura aktuale e Gjykatave në Kosovë është e rregulluar me Ligjin e Gjykatave të 

Rregullta që ka funksionuar në sistemin e mëhershëm dhe është në fuqi aktualisht, që parasheh 

Gjykatën Supreme, gjykatat e qarqeve, gjykatat komunale, gjykatat për kundërvajtje dhe ekonomike. 

Ndërsa me Ligjin për Gjykatat, i miratuar në korrik të vitit të kaluar nga Kuvendi i Kosovës, 

përcakton se “Sistemi i gjykatave i Republikës së Kosovës përbëhet nga: Gjykatat Themelore, 

Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme. Degët themelohen brenda territorit të një Gjykate 

Themelore. Me qëllim të veprimeve më efikase të gjykatës përkatëse, brenda Gjykatës së Apelit dhe 

Gjykatave Themelore mund të themelohen Departamente dhe Divizione.”2 Ky ligj i miratuar ende 

nuk ka hyrë në fuqi në mënyrë të tërësishme, nga 1 janari 2011 është paraparë të zbatohet një pjesë e 

këtij ligji, ndërsa pjesa tjetër do të hyjë në fuqi më 1 janar 2013. Struktura e gjykatave në Kosovë me 

anë të këtij ligji do të jetë krejt tjetër në krahasim me atë aktuale. Ky ligj do të zbatohet sipas planit 

kohor si në vijim: “faza planifikuese: nga data 1 janar 2011 deri më 31 dhjetor 2011 Këshilli 

                                                             
1Neni 102 parag. 1.2.3.4 dhe 5, Kushtetuta e Kosovës  

2 Neni 8 paragrafët 1, 2 dhe 3, Ligji për Gjykatat 
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Gjyqësor i Kosovës do të përgatisë fazën zbatuese për të mundësuar kalimin nga struktura e 

tanishme e gjykatave tek struktura e gjykatave që themelohen me këtë ligj. Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës deri më 1 dhjetor 2011 do të postojë planin e zbatimit në faqen e vet të internetit. Faza e 

zbatimit: nga data 1 janar 2012 deri më 31 dhjetor 2012 Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të realizojë 

planin e vet zbatimit.”3 

Sistemit të drejtësisë në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë i është shtuar edhe Gjykata 

Kushtetuese. “Gjykata Kushtetuese është autoriteti përfundimtar në Republikën e Kosovës për 

interpretimin e Kushtetutës dhe përputhshmërisë së ligjeve me Kushtetutën. Gjykata Kushtetuese 

është plotësisht e pavarur në kryerjen e përgjegjësive të saj.”4 

Kushtetuta parashikon te drejta te gjera te ngritjes se kërkesave para gjykatës. Ne përgjithësi, 

çështjet e kushtetutshmërisë te akteve ligjore mund t’i referohen gjykatës nga Kuvendi, Presidenti i 

Kosovës, Qeveria ose Avokati i Popullit. Gjykatat e rregullta munden gjithashtu te kundërshtojnë 

kushtetutshmërinë e ligjeve te caktuara kur kjo çështje paraqitet gjate procedurës gjyqësore dhe kur 

gjykata referuese nuk është e sigurt për kushtetutshmërinë e ligjit ne fjale, me kusht qe vendimi i 

gjykatës referuese për rastin e caktuar varet nga përputhshmëria e çështjes ne fjale. Gjithashtu 

individë mund te ngrenë shkeljet e te drejtave dhe lirive te tyre kushtetuese te bëra nga autoritetet 

publike, me kusht qe ata te kenë shteruar paraprakisht te gjitha mjetet juridike. Deri më tani kjo 

gjykatë ka zgjidhur shumë lëndë të paraqitura para saj. Ka dhënë mendime edhe për shumë kërkesa 

të rëndësishme, sikur rasti i dy presidentëve paraprak që ajo i konsideroi që janë jo-kushtetuese, apo 

edhe rasti i kërkesës së ushtruesit të detyrës së presidentit, ku paraqiti kërkesën pranë Gjykatës 

Kushtetuese për të vlerësuar se pozita si ushtrues detyre i presidentit dhe funksioni në parti politike a 

është jo-kushtetues, gjykata në këtë rast vendosi se kjo çështje nuk është në kundërthënie me 

Kushtetutën. 

Ndonëse janë bërë disa përpjekje me qëllim të përmirësimit të sistemit gjyqësor në Kosovë, 

është arritur përparim i vogël dhe gjyqësori vazhdon të vuajë nga mangësi të rëndësishme, të cilat 

kanë ndikim konkret në jetën e popullatës dhe besimin e saj në sundimin e ligjit në Kosovë. 

Problemet e rrënjosura thellë, siç janë mungesa e pavarësisë dhe funksionimit të duhur të sistemit 

gjyqësor, korrupsioni i cili ende duhet të luftohet në mënyrë të duhur, si dhe mungesa e koherencës 

në administrimin e gjyqësisë, e lidhur me mungesën e ekzekutimit të shumë vendimeve të nxjerra 

                                                             
3 Neni  36 parag. 1, Nr. 03/L-199 Për Gjykatat, 22 korrik 2010 

4Neni 112, Kushtetuta e Kosovës  
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nga këto gjykata, kërkojnë themelimin urgjent dhe funksionimin efektiv të strukturave të 

qëndrueshme në nivelin hetues dhe zbatues. Të gjitha këto karakteristika e kanë  përcjellë për shumë 

kohë sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe të metat e tilla kanë ndikuar drejtpërdrejt në 

mosrespektimin apo shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut. 

 

 

2. RESPEKTIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUT NGA SISTEMI GJYQËSOR SIPAS 

RAPORTITTË PROGRESIT TË KOMISIONIT EVROPIAN 

Raporti i Progresit i vitit 2016 nga Komisioni Evropian për Kosovën thekson se megjithatë 

në Kosovë ka pasur progres në fushën e drejtësisë. Me miratimin e Ligjit për Gjykatat, Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës, Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorinë, Kosova ka nisur një 

reformë të madhe gjyqësore. Përveç kësaj, ligji mbi gjykatat aplikon një sistem të ri të pagave, i cili 

do të përmirësojë në mënyrë të konsiderueshme gjendjen e gjykatësve. Megjithatë, duhet të bëhen 

plane dhe të ndahen resurse për zbatimin e këtyre reformave të mëdha. Ministria e Drejtësisë ka 

demonstruar kapacitet të kufizuar për përgatitjen, zbatimin dhe vlerësimin e politikave në drejtësi. 

Zbatimi i ligjit për ndërmjetësim kërkon përpjekje më të mëdha. Ligji për ndihmën ligjore reciproke 

për çështje penale, për ekstradimin dhe transferimin e personave të dënuar si dhe për rrëmbimin e 

fëmijëve ende mungojnë.5 

Megjithatë, sipas Raportit të Progresit puna e përgjithshme e sistemit gjyqësor të Kosovës 

mbetet e dobët. Ende ka mbingarkesë të konsiderueshme të rasteve gjyqësore dhe efikasiteti i 

përgjithshëm është shumë i ulët. Bashkë me sfidat siç është korrupsioni dhe nepotizmi, ndërhyrjet e 

vazhdueshme politike në nivele të ndryshme dhe në forma të ndryshme në një numër të rasteve, 

përfshirë punën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, paraqesin shqetësim serioz. Në disa raste, gjykatësit 

dhe prokurorët kanë refuzuar të merren me raste të ndjeshme. Ka pasur raporte për kërcënime dhe 

frikësime ndaj tyre. Disa komuna kanë refuzuar vazhdimisht zbatimin e vendimeve të gjykatave. 

Niveli i ulët i zbatimit të vendimeve gjyqësore paraqet një pengesë të madhe drejt krijimit të besimit 

në gjyqësi. Dhoma e Veçantë e Gjykatës Supreme ka nevojë të operacionalizohet më shumë dhe 

duhet të bëhet emërimi i të gjithë gjykatësve vendore. Situata aktuale rrezikon marrëdhëniet 

ndëretnike dhe ushtrimin e të drejtave pronësore. Zbatimi i Sistemit Informativ për Menaxhim të 

                                                             
5Raporti i Progresit 2010 për Kosovën – Komisionit Evropian. Bruksel, 9 nëntor 2016, f. 9 
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Rasteve është vështirësuar nga mungesa e lidhjes së rrjetit në një numër të gjykatave të qarkut, 

komunale dhe të kundërvajtjes. Disa gjykatës ende hezitojnë ta përdorin atë. Trajnime më intensive 

janë të nevojshme në nivel të gjykatave nëpër rajone.6 

Në përgjithësi, sipas raportit të progresit të vitit 2016, Kosova ka bërë progres në këtë sektor. 

Procesi i reformave të mëdha në drejtësi është nisur me miratimin e ligjit për gjykatat, i cili duhet të 

përmirësojë situatën e gjykatësve. Procesi i verifikimit është pothuajse i kryer. Megjithatë, Kosova 

është ende në një fazë të hershme të adresimit të prioriteteve në fushën e drejtësisë. Ndërhyrjet 

politike dhe tjera janë çështje për shqetësim serioz. Mbingarkesa e madhe me raste në gjykata dhe 

mungesa e efektivitetit të sistemit gjyqësor vazhdojnë të pengojnë sundimin e ligjit në Kosovë. Kjo 

duhet të adresohet përmes rritjes së efikasitetit të sistemit e jo përmes rritjes së numrit të stafit. 

Përmirësime të mëtutjeshme drejt bashkëpunimit të të gjitha agjencive përkatëse janë të nevojshme 

urgjentisht për të adresuar sfidat ekzistuese.7 

Një sistem gjyqësor i tillë, sigurisht se nuk do të jetë garancë për qytetarët se do të 

respektohen apo mbrohen të drejtat dhe liritë e tyre të garantuara brenda një sistemi juridik të një 

shteti, në këtë rast të shtetit të Kosovës. Gjetjet e shumë raporteve kanë vërtetuar se një gjendje e 

tillë jo e mirë e gjyqësorit në përgjithësi cenon të drejtat elementare qytetare në një procedurë të 

rregullt dhe të drejtë gjyqësor. Të drejtat kushtetuese të individit që përfshin fushën e procesit 

gjyqësor mbetet një sfidë e madhe e organeve gjyqësore për tu respektuar. 

 

3. Respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut nga gjykatat. E drejta e lirisë dhe e sigurisë 

E drejta e lirisë dhe e sigurisë është një e drejtë e garantuar me konventat ndërkombëtare dhe 

me aktet ligjore pozitive të çdo vendi në botë, po ashtu edhe në Kosovë. Liria personale është kusht 

themelor për zhvillimin e një shoqërie të lirë, demokratike, me individë të lirë, që i garantohet 

çdokujt. Privimi nga liria personale mund të cenojë drejtpërdrejt edhe të drejta të tjera elementare të 

njeriut, sidomos mund ta sjellë individin në pozitë që të mund t’i ekspozohet rrezikut të nënshtrimit 

“torturës, ndëshkimit a trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues.” 

Në disa prej vendimeve të veta Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka theksuar rëndësinë e së 

drejtës për liri dhe siguri, duke vënë theksin në mbrojtjen e individit ndaj privimit arbitrar të lirisë. 

Edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, duke e përqafuar këtë frymë, garanton një tërësi të të 

                                                             
6Ibid, fq. 10 
7Ibid, fq. f. 11 
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drejtave substanciale, që kanë për qëllim t’i minimizojnë rreziqet e arbitraritetit, duke paraparë një 

kontroll gjyqësor ndaj veprimit të privimit të lirisë, me përgjegjësi të përcaktuara të autoriteteve për 

veprime të tilla.8Sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës afati i ndalimit është dyzet e tetë (48) 

orë. Pas kalimit të këtij afati, policia e liron të ndaluarin, përveç në rastet kur gjyqtari i procedurës 

paraprake e ka urdhëruar paraburgimin. 

Neni 283, paragrafi 3, i KPPK, çdo personi, ndaj të cilit është caktuar masa e paraburgimit, ia 

garanton të drejtën e ankesës kundër një vendimi të këtillë, si dhe të shqyrtimit të ankesës së tij 

brenda 48 orësh. Edhe në këtë drejtim ka pasur raste të tejkalimit të afateve të parapara ligjore nga 

gjykatat kompetente.9 

Neni 29, paragrafi 5, ia garanton çdokujt që ”është ndaluar ose arrestuar në kundërshtim me 

dispozitat e këtij neni…”, të drejtën e kompensimit “në mënyrën e parashikuar me ligj”. Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës (KGJK), me anë të vendimit për kriteret e përgjithshme të kompensimit të dëmit 

të personave të dënuar ose të arrestuar pa arsye, i ka përcaktuar modalitetet e realizimit të së drejtës 

së kompensimit material dhe të fitimit të humbur, për personat e dënuar ose të arrestuar pa arsye. Në 

të kaluarën ka pasur vonesa në lidhje me kompensimin, me arsyetim se nuk kishte pasur mjete për 

kryerjen e pagesave. Ndërsa në periudhën e raportimit nga Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) 

nuk ka pasur asnjë ankesë lidhur me vonesat për kompensim dëmi.10 

 

3.1.  Të drejtat e të akuzuarit 

Të drejtat e të akuzuarit në Kosovë janë të garantuara në pajtueshmëri me instrumentet 

ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe me ligjet vendore. Të drejtat e të akuzuarit Kushtetuta e 

Republikës së Kosovës i parasheh në nenin 30, ku “Çdokush që akuzohet për vepër penale, gëzon të 

drejtat minimale në vijim: (1) të njoftohet menjëherë në gjuhën që kupton, për natyrën dhe shkakun e 

akuzës kundër saj/tij; (2) të njoftohet për të drejtat e tij/saj sipas ligjit; (3) të ketë kohë, mundësi dhe 

mjete të mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e vet; (4) të ketë ndihmën pa pagesë të një 

përkthyesi, kur nuk flet ose nuk kupton gjuhën në të cilën zhvillohet gjykimi; (5) të ketë ndihmën e 

një mbrojtësi që e zgjedh, të komunikojë lirisht me të dhe, nëse nuk ka mjete të mjaftueshme, t’i 

                                                             
8Raporti i Nëntë Vjetor 2014 – 2015. Institucioni i Avokatit të Popullit, f. 29 

9Neni 283, paragrafi 3, i KPPK 

10Raporti i Nëntë Vjetor 2014 – 2015. Institucioni i Avokatit të Popullit,  f. 29 
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sigurohet mbrojtja falas; (6) të mos shtrëngohet për të dëshmuar kundër vetvetes ose për të pranuar 

fajësinë e vet.”11 

Çdo personi të pandehur duhet t’i ofrohet ndihmë praktike nëpërmjet një mbrojtësi ligjor. Në 

këtë kuptim GJEDNJ-ja thekson shprehimisht se neni 6 i KEDNJ-së kërkon që të drejtat e garantuara 

të jenë praktike dhe efektive, dhe se autoritetet kanë për detyrë të sigurojnë që ndihma ligjore për 

mbrojtje të jetë efektive. Për GJEDNJ-në, mbrojtja efikase e një avokati në çështjen penale, është një 

nga bazat e procesit të rregullt gjyqësor. Prandaj në rastet kur avokati i shmanget detyrimit të tij 

ligjor dhe dështon të ofrojë përfaqësim efektiv, autoritetet duhet ta detyrojnë t’i përmbushë detyrimet 

e tij ose ta ndërrojnë atë.12 

Është vërejtur se avokatët mbrojtës të caktuar sipas detyrës zyrtare, në shumicën e rasteve 

ofrojnë përfaqësime ligjore joefektive dhe nën standardet e lartpërmendura. Kjo përcillet me pasoja 

serioze në rrjedhën e procedurës dhe në vetë vendimet e gjykatës, në dëm të të akuzuarit. 

Prandaj, nisur nga ky fakt, që jo rrallë haset në gjykatat e Republikës së Kosovës, Avokati i Popullit 

ka kërkuar nga autoritetet gjyqësore, t’i marrin të gjitha masat e parapara me ligj, në mënyrë që: a) 

Avokatët mbrojtës të ofrojnë gjithmonë përfaqësim efektiv ligjor për klientët e tyre, pavarësisht nga 

mënyra e angazhimit të tyre – në mënyrë private ose sipas detyrës zyrtare. b) Në momentin, kur 

hasin në ndonjë rast të përfaqësimit joefektiv ligjor, t’i marrin të gjitha masat ligjore për të garantuar 

mbrojtje efektive për të akuzuarit.13 

 

3.2. E Drejta për një gjykim të drejtë dhe të paanshëm 

E drejta për një gjykim të drejtë dhe të paanshëm është një e drejtë e garantuar e individit me 

anë të instrumentit Ndërkombëtar, Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Neni 6) po ashtu 

edhe me anë të Kushtetutës së Kosovës dhe Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Sipas 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës14“Çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në 

procedurë para gjykatave, organeve të tjera shtetërore dhe bartësve të kompetencave publike. 2) 

Çdokush gëzon të drejtën për shqyrtim publik të drejtë dhe të paanshëm lidhur me vendimet për të 

drejtat dhe obligimet ose për cilëndo akuzë penale që ngrihet kundër saj/tij brenda një afati të 

                                                             
11 Neni 30, Kushtetuta e Kosovës 

12Raporti i Nëntë Vjetor 2014 – 2015. Institucioni i Avokatit të Popullit, 29 

13Ibid, fq. 29 

14Neni 31, Kushtetuta e Kosovës 
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arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e themeluar me ligj. 3) Gjykimi është publik, 

me përjashtim të rasteve kur gjykata, në rrethana të veçanta, konsideron se, në të mirë të drejtësisë, 

është i domosdoshëm përjashtimi i publikut, ose i përfaqësuesve të mediave, sepse prania e tyre do të 

përbënte rrezik për rendin publik ose sigurinë kombëtare, interesat e të miturve, ose për mbrojtjen e 

jetës private të palëve në proces, në mënyrën e përcaktuar me ligj. 4) Çdokush i akuzuar për vepër 

penale ka të drejtë t’u bëjë pyetje dëshmitarëve dhe të kërkojë paraqitjen e detyrueshme të 

dëshmitarëve, të ekspertëve dhe të personave të tjerë, të cilët mund të sqarojnë faktet. 5) Çdokush i 

akuzuar për vepër penale, prezumohet të jetë i pafajshëm derisa të mos dëshmohet fajësia e tij/saj, në 

pajtim me ligjin. 6) Ndihma juridike falas do t’u mundësohet atyre që nuk kanë mjete të 

mjaftueshme financiare, nëse një ndihmë e tillë është e domosdoshme për të siguruar qasjen efektive 

në drejtësi. 7) Procedurat gjyqësore që përfshijnë të miturit rregullohen me ligj, duke respektuar 

rregullat dhe procedurat e veçanta për të miturit.” 

Përkundrazi në aspektin praktik kemi një diskrepancë, qytetarët ankohen për zgjatje të 

tepruar të procedurave gjyqësore dhe për mosekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Është vërejtur se 

gjyqësori i Kosovës ballafaqohet me një numër të madh të lëndëve të pazgjidhura. Në veçanti, mund 

të konstatohet se stërzgjatje dhe mosekzekutime të vendimeve gjyqësore ka sidomos në rastet që 

kanë të bëjnë me kontestet pronësore, të cilat janë grumbulluar gjatë viteve dhe për pasojë shumë 

raste mbesin në pritje, pa u zgjidhur me vite të tëra. Kjo dukuri, jo vetëm shkatërron besimin e 

qytetarëve në drejtësinë kosovare dhe i rrënon themelet e shtetit të Kosovës, por njëherazi përbën një 

nga shkeljet më të rënda të të drejtave të njeriut. 

Sistemi i pavarur gjyqësor, si dhe forcimi i tij, është garancia më e mirë për sundimin e ligjit 

në Kosovë. Një reformë e sistemit gjyqësor në kuptimin kualitativ dhe kuantitativ, një përmirësim i 

dukshëm i pozitës shoqërore, institucionale si dhe materiale e gjyqësorit, është e domosdoshme dhe e 

pashmangshme. Gjyqtarët në Kosovë duhet ta kenë sigurinë institucionale dhe materiale që të mund 

ta kryejnë obligimin e tyre ligjor drejt dhe në mënyrë plotësisht të pavarur nga çdo ndikim i jashtëm. 

Po ashtu gjyqtarëve duhet t’u ofrohet mundësia që të bëjnë interpretime kualitative dhe të pavarura, 

në mënyrë që të kthehet besimi i qytetarëve në gjyqësorin e Kosovës, që paraqet njërin nga tri 

gurthemelet e funksionimit të shtetit të së drejtës dhe demokracisë.15 

 

 

                                                             
15Raporti i Nëntë Vjetor 2014 – 2015. Institucioni i Avokatit të Popullit, f. 32 
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3.3. E drejta për mjete juridike 

E drejta për mjete juridike është një e drejtë e garantuar me instrumente ndërkombëtare dhe 

me akte të brendshme. Kjo e drejtë është e drejtë universale dhe përfshin të gjithë qytetarët 

pavarësisht shtetësisë dhe cilësive tjera personale apo nacionale. Kjo e drejtë është e paraparë në 

Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut16, me Paktin për të Drejtat Civile dhe Politike17 dhe 

me Nenin 2 të Protokollit nr.7 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut18. Kjo e drejtë është e 

drejtë themelore dhe i mundëson individit që vendimin e pranuar nga Gjykata e Shkallës së Parë të 

ketë mundësi që të shqyrtojë nga një instancë me e lartë gjyqësore dhe e cila përfill kriteret 

profesionale dhe etike të profesionalizmit. Në Kosovë janë të garantuara e drejta për mjete juridike të 

rregullta dhe e drejta për mjete juridike të jashtëzakonshme. E drejta për mjete juridike të rregullta 

përfshin të drejtën e ankesës, ndërsa e drejta për mjete juridike të jashtëzakonshme përfshin të 

drejtën: a) Kërkesa për rishikimin e procedurës penale; b) Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe 

c) Kërkes për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit. 

Çdo qytetar mund t’i shfrytëzojë mjetet juridike ndaj çdo vendimi të nxjerrë nga autoritetet 

publike shtetërore. Shfrytëzimi i mjetit juridik është një mundësi e mirë që edhe një here autoritetet 

publike shtetërore t’i shqyrtojnë vendimet e tyre, t’i përmirësojnë gabimet ose lëshimet eventuale, që 

kanë mundur të ndodhin gjatë zhvillimit të procedurave të ndryshme. Kjo e mundëson edhe 

parandalimin e padrejtësive, shpërdorimin e pushtetit, ofron vendim të drejtë dhe të bazuar në ligj 

dhe e garanton parimin e sundimit të ligjit. “Secili person ka të drejtë të përdorë mjetet juridike 

kundër vendimeve gjyqësore dhe administrative të cilat cenojnë të drejtat ose interesat e saj/tij në 

mënyrën e përcaktuar me ligj.”19 

Në procedurat gjyqësore penale afati kohor i shqyrtimit të ankesave, në rastin e afatit për 

shqyrtimin e ankesës kundër ndalimit, caktimit ose vazhdimit të paraburgimit, është përcaktuar me 

ligj. Kjo nuk vlen për ankesën e paraqitur ndaj vendimit të shkallës së parë ose të dytë. Përcaktimi i -

mjeteve juridike për kundërshtimin e paraburgimit është në vijë me HabeusCorpusActtë nenit 5 të 

paragrafit 4 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Institucioni i Avokatit të Popullit gjatë 

periudhës së raportimit pranë Kuvendit të Kosovës, deri atëherë ka marrë shumë ankesa lidhur me 

                                                             
16 Neni 10, Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut 

17 Neni 14, Pakti për të Drejtat Civile dhe Politike 

18Neni 2 i Protokollit nr.7 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

19Kushtetuta e Kosovës, neni  32 
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zvarritje të procedurave gjyqësore gjatë shfrytëzimit të mjeteve juridike nga qytetarët e të gjitha 

rajoneve të Republikës së Kosovës.20 

 

KONKLUZION 

Sistemi gjyqësor nëpërmjet gjykatave ka rëndësi të ma-dhe në zbatimin e ligjshmërisë dhe 

mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut të një vendi. Funksionimi i mirë i sistemit gjyqësor është 

garancë më e mirë e një të shteti demokratik dhe të së drejtës. Në këtë aspekt, qytetarët e Kosovës 

kanë një përvojë të hidhur me ballafaqimin me organet e drejtësisë, pasi që më parë regjimi i kaluar 

pushtues serb siç bëri me çdo sistem tjetër në hapësirën e Kosovës, edhe sistemin e drejtësisë e 

vendosi si vegël për persekutimin e popullatës shqiptare që jetonte në Kosovë, me qëllim të mbajtjes 

së gjendjes së frikshme dhe të kontrollit. Paslufta siç e dimë solli një erë tjetër të funksionimit të 

gjyqësorit, u vendos një sistem i ri gjyqësor që nuk arriti sot e kësaj dite të merr veten, duke u 

ballafaquar ende me probleme të formave të ndryshme. Sot gjyqësori kosovar ballafaqohet me 

probleme të shumta dhe të natyrave të ndryshme që kanë lënë gjurmë që nga sistemi serb i drejtësisë 

që ka funksionuar në Kosovë, e sidomos gjatë periudhës sa Kosova ka qenë nën administrimin e 

OKB-së, ku është krijuar një gjyqësi hibride, e cila është vlerësuar si aspak funksionale. Janë bërë 

shumë raporte, hulumtime apo studime nga ana e shumë organizmave të ndryshëm si vendas ashtu 

edhe ndërkombëtar për gjendjen e gjyqësorit kosovar. Përgjithësisht janë identifikuar të njëjtat të 

meta dhe probleme. Sipas disa konkluzave, në sistemin gjyqësor në Kosovë është arritur përparim i 

vogël dhe gjyqësori vazhdon të vuajë nga mangësi të rëndësishme, të cilat kanë ndikim konkret në 

jetën e popullatës dhe besimin e saj në sundimin e ligjit në Kosovë. Problemet e rrënjosura thellë, siç 

janë mungesa e pavarësisë dhe funksionimit të duhur të sistemit gjyqësor, korrupsioni i cili ende 

duhet të luftohet në mënyrë të duhur, si dhe mungesa e koherencës në administrimin e gjyqësisë, e 

lidhur me mungesën e ekzekutimit të shumë vendimeve të nxjerra nga këto gjykata. 

Të gjitha këto karakteristika e kanë për përcjellë për shumë kohë sistemin e drejtësisë në 

Kosovë dhe të metat e tilla kanë ndikuar drejtpërdrejt në mosrespektimin apo shkeljen e të drejtave 

dhe lirive të njeriut. Përgjithësisht vlerësohet se Kosova nuk vuan nga mungesa e normave juridike 

për ta rregulluar një çështje të caktuar, por problemi kryesor është zbatimi praktik i atyre dispozitave 

ligjore. Dhe kjo përbën një sfidë mjaft të madhe për gjykatat kosovare për ta përmirësuar këtë 

                                                             
20Raporti i Nëntë Vjetor 2014 – 2015. Institucioni i Avokatit të Popullit, f. 33 
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gjendje dhe për ta kthyer besimin e qytetarëve të Kosovës në këtë shtyllë të rëndësishme të pushtetit 

të shtetit. 

Kosova i ka hyrë një reformimi të madh sistemit gjyqësor. Janë nxjerrë një varg ligjesh që 

kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë, ligje të cilat janë vlerësuar si të domosdoshme për të pasur një 

sistem gjyqësor të drejtë dhe efikas. Janë rritur të ardhurat materiale për punëtorë të drejtësisë, është 

bërë riemërimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, janë duke u bërë përpjekje të shumta që ti gjendet një 

zgjidhje rasteve që kanë pritur me vite të tëra për tu gjykuar apo për tu ekzekutuar, si dhe pritet që në 

mënyrë rrënjësore që edhe struktura aktuale e gjykatave në territorin e Kosovës të pësojë ndryshime 

në përputhje me ligjin për gjykatat i miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Problemet dhe të metat e 

identifikuara me vite janë marrë si bazë për përmirësimin e tyre, aty ku është vërejtur se është duke 

çaluar sistemi i drejtësisë. 

Eliminimi i të gjitha këtyre të metave dhe problemeve që janë duke e munduar gjyqësorin 

kosovar do të jetë një zgjidhje fatlume, në radhë të parë për subjektet juridike të cilët janë peng i 

këtyre problemeve, por para së gjithash është sukses edhe për vetë shtetin tonë, sepse me këtë, ajo do 

të mund të demonstronte aftësinë e tij se është i aftë ti zgjidhë në mënyrë të drejtë kërkesat e 

qytetarëve të saj.Nevoja e përmirësimit të gjyqësorit Kosovar është e gjithanshme, por para së 

gjithash është që të respektohen të drejtat dhe liritë e qytetarëve, si parakusht për një shtet të së 

drejtës. 
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Abstract 

The relationship in between Balkans states, is now widely known that is affected by global 

impacted Forces, constantly finding spaces and local supporting against their major objectives.The 

region of Balkan has always been used as a trampoline of the major geopolitical objectives, through 

these objectives, some of the countries have survived and been factorized from it. 

Historically, Balkan has existed like a ‘hard road’ through which the Continents have not 

only been connected and interconnected, but in any case, the region has been transformed in big area 

crashes between the winners and the loosers through the Wars. From the countries that live, act, and 

that are fought by the Forces with geopolitical impacts, are Albanian people too. 

In the contest of a tampon zone, the regions of Albania can be found in the middle of Balkan, 

or to say it better, between a religious triangle (Islamic, Catholic, and Orthodox), Continents (East – 

West), and an area through which also lie the most important interests of the Forces which define the 

global Geopolitics today, such as: USA, Russia, Germany, Turkey and recently China too. 

The development of the century XXI, in the international subject, respectively with the 

annexation of Crimea from Russia and the change of the Russian energy for the European supplies, 

the changes in the middle East and the restricting of the American strategy on Balkan, the region 

continues its sliding for which one the Albanian States, must answer in a long term plan to the latest 

regional and international develpoments in an urgent way.  

mailto:fidanmustafaks@gmail.com
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This material, has for purpose analyzing the Geopolitical and Geostrategies Forces that have 

impacts in Countries with Albanian population in Balkan, and immediate need in setting up a 

nationwide plan straight to the objective redefinition of the Albanian interests in the next Century. 

Key words: Albanians, Balkan, Geopolitics, and Geostrategy. 

 

HYRJE 

Shikuar nga një perspektiv racionale, Ballkani Perëndimor historikisht ka përfaqësuar 

diversitetet e kulturave të ndryshme, fetare e kombëtare. Vendet ballkanike kryesisht përbëhen nga 

një popullsi multikulturore e multifetare, me një popullsi mjaftë religjioze në jetën e përditshme1. 

Popujt Ballkanik në përgjithësi kanë përjetuar mjaftë përplasje qytetërimesh, religjionesh e sisteme 

të ndryshme të udhëheqjes përgjatë gjithë historisë së njerëzimit.  

Me zhvillimet rreth Paqes së Vestfalisë (1648)2, popujt ballkanik në përgjithësi kanë qenë të 

orientuar drejtë ri-përcaktimit të te ardhmes së tyre nëpërmjet lindjes së Kombeve. Ndonëse deri në 

këtë periudhë (Vestfalisë), i vetmi identifikim mijëvjeçar i popujve ishte ai përmes religjionit. Lindja 

e kombeve nga shumë popuj brenda perandorive të kohës ishte një mundësi brilante në ruajtjen dhe 

përkufizimin e popullsisë së tyre brenda një hapësire gjeografike në konceptin kombe të njohura 

ndërkombëtarisht. 

Transformimet e shpejta globale, veçanërisht ato gjatë shekullit XIX-të, popullin shqiptar e 

gjeti të pa orientuar shprehimisht drejt nevojave për një transformim koherent me zhvillimet e kohës. 

Një vonesë e tillë, popullin shqiptar e shpërqendroj nga realiteti dinamik në zhvillimet e interesave 

gjeopolitike, duke i pamundësuar orientimin dhe ri-determinizmin orientues drejtë një koncepti të ri 

gjeopolitik përkrah faktorëve gjeografik të forcave determinuese gjeopolitike brenda një Evropë e 

cila po ndërtohej përmes kombeve të reja. 

Duke dashur të qartësojmë pozicionin shqiptar deri në këtë periudhë brenda Perandorisë 

Osmane, shqiptarët në përgjithësi ishin mjaft thellë të integruar në gjitha sferat ndikuese brenda 

                                                             
1 http://www.pewresearch.org/topics/religious-beliefs-and-practices/2017/ Kontrolluar me: 24.09.2018 

2 Geoffry Treasure, "The making of modern europe", London, 2003. Fq. 1. 
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Perandorisë. Ndonëse në këtë pikë, shumë historian e mendimtar mbi të kaluarën e shqiptarëve në 

kuadër të Perandorisë Osmane nuk pajtohen plotësisht, gjithsesi argumentet faktike historike flasin 

për një integrim thellësisht të madh brenda kësaj dinastie, e cila nuk ishte sipërfaqësore e as 

okupuese siç interpretohet, përkundrazi shqiptarët ishin bashkë-udhëheqës të perandorisë për plotë 

500 vjet në instancat më të larta politike, ushtarake, ekonomike në nivel botëror3.  

Prandaj, shkëputja nga një Perandori e përmasave botërore drejtë një ri-përcaktimi në një 

gjeopolitikë të re Ballkanike, kombin shqiptar e gjeti plotësisht të pa përgatitur. Si rrjedhojë e 

procesit të rikonstruktimit të interesave gjeopolitike e gjeostrategjike të forcave të mëdha, 

shqiptarëve i shkaktoi mjaftë sfida e humbje në popullatë dhe territore, të cilat tashmë janë të 

njohura që nga vendimet e kongresit të Berlinit e Londrës (1878 & 1915). 

Këtu lind edhe pyetja: Po përse nuk ishte i njëjti fat për popujt tjerë të Ballkanit perëndimor? 

Popujt Sllav që përbëjnë shumicën, si dhe ata Katolik që janë një pakicë e vogël në Ballkan, 

siç janë: Serbët, Grekët, Malazezët, Kroatët, etj. Ndonëse ata për disa shekuj me radhë nuk kishin 

gjetur hapësirën e tyre udhëheqëse brenda Perandorisë Osmane për shkak të aspektit religjioz, ri-

orientimi i tyre drejtë fuqive të mëdha ishte më i lehtë në kalim e përcaktim të shteteve Kombe. Pasi, 

shumë nga këta popuj të lartcekur ishin në një pozicion të atillë që të fitonin diçka apo të mos 

humbasin asgjë. Ndërsa, shqiptarët ishin në pozicion krejtësisht tjetër, të rrezikonin gjithçka për të 

shpresuar në fitoren e diçkaje që mbetej nga vullneti i forcave evropiane e ruse. 

Shikuar nga ky aspekt, popujt sllav në përgjithësi gjithnjë janë orientuar drejt fuqisë Ruse, si 

një vend i burimit të ortodoksizmit, ndërsa etnitë katolike si brenda trojeve shqiptare apo edhe atyre 

jashtë saj, ishin orientuar kryesisht ka shtetet me religjion katolik evropian.  

Duke argumentuar një ide të këtillë rreth forcave politike të orientimit ortodoks e katolik 

karshi vendimeve për Ballkanin Perëndimor, respektivisht te shqiptarët. Gjatë punimeve të Kongresit 

të Berlinit në vitin 1877-1878, e vetmja çështje shqiptare që është diskutuar me seriozitet në këtë 

Kongres ishte ajo e 'Autonomisë së Mirditës' në Shqipëri, rajon i cili përbëhet kryesisht nga 

komuniteti katolik shqiptar.4  

                                                             
3 Feraj, Hysamedin, "Skice e mendimit politik shqiptar", Tiranë, 1998, Fq. 55. 

4 Idrizi, Zeqirja, "Historia e Diplomacisë", Prishtinë, 2013. Fq. 101. 
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Kalimi nga kjo gjendje deri te një dimension i ri orientues të shqiptarëve, u mundësua vetëm 

pas 100 viteve rishikimi gjeopolitik e gjeostrategjik të interesave ndërkombëtare karshi çështjes 

shqiptare. Shqipëria, si shteti i vetëm i kombit në Ballkan, arriti të ndërtoj institucione të reja 

demokratike në vend vetëm pas rrëzimit të komunizmit në vitet e 90-ta, ndërsa Kosova arriti të 

shpall pavarësinë e saj5 pas mbi një shekulli persekutim e okupim nga shteti sllav, Serbia. 

Sot, fuqitë e mëdha ndërkombëtare, aleat të shqiptarëve siç janë: Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës, Anglia, Gjermania, Turqia, etj. Janë duke shtyrë përpara çështjen shqiptare drejt 

rivendosjes së saj në qendër të vëmendjes si një lojtar me impakt rajonal dhe frenues ndaj invazionit 

rus dhe forcave të cilat rrezikojnë interesat gjeostrategjike evropiane në Ballkan. 

Prandaj, parametrat gjeostrategjik e gjeopolitik flasin qartë për të ardhmen e shqiptarëve në 

Ballkanin Perëndimor. Përcaktimi i interesave shqiptare në 100 vitet e ardhshme tashmë është reale 

dhe shumë i mundur. E vërteta mbetet vetëm tek vullneti dhe ndërtimi i një plani mbarëkombëtar 

përmes akademive e intelektualëve mbarë shqiptar. Kështu, duke përcaktuar interesat e linjave 

gjeopolitike të forcave aktuale dhe atyre të cilat po lindin në nivel global, mesin e tyre edhe të 

ardhmen e shqiptarëve në kontinentin evropian.    

Shqiptarët sot gëzojnë kapacitetin intelektual, financiar e mbështetje të rëndësishme 

ndërkombëtare, të cilën energji duhet ta orientojmë drejt objektivit të ardhshëm për Shqiptarët. Paqja 

në Ballkan mund të garantohet vetëm nga një popull i cili është autokton, një popull i cili për 1000 

vjet nuk ka sulmuar asnjëherë fqinjët e tij, as mbi baza territoriale, fetare apo kombëtare, e ky popull 

është vetëm një, Shqiptarët. Prandaj ky është shekulli i Shqiptarëve, shansi i cili nuk ka përsëritje as 

për vet Evropën.  

 

1. TROJET SHQIPTARE DHE RËNDËSIA GJEOSTRATEGJIKE BALLKANIKE 

Vendet Ballkanike në rrafshin ndërkombëtar ndryshe njihen edhe si "Gadishulli Ballkanik", 

një hapësirë gjeografike që bashkon diversitetet e ndryshme kombëtare, kulturore, fetare e 

tradicionale për qindra vjet. Gadishulli Ballkanik, në vetvete përfaqëson jo vetëm interesat e ngushta 

të popujve e kulturave vendase, rajoni mbetet një trase e rëndësishme tokësore duke bërë të mundur 

                                                             
5 https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Dek_Pav_sh.pdf   Kontrolluar me: 25.09.2018 
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lidhjen e kontinentit Evropian dhe atij të Lindjes. Ndërsa në aspektin detar, rajoni i Ballkanit 

gjithashtu mundëson lidhjen e shumë deteve përmes hapësirës dhe influencës së saj gjeografike duke 

filluar që nga Deti i Adriatikut, Deti Jon, Deti Egje, Deti i Zi e deri te ngushticat e rëndësishme të 

transporteve ndërkombëtare të mallrave dhe linjave të energjisë botërore. Me fjalë tjera, vendet 

ballkanike paraqesin arterien kryesore për shumë vende botërore në shkëmbimin tregtar dhe të 

energjisë, veçanërisht në këtë fillim të shekullit XXI. 

Brenda këtij pellgu të rëndësisë gjeostrategjike ballkanike, trojet dhe mbetjet shqiptare zënë 

hapësirën më të rëndësishme të këtyre linjave të interesave ndërkombëtare. Trojet shqiptare deri para 

një shekulli, shtriheshin brenda një hapësire me rreth 90.000 kilometra katror, të ndarë në disa 

vilajete gjatë periudhës së administrimit të Perandorisë Osmane, siç ishin: 1. Vilajeti i Shkodrës, 2. 

Vilajeti i Kosovës, 3. Vilajeti i Manastirit dhe 4. Vilajeti i Janinës.6   

Ndërsa sot, pas zhvillimeve një shekullore të shkapërderdhjes së tyre, shqiptarët përsëri po 

marrin trajtën e rëndësisë ndërkombëtare dhe influencën e tyre brenda Ballkanit, si një urë e 

rëndësishme mes kontinenteve. Trojet shqiptare sot po shndërrohen në autostradat energjetike 

kryesore nga deti Kaspik deri në Evropë. Sot trojet shqiptare përfaqësojnë rrugën e mëndafshtë 

ndërmjet kontinenti aziatik drejtë Evropës dhe më gjerë. Ndërsa anën tjetër, prezenca e kombit 

shqiptar, si brenda ashtu edhe jashtë shteteve natyrale shqiptare, po mundësojnë ruajtjen e kohezionit 

të sigurisë rajonale, si një katalizator i rëndësisë së interesave transevropiane, transatlantike dhe 

transaziatike.   

Rëndësia shqiptare po kalon drejtë një magneti të linjave ndërkombëtare shumëdimensionale, 

e cila po mundësohet fal dy shteteve shqiptare (Shqipëria e Kosova). Ndërsa influenca shqiptare 

vazhdon të jetë prezent edhe në Republikën e Maqedonisë, Luginë të Preshevës (Jug të Serbisë), në 

Mal të Zi, si dhe ka një ngjallje dhe rishikim të rëndësishëm të influencës shqiptare në rajonin e 

Çamërisë, pjesë e shtetit Grek aktualisht.  

Influenca shqiptare vazhdon shtrirjen e rrënjëve të saj edhe në aspektin kulturor e tradicional. 

Një shtrirje e cila prek lidhjet dhe raportet shqiptare me komunitetin Boshnjak në Sanxhak të 

                                                             
6 M. Zenelaj, Eqrem. "Diplomacia e Kemal bej Vlorës, rivalitetet e brendshme ne Shqipëri dhe rruga e pavarësisë 1912-

1913". Prishtinë, 2013. Fq. 56. 
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Serbisë, Boshnjakët në Bosnje dhe Hercegovinë, si dhe raportet gjeokulturore me minoritetet turke, 

gorane, etj., përgjatë gjitha vendeve Ballkanike.  

Prandaj, e ardhmja e Ballkanit lidhet ngushtë përmes të ardhmes së shqiptarëve dhe 

stabilitetit të tyre në këtë rajon. Ndërsa siguria Evropiane brenda aspektit gjeopolitik e gjeostrategjik 

e cila ndërvepron nga Azia e deri tek influenca ruse, gjithashtu varet drejtpërdrejtë nga siguria e 

arritur në vendet e Ballkanit, veçanërisht trojet shqiptare. Kombet shqiptare (Kosovë-Shqipëri) dhe 

mbetjet e tyre përgjatë vendeve fqinje, në rrafshin gjeopolitik gjithnjë e më shumë po paraqesin 

identitete në vete si një faktor i rëndësisë së përmasave të mëdha stabilizuese e amortizuese7, përmes 

së cilës kalojnë linjat ekonomike, energjetike e gjeostrategjike trans-evropiane e trans-aziatike. 

2. RËNDËSIA SHQIPTARE NË SIGURI DHE INTEGRIM RAJONAL 

Me përfundimin e periudhës së Luftës së Ftohtë, rënia e Murit të Berlinit dhe shpërbërja e 

Jugosllavisë, strategjitë e reja me impakt Ballkanin, kanë marrë trajtën e implementimit 

gjeostrategjik të interesave transkontinentale. Rajoni i Ballkanit, aktualisht mbetet baza më e 

fuqishme ushtarake e NATO-së në Evropë, me një prezencë ushtarake të shpërndarë në gjitha vendet 

e rajonit, ndërsa anën tjetër vendet ballkanike tashmë kanë përcaktuar rrugën integruese drejt 

anëtarësimit në NATO dhe Bashkim Evropian. Vendet si Kroacia, Shqipëria, Mali i Zi, etj., tani janë 

pjesë integrale e aleancës Veri-Atlantike, ndërsa në proces të anëtarësimit gjithashtu është edhe 

Maqedonia, Kosova, Serbia dhe Bosnja e Hercegovina.  

Pavarësisht shteteve anëtare në NATO, shtetet shqiptare (Shqipëri e Kosovë), mbesin bazat 

kryesore të forcave ushtarake të aleancës. Kosova tashmë mbi dy dekada ka praninë e saj më të 

madhe të forcave të NATO-së në rajon, e poashtu, është baza ushtarake më e madhja në Evropë e 

forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me bazën e saj në Bonstill/Kosovë.8   

Anën tjetër, me anëtarësimin e Shqipërisë në NATO, kësaj të fundit i ka mundësuar 

ndërtimin e bazës më të madhe ajrore të NATO-së në Evropë, në Kuçovë, një bazë e vjetër ajrore e 

                                                             
7 Ferati, Dr.sc. Haxhi, "Gjeopolitika me Gjeostrategji". Prishtinë, 2005. Fq. 164. 

8 https://www.army-technology.com/projects/campbondsteel/  Kontrolluar me: 10.11.2018. 
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Shqipërisë së dikurshme komuniste dhe një vend mjaftë strategjik përmes së cilës mbulohet i gjithë 

Ballkani dhe pengohet influenca ruse e kineze.9 

Gjithashtu, rëndësia shqiptare në integrimin e rajonit drejtë strukturave Veri-Atlantike, po 

vërehet edhe në procesin e ndryshimeve Kushtetuese në Republikën e Maqedonisë,10 një vend i cili 

ishte bllokuar për tri dekada me radhë nga ana e Greqisë për emrin, duke i pamundësuar integrim në 

NATO dhe BE, ndërsa pretendimet territoriale nga Serbia e Bullgaria për të pasur influencën e tyre 

mbetet për të dëshiruar.  

Republika e Maqedonisë, viteve të fundit është duke përjetuar një sulm të rëndë nga 

strategjia ruse për destabilizim dhe bllokim të vendit drejt anëtarësimit në NATO. Një strategji e cila 

po dështon fal përbërjes etnike të shqiptarëve dhe rolit të tyre në Maqedoni, me një përqindje 

përcaktuese në çdo nismë të ndryshimeve në vend11. Viteve të fundit gjithashtu, roli i shqiptarëve në 

Republikën e Maqedonisë po vlerësohet edhe nga faktori ndërkombëtar si përcaktues në integrim 

dhe orientim të vendit drejtë anëtarësimit në NATO dhe BE si dhe kontribuues të rëndësishëm në 

arritjen e paqes në rajon.  

3. STRATEGJIA RUSE NË BALLKAN 

Nga e kaluara, influenca ruse drejt vendeve ballkanike, është përkufizuar si dalje fizike në 

Detin e Adriatikut apo ujërave të ngrohta përmes së cilave do të ushtronte influencën ushtarake në 

rajon. Që nga kjo periudhë e ndryshimeve të mëdha në rajon, strategjia ruse ka ndryshuar rrënjësisht 

karshi qasjes në rajon. Ajo në dy dekadat e fundit është përqendruar në tri drejtime strategjike dhe 

gjeopolitike në implementim: 

• E para: Influenca ruse mbetet prezent në rajonin e Ballkanit përmes fuqizimit ushtarak të 

Serbisë dhe propagandës kundër anëtarësimit të rajonit në NATO, si një shpërqendrim të BE-

së, SHBA-ve dhe NATO-së; 

• E dyta: Duke u marrë BE e SHBA vetëm me ndikimin Rus në Ballkan, në mënyrë të heshtur 

dhe interno po depërtojnë influencat edhe interesat Kineze, si një fuqi ekonomike 

                                                             
9 https://europeanwesternbalkans.com/2018/08/04/nato-build-air-base-albania/ kontrolluar me: 10.11.2018. 

10 Latifi, Veton, "Shekulli i ri i politikës shqiptare". Tiranë, 2014. Fq. 155. 

11 https://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx Kontrolluar me: 10.11.2018. 
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ndërkombëtare, përmes së cilës po ndërtohen raportet të ngushta strategjike tek popujt sllav 

në Ballkan; 

• E treta; Strategjia e energjisë Ruse përmes projektit 'Rrjedha Turke', përmes së cilës po 

neutralizon partnerin më të rëndësishëm të NATO-se dhe BE-së, Turqinë. 

 

4. STRATEGJIA E PARË RUSE PËRMES POPUJVE SLLAV 

Influenca ruse po vazhdon përmes strategjive të vjetra duke shfrytëzuar aleancat sllave për të 

ruajtur kohezionin e saj influencues brenda shtrirjes Ortodokse tek popujt sllav.12 Propagandat 

mediatike dhe OJQ-të me karakter 'Vëllezërit Sllav', mbesin mekanizmat më të përdorur në 

strategjinë e re ruse përmes së cilave synohet ngadalësimi i anëtarësimit të rajonit brenda NATO-së 

dhe BE-së.13  

Në aspektin objektiv, kjo strategji Ruse po shtrin dimensionin e saj tek shpërqendrimi i 

aleatëve të BE-së dhe ofrim të një perspektiv favorizuese gjatë zgjerimit në shumë vendeve pro ruse, 

siç janë: Serbët e Bosnjës, Serbia dhe vende tjera me influencë në Ballkan, të cilët në shumë raste 

janë konsideruar si 'Kali i Trojës' brenda BE-së.  

Strategjia Ruse në vendet e Ballkanit nuk ka synimin të stopon procesin e integrimit të rajonit 

siç është thënë shumë herë, ajo synon të ngadalësoj procesin integrues duke përfituar në dy aspekte 

për interesat e saj. Ajo synon që përmes ngadalësimit të përfitoj aleat të ri në ngritjen e rëndësisë së 

influencës ruse në rajon, rast depërtimi kinez brenda rajonit të Ballkanit me projekte 'mega', që do të 

shtjellojmë në vazhdim, si dhe me riorientimin e interesave turke në vendet ballkanike, duke ofruar 

një kompromis të interesave të dyanshme gjeostrategjike në Ballkan si një menaxher i mirë i popujve 

me emëruese të përbashkëta kulturore e religjioze në raport me Turqinë. 

5. STRATEGJIA E DYTË PËRMES INFLUENCËS KINEZE NË BALLKAN 

Strategjia ruse përmes influencës kineze drejt investimeve ekonomike në rajon, po vazhdon 

realizimi i projekteve megalomane gjeopolitike e gjeostrategjike, nga i cili po ndan barrën e peshës 

                                                             
12 https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/09/19/heres-how-russias-trying-to-sway-opinion-in-

serbia-and-the-balkans/?utm_term=.123f184ab3d3  Kontrolluar me: 11.11.2018. 

13 http://www.balkaninsight.com/en/article/pro-russian-montenegrins-publish-new-anti-western-media-10-17-2017

 Kontrolluar me: 11.11.2018. 
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mbi fërkimet ndërkombëtare mes interesave të SHBA-ve dhe atyre të anëtarëve të BE-së mbi 

Ballkanin. 

Interesat kineze në Ballkan janë ngjallur në dekadën e fundit me inicim të strategjisë ruse e 

serbe, fal një projekti ambicioz i njohur si projekti i 'Lundrimit' nga lumi Danub-Morava-Vardar me 

dalje në detin Egje në ujërat e shtetit Grek.14 Ky projekt fillimisht kishte marrë interesim të madh 

mes vitit 1844-1864 nga shoqata e navigimit Franko-Serbo. Ndërsa ishte zyrtarizuar para opinionit 

me 14 shtator 1850, me dekret të Napolonit nis aktiviteti i zbatimit të këtij plani të lundrimit mbi 

Danub.15 Një projekt i përmasave të kanalit "Panamez", vetëm se kësaj radhe jo me dalje në det të 

Rusisë, por nga deti drejt Ballkanit të Kinës. 

Duke rikujtuar se zona brenda së cilës shtrihej kjo hapësirë e influencës për të lidhur lumin 

Danub të Serbisë lumin Morava dhe lumi Vardar përmes Shkupit të sotshëm, kalonte përmes viseve 

shqiptare të Sanxhakut të Nishit, Prokuples, Toplicës, Bujanovcit, Preshevës, Shkupit etj. Gjitha vise 

shqiptare, të cilat i ishin dhuruar Serbisë me vendimin e Kongresit të Berlinit me 13 korrik 1878.16 

Popullata shqiptare në pjesën më të madhe të saj ishte shpërngulur me dhunë nga këto zona përgjatë 

gjithë brezit kufitar të lumit 'Morava', me qëllim të realizimit së idesë ruse e serbe për dalje në ujërat 

e ngrohta.   

Aktualisht, biznesmenët kinez kanë shfrytëzuar jashtëzakonisht mirë krizën greke të vitit 

2009 duke blerë Portin detar të "Pireut".17 Port i cili përbënë vetëm njërin nga shumë segmente tjera 

të depërtimit kinez në Ballkan. Faza e dytë e projektit përbënë ndërtimin e daljes së lumit Danub në 

Detin Egje përmes lumit Morava dhe lumit Vardar, një projekt që përfshinë brenda zonës së 

ndërtimit 7 hidrocentrale me një investim në realizimin e këtij projekti prej 17 miliard dollarësh nga 

shteti kinez.18 

                                                             
14 https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2018/08/Work_paper-201823.pdf  Kontrolluar me: 12.11.2018 

15http://www.rapp.gov.rs/Storage/Global/Documents/Prezentacije/Schiller%20Institute%20presentation_final.pdf  

      Kontrolluar me: 12.11.2018. 

16  Arkivi i Kosovës, "Lidhja shqiptare e Prizrenit në dokumentet angleze". Prishtinë, 1978. Fq. 76. 

17 https://www.bbc.com/news/world-europe-41654346  Kontrolluar me: 13.11.2018. 

18 https://en.wikipedia.org/wiki/Vardar     Kontrolluar me: 13.11.2018. 
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Gjeopolitika ruse, në inkorporimin e investimeve kineze përmes linjave të vendeve 

ballkanike, veçanërisht atyre sllave, synon ngritjen e një kundërpeshe gjeostrategjike përballë 

fërkimeve të ardhshme të forcave me impakt faktor brenda zonës së Ballkanit.  

Në këto zhvillime të ardhshme, përsëri shqiptarët do të mbesin elementi kyç në përcaktimin 

objektiv të këtyre synimeve për dominim rajonal. Shtetet shqiptare përsëri zotërojnë timonin 

ripërcaktues të rrjedhave gjeostrategjike në këtë pjesë të Ballkanit përmes mbetjeve shqiptare jashtë 

saj gjatë këtyre 100 viteve që lamë pas. 

 

6. STRATEGJIA E TRETË, RRJEDHA TURKE DHE RËNDËSIA E SAJ NË BALLKAN 

Influenca turke në vendet ballkanike ndryshon rrënjësisht nga ajo Kineze e Ruse. Shtetet si 

Turqia, historikisht kanë pasur peshën e tyre të influencës në vendet e Ballkanit, rajon i cili është 

qeverisur gjatë nga Perandoria Osmane. Ndonëse e shkatërruar rëndë në Luftën e Parë Botërore, 

Turqia brenda një shekulli që lamë pas ka mbledhur potencialet e saja ekonomike e politike drejtë 

një ri-konfigurimi të ri të historisë së dikurshme e cila gjatë shekullit XXI po del si një superfuqi 

ekonomike e ushtarake në rajon. 

Republika e Turqisë, paraqet njërin ndër aleatët më të rëndësishëm të NATO-së dhe SHBA-

ve për gjatë disa dekadave me radhë. Pozita e saj gjeostrategjike është e një rëndësie të veçantë për 

aleatët perëndimor. Ajo është e vendosur mes Azisë, Evropës dhe Rusisë.19 Turqia është anëtarja më 

e vjetër e aleancës së NATO-së dhe është njëra ndër anëtarët e hershëm që ka aplikuar për 

anëtarësim në BE, përgjigjeje të cilën edhe pas gjysmëshekulli ajo nuk e mori nga Evropa.  

Potenciali i Turqisë është i jashtëzakonshëm për zhvillimet brenda Ballkanit. Këtë potencial 

në dekadat e fundit më së miri e ka vlerësuar qeveria ruse duke nxjerr në sipërfaqe 'blofin' evropian. 

Sot strategjia ruse është pozicionuar në nivelin më të lartë të bashkëpunimit transkontinental përmes 

linjave të energjisë që kalojnë kah shtetit turk.   

Këto linja të reja të bashkëpunimit e kanë kthyer Turqinë në një lider për furnizim me gaz të vendeve 

Evropiane. Rusët i ofruan një hapësirë të cilën partnerët strategjik evropian nuk i kanë dhuruar 

Turqisë për dekada me radhë. Rusët pavarësisht se zotëronin disa alternativa për sjelljen e gazit 

                                                             
19 Friedman, George, "100 vitet e ardhshme". Tiranë, 2010. Fq. 140. 
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natyror drejtë Evropës përmes Bullgarisë e Serbisë, drejt vendeve evropiane,20 ata përsëri linjat 

kryesore të 'rrjedhës turke' e kaluan përmes Turqisë, Greqisë, Shqipërisë dhe Italisë. 

Hapësira ruse ndaj Republikës së Turqisë, nuk ndërlidhet vetëm me aspektin transit të linjave 

të energjisë drejtë Evropës. Kjo strategji përfshin edhe disa hapa mjaftë ambicioz përmes së cilës 

shteti Turk po përfiton një rol të ri në Ballkan. Strategjia e re Turke përmes hapësirës ruse në vendet 

ballkanike po zhvillohet drejt mundësisë së fërkimeve të ardhshme gjeostrategjike për influencim 

rajonal. 

Në këtë pikëpamje, strategjia Turke në rajonin e Ballkanit, përsëri vihet në pikëpyetje pa 

harmonizimin gjeopolitik e gjeostrategjik të shqiptarëve në këtë rajon. Kombet shqiptare mbesin 

përcaktuesit me potencial të lartë gjeostrategjik përmes së cilës kalojnë linjat energjetike ruse, rruga 

e mëndafshtë aziatike dhe siguria ekonomike evropiane. Kombet shqiptare dhe mbetjet e tyre jashtë 

hapësirës gjeografike kombëtare, përbëjnë hapin e ripërcaktimit të peshës dhe influencës shqiptare 

brenda zonës së transformimit ballkanik.  

KONKLUZION 

Në rrafshin e ndikimit të popujve përmes influencës së tyre, një rëndësi të madhe ka pozita 

gjeografike, zhvillimi ekonomik dhe ai i popullsisë. Duke pasur për bazë këta parametra, populli 

shqiptar gëzon dy parametra të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor të cilët ishin konstant për gjatë 

gjithë historisë së ndarjes siç janë ai i pozitës gjeografike dhe i popullatës. Ndërsa rrafshi ekonomik, 

mbetet në rritje e sipër drejtë përmbushjes objektive. 

Përllogaritja në mënyrë objektive e këtyre parametrave, pozita gjeografike i mundëson 

shqiptarëve negocimin e ardhshëm gjeostrategjik dhe ekonomik me forcat e rëndësisë gjeopolitike në 

Ballkan. Potenciali demografik në rritje, është elementi tjetër i rëndësishëm i shqiptarëve në rajonin 

e Ballkanit që rendit në pozita të favorshme gjeostrategjike. 

Mërgata shqiptare në Evropë, SHBA dhe Turqi, përbënë potencial me rëndësi ekonomike e 

diplomatike në vendet më të fuqishme botërore. Ky aset përbënë rreth 10 milion shqiptar, ndërsa 

rreth 6 milion shqiptar të tjerë janë rezident në shtetet shqiptare dhe jashtë saj në Ballkan. Ky 

potencial i mërgatës duhet të kanalizohet në mënyrë strategjike, njësoj sikurse strategjia izraelite në 

ndërtimin e kombit të saj.   
                                                             
20 http://large.stanford.edu/courses/2017/ph240/hasson2/docs/munteanu.pdf Fq. 69. Kontrolluar me: 14.11.2018. 
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Një ekonomi pa energji dhe një energji pa treg të sigurt, përbënë rrezikun më të madh për të 

ardhmen e këtyre dy interesave. Katalizatori i këtij ekuilibri brenda zonal në Ballkan kalon përmes 

çdo interesi të kombit shqiptar, për cilin duhet të vjelën frutat e saj në procesin e ardhshëm. 

Përcaktimi objektiv i gjeostrategjisë dhe gjeopolitikës ballkanike në 100 vitet e ardhshme për 

shqiptarët, përbënë bazën thelbësore të një kombi të qëndrueshëm edhe për mija vjet. 
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Abstrakt 

Çdo vit dhe më shumë mardhënjet juridike midis shteteve kanë pasur një përmirsim tepër të 

dukshëm, përmirsim ky që vjen duke vazhduar. Ekstradimi një aspekt tepër I rëndësishëm në lëminë 

pënale ndërkombëtare, është një aspekt I cili lidh shtetet si garanci për të zbatuar drejtësinë dhe për 

të çuar shkelësin në drejtësinë e vendit ku ka kryer veprën penale. Tashmë Ekstradimi është një 

marrdhenje e kodifikuar dhe pranuar juridikisht nga shumë shtete, një mardhënje e bazuar në 

parimin e Reciprocitetit dhe Ekstrabilitetit.  

Synimi për të kryer një Ekstradim ndodh nga organe të dy shteteve që kanë interes mbi 

subjektin e Ekstradimit. Pra nga organet shtetërore ku shkelësi ndodhet dhe nga organet shtetërore 

ku shkelësi ka kryere veprën penale. 

Njëkohësisht ka dhe organe si Interpol dhe Europol që operojnë nivel ndërkombëtar dhe janë 

në çdo moment në kërkim të personave për të cilët është shpallur një urdhër arresti ndërkombëtar që 

më pas do të sielli ekstradimin e shtetasit në vendin ku ka kryer veprën penale.   

Ekstradimi si mjet ka bërë të mundur, por jo në të gjitha herët dorëzimin e personave para organeve 

të shtetit ku personi ka kryer veprën penale.   Në raste të ndryshme kur është e përcaktuar në ligj apo 

marrveshje ndërkombëtare shtetas të ndryshëm nuk janë deprotuar drejt shtetit I cili ka kërkuar 

ekstradimin e tij, për arsye të ndryshme të njohura nga Konventa Ndërkombëtare e Ekstradimit.  

Gjithsesi, përsëri ekstradimi mbetet një formë e domosdoshme e zbatimit të ligjit në nivel 

ndërkombëtar.                                                                                                                                    . 

Fjalë Kyçe:  Ekstradimi, Mardhënje Penale Ndërkombëtare, Bashkëpunim, Reciprocitet. 

mailto:g.rushani@eust.edu.mk
mailto:a.braho17@eust.edu.mk
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HYRJE 

Ekstradimi është një formë e dorëzimit të një shtetasi që ka kryer një vepër penale në një 

shtet dhe është laguar nga organet e drejtës para ose pasi është marrë një vendim gjykate nga autritet.   

Vërejtur që në periudhën skllavopronare si mënyrë e kthimit të skllevërve pasi arratiseshin 

drejt një pronari tjetër apo mbretërie tjetër. Nëpër një marrveshje jo të shkruar por të lidhur 

nëpërmjet reprociteti, që skllevërit do të riktheheshin përsëri tek pronarët dhe të dyja palët do të 

reagonin duke e kthyher pa ose duke e kërkuar pronari I vjetër. Sic duket historikisht ekstradimi ka 

qënë I një forme tjetër që nënkuptonte jo domosdoshmërisht kryerjen e një vepre penale por largimin 

pa pëlqimin e poseduesit të skllavit të tij. Normalisht jo të gjitha herët mund të kthejej një skllav, por 

interesi I palëve ishin që ti kthenin këta të fundit sepse nga të dyja anët do të kishte arratisje. 

Kryesisht sot ekstradimi shihet si formë e lidhjes së mardhënjeve në lëminë penale të 

shteteve midis tyre dhe një mardhjen reciproke. Juridikisht shtetet kanë lidhur marrveshje për 

ekstradimin për herë të parë nëpërmjet “Konventës mbi Ekstradimin  në vitin 1954”   

Ku nëpërmjet këtij akti juridik ndërkombëtar do të bëhej e mundur që të realizohej drejtësia dhe 

shkelësi të çohej para saj. Sot numërojnë shumë marrveshje ndërkombëtare që realizojnë këtë 

mardhënje midis shteteve.  

Gjithsesi dhe pse konventa u krijua në vitin 1954 në Republikën e Shqipërisë kjo konventë 

do të Radifikohej vetëm në vitin 1998. Sepse Shqipëria ka deri në vitin 1990 ka qënë komplet e 

izoluar në mardhënjet ndërkombëtare. Por edhe nëse do ishte pjesë e kësaj konvente përsëri nuk do 

të funksiononte kjo marrdhëje sepse të larguarit (arratisurit) kishin të drejtën e azilit politik, për 

shkak të sistemit politik. Viti 98’ do të ishte periudha kur Shqipëria aderoi në shumë konveta dhe 

radifikoj shumë marrveshje.  

 

1. VEPRA PENALE DHE EKSTRADIMI 

“Veprimet e ndryshme apo dhe mos veprimet që bien ndesh me një dispozitë në fuqij përbëjnë 

vepër penale.”1 

Vepra penale është shkelje e një dispozite, duke kryher nje veprim konkret, që dëmton një 

palë interesi apo dhe duke mos vepruar, që si rrjedhojë siell pasoja konkrete kundejt dikujt apo 

                                                             
1Ismet Salihu, “E Drejta Penale (Pjesa e Përgjithshme)”,  Prishtinë, shtator 2005. 
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dickaje. Por duhet të saktësohet që jo të gjitha veprimet që kryhen apo jo përbëjnë vepër penale. 

“Cdo veprim apo mos vrepim, që nuk është I paraparë në ligj si vepër penale, ai nuk është vepër 

penle, dhe si rrjedhojë nuk është I ndaluar.”  

1. DEFINICION PËR EKSTRADIMIN 

Kemi dhe rastet kur një vepër penale kryhet në një shtet dhe kryhesi largohet drejt një shtet 

tjetër para se të shpallet arresti nga organet kopetente ose vendimi I fajsisë nga Gjykata në të cilën 

pala është gjykuar në rastin konkret në mungesë. Ose kur dikush kryen një vëpër penale në distancë 

nga një shtet tjetër dhe siell pasoja për shtetin, nga distanca (Parimi i personalitetit aktiv). Logjikisht 

dhe juridikisht kryersi I veprës penale duhet të ndëshkohet. Por shtetet nëpërmjet bashkëpunimit, 

duhet të kryejnë veprime e caktuara, nëse këto si palë ndërmjet tyre kanë një marrveshje për kryerjen 

e veprimeve. Në rastin konkret duhet të kenë marrveshje për “Ekstradimin”, ku kryesi I veprës 

pënale të dërgohet në shtetin ku ka kryer veprimin ose mos veprimin dhe të marri ndëshkimin nga 

organet e drejtësisë të vendit I cili “është I dëmtuar” nga veprimet dhe mos veprimit që kanë siellë 

pasojë qoftë edhe në kohën kurë personi ka qënë në atë shtet apo dhe kur personi ka shkaktuar pasoja 

dhe jashtë tij.  

 

2. EKSTRADIMI DHE KUPTIMI I TIJ 

Ekstaradimi është mjet që dëmtuesi të cohet në vendin ku ka kryer dëmin dhe të dënohet 

sipas dispzoitave që shteti ka në fuqij. Sic u përmend dhe më lartë detyrimisht shtetet që sipsoje 

duhet të kryejnë Ekstradimin duhet të kenë një marrveshje paraprake mes tyre e cila lejon 

ekstradimin e shtetasve të tyre në shtetin tjetër. Së paku shtete Europiane duhet të kenë radifikuar 

Konventën Evropiane të Ekstradimit.  Duhet saktësuar që Ekstadimi mund të bëhet në rastet kur në 

të dyja shtetet rezulton që vepra penale e kryer nga kryersi I saj është paraparë në legjislacionet e 

shteteve përkatëse.   Prandaj cdo shtet ka në kapitull të vëcantë për Ekstradimin ligjet e tij.  

Konkretisht në Shqipëri në Kodin e Proçedurës Penale egziston një kapitull I veçantë për 

“Mardhënjet Juridiksionale me Autoritetet e Huaja”, I përbërë nga disa dispozita që saktësojnë 

mënyrën e ekstadimit dhe çdo gjë mbi të.  
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2.1.Ekstradimi dhe dispozitat që parashikojnë atë  

Në kodin e Procedurës Penale të Re. Shqipëris ekstradimi përkufizohet në nenin 488, ky nene 

e përcakton dhe përkufizon si “Dorrëzimin e një personi në një shtet të huaj për të kryer ekzekutimin 

e një vendimi më burgim.”2    

Njëkohësisht kjo dispozitë përjashton cdo lloj tjetër deportimi që nuk ka të bëjë me çështje të 

tjera përveçse për llogari të një vendimi Gjykate. Edhe pse shtetet e kanë për detyrim që ta  

ekstradojnë një shtetas që është dënuar më burgim në një shtet tjetër, ekstadimi jo gjithmonë është I 

pranuar. Raste të tilla janë të parashikuara në ligj dhe saktësohen me detaje kur dhe pse duhet kryer 

një ekstradimi. Dihet që e kundërta e ekstradimit është “Azili” si formë refuzuese e organeve të një 

shteti për të deportuar një shtetas në vendin ku ai kërkohet për llogari të Gjykatës.  Vendimi I 

gjykatës nuk është gjithmonë një arsye bindëse për të ekstraduar një shtetas dhe jo gjithëmonë 

vendimi I gjykatës mundëson ekstradimin. Ka dhe raste kur shteti ku ndodhet shkelësi, nuk pranon 

që ta deportoj për arsye të parashikuara në dispozitat e shteteve përkatëse siç u përmend dhe më 

lartë.  Ose në të drejtën ndërkombëtare me ekstradim kuptohet një veprim juridik midis shteteve me 

të cilin shtetasi i huaj apo personi pa shtetësi i dorëzohet shtetit tjetër me qëllim që atje të gjykohet 

apo ndaj tij të ekzekutohet dënimi apo lloji tjetër sanksioni penal. 

2.2. Rastet e lejueshmërisë të ekstradimit 

Në kodin penal të Republikës së Shqipërisë përcaktohet qartë kur është I pranueshëm një 

kërkes për ekstradimin e një personi qoftë ai si subject i parimin të personalitetit aktiv dhe atij pasiv 

vetëm në rastin kur Kodet e atij vendi e përcaktojnë atë, gjithashtu kodet përcaktojnë edhe kur 

kërkesa  nuk pranohet. Konkretisht në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë në nenin 11 

përcakton që ” Ekstradimi lejohet vetëm kur është parashikuar shprehimisht në marrëveshjet 

ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë.” 3 

Shqipëria është palë dhe aderuese në “Konventën Ndërkombëtare të Ekstradimit”, ku rrjedhimisht 

shumë shtete aderojnë në atë konventë. Që do të thotë se midis shteteve që bëjnë pjesë në atë 

konventë mund të kryhen veprime ekstradimi për shtetasit e tyre.  

Konkretish neni 1, pika 2 e kodit penal të  Re.Shqipërisë, shprehimisht thotë  që  “Ekstradimi lejohet 

                                                             
2 Neni 488 I Kodit të Proçedurës Penale I Republikës së Shqipërisë, Tetor 2011. 

3 Neni 11 I K.odit Penal të Republikës së Shqipërisë.   
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kur vepra penale që përbën objektin e kërkesës për ekstradim është e parashikuar si e tillë 

njëkohësisht si nga ligji shqiptar dhe ai i huaj.”4  

 

2.3.Rasti kur ekstradimi nuk kryehet edhe pse ka një veper penale  

Por ndodh që I njejti person që kryen të njëjtën vepër penale dëmton të dy shtetet, pra shtetin 

e tij dhe një shtet tjetër, psh “Trafiku ndërkombëtar I drogës”. Në varësi se në cilin shtet kapet 

shkelësi, në atë shtet do të gjykohet, nëpërmjet parimit të Universalitetit pra ai do të gjykohet me 

dispozitat e shtetit ku do të kapet. Dhe nuk bëhet subjekt I Ekstradimit edhe pse ka dëmtuar dy shtete 

me të njëjtin veprim.     

Në këtë rast merr zgjidhje dhe një tjetër pyetje juridike, kur dëmtuesi është gjykuar në shtetin 

ku është depozituar kërkesa për ekstradim ky person nuk ekstradohet sepse “…Çdo person i cili 

është dënuar një herë për një vepër penale, nuk mund të dënohet përsëri për të njëjtën çështje…”   

3. RASTE STUDIMI PËR MOSPRANIM TË EKSTRADIMIT 

Gjithashtu një person I cili kërkohet të ekstradohet për një çështje dhe e njëjta ka lidhje të 

forta politike, fetare, kombëtare, racore apo etnike. Nuk pranohet kërkesa për ekstradim. Dy raste 

konkrete ku kërkesa për ekstradim nuk është pranuar janë: 

1. Çështja “Ballisti” dhe  

2. çështja “Babalja”. 

3.1.  Mos pranimi I ekstradimit për çështjen “Ballisti”, ndërmjet Serbisë dhe Kroacisë. 

Rasti I parë, “Ballisti” u kërkua nga shteti Serb, që shtetasi Ismail (Ballist) Morina të 

ekstradohej në këtë shtet për tu gjykuar për destabilitet dhe konflikt. Por nga autoritetet që kishin 

ndaluar Ismail Morinën, u morr vendim që ky I fundit të mos ekstradohet sepse në çështje ka 

konflikt etnik (politik) dhe shtetasi Morina do të kishte rrezik të ekstradohet në Serbi. Gjë kjo e cila 

u morr për baz nga autoritetet dhe shteti (Kroacia) që e gjykoi Morinën dhe si përfundim e Ekstradoj 

shtetasin Ismail Morina.  

                                                             
4 Neni 11 I Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. 
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3.2.  Mos pranimi I ekstradimit për çështjen “Babalja”, ndërmjet Kosovës dhe 

Shqipërisë. 

Edhe rasti “Babalja” njëjt si rasti “Ballisti”, nuk u pranua kërkesa për ekstradim. Shkak në 

këtë rast ish se shtetasi Albert Veliu ishte dëshmimtar kyresor në një çështje që turbulloi ujrat politik 

në Shqipëri. Dhe për këtë çështje po I njëjti është kërkuar nga autoritetet Shqiptare që të ekstradohet 

nga Kosova. Por Kosova duke parë rrethanat e çështjes që ka marr karakter politik, në të njëjtën 

kohë kur Albert Veliu kishte kërkuar azil politik në këtë shtet, refuzoi kërkesën për deportimin e 

këtij shtetasi drejt Shqipërisë. Gjithashtu në këtë rast vërehet se Albert Veliu nuk është në cilësinë e 

të pandehurit, por në cilësine e dëshmitarit kryesor në një cështje kriminalo-politike në Shqipëri. Pra 

nuk do të thotë që një shtetas që kërkohet për tu ekstraduar, ka për të një vendim për burgim, I njëjti 

mund të jetë dëshmitar një një çështje dhe mund të kërkohet ekstradimi.  

 

4. ORGANET QË MUND TË KËRKOJNË EKSTRADIMIN- MINISTRIA E DREJTËSISË 

DHE ROLI I SAJ NË EKSTARDIM 

Organet shtetërore që mund të kërkojnë ekstradimin, për një shtetas mund të jenë Prokuroria 

dhe Gjykata ndërsa Ministria e Drejtësisë është organi ku kërkohet ekstradimi.  

Ministria e Drejtësisë -është një ndër organet më me influencë për sa I përket ekstradimeve. 

Për çdo shtetas që kërkohet ekstradimi, së pari shtrohet kërkesë pranë këtij institucioni. Rëndësia e 

çështjes dhe serioziteti i saj është shkak që kjo cështje të marri ose jo përparsi që shtetasi që kërkohet 

të ekstradohet, ti dorëzohet shtetit kërkues. Neni 489 I K. Procedurës penale, citohet në pikën 1, se 

ekstradimi mund të kryeht vetëm mbi bazën e një kërkese drejtuar Ministrisë së Drejtësisë.    

Bashkangjitur me kërkesën detyrimisht duhet të ketë një sërë dekumentacionesh, ku ndër to duhet të 

jetë vendimi I gjykatës që kërkon ekstradimin, një relacion që tregon seriozitetin veprës penale dhe 

arsyetime për kryesin. Madje dhe një kopje e dispozitave pozitive të shtetit kërkues, me kushtin që 

në legjislacionin e atij shteti të mos jetë pararë me ligj “Dënimi me vdekje”. Madje në K. Procedurës 

penale saktësohet që nëse ka disa shtete që kërkojnë ekstradimin e një qytetari, Ministria e Drejtësisë 

I miraton kërkesën për ekstradim vetëm shtetit në territorin e të cilit është kryer vepra penale.5 Për sa 

I përket numrit të shumtë të kërkesave për ekstradim, edhe për këtë Ministria e Drejtësisë vendos 

rradhën e shqyrtimit të cështjes në bazë të rëndësisë dhe kohës që duhet të kryhet ekstradimi. Pra,  

                                                             
5 Nen 489I Kodit te Procedurës Penale të Rrepublikës së Shqipërisë 
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institucionet që kanë të drejtë të shqyrtojnë ekstradimin, ligjërisht janë Ministria e Drejtësisë, organ 

që shqyrton rradhën, rëmdësinë dhe tipin e ekstradimit. Saktësojmë së Ministria e Drejtësisë nuk 

është organi I cili mund të kërkoj ekstradimin e një shtetasi, por ky si organ bën vetëm shqyrtimin e 

çështjeve për ekstradim dhe vendos mbi palët që ta deportoj ose jo shtetasin për mbi të cilin është 

bërë kërkesa për ekstradim nga një shtet tjetër. Por jo në të gjitha rastet mund që Ministria e 

Drejtësisë të vendosi ose jo ekstradimi. 

4.1. Gjykata dhe roli i saj në ekstadim 

Gjykata si një ndër organet bazike shtetërore, është organ i cili nëpërmjet vendimit të saj 

mund të këroj ekstadimin apo dhe mund ta ndaloj atë.  Gjykata mund të japi vendim për të 

ekstraduar një person I cili akuzohet për një vepër penale dhe gjendet në një shtet tjetër. Vendimi 

paraqitet në organet e shtetit ku ndodhet personi I cili ka kryer veprën penale dhe më pas I mbetet 

atij shteti të vendos nëse do e ekstradoj personin. Apo në rast tjetër, Gjykata nese nuk ka 

informacione ku gjendet kryesi I vepres penale, mund të japi në mungesë masën ndëshkimore dhe si 

rrejdhojë pas shfaqjes së personit ai bëhet direkt subjek I ekstradimit.  

Gjykata gjithashtu mund të jetë organi I cili mund të bëj pezullimin ose anullimin e kërkesës për 

ekstadim, por ama kur vihet në lëvizje nga subjekti I ekstradimit, pra nga personi I cili kërkohet të 

ekstadohet. Apo mund të vendosi masë të përkoheshm sigurie për atë person deri sa të përfundoj 

procedura për ekstradimin.  

 

4.2.Prokuroria dhe kompetencat e saj mbi ekstadimin 

Prokuroria (Organi I akuzës) është një ndër organte të cilat mund ta kërkojnë ekstadimin. 

Prokuroria e kërkon ekstadimin për një shtetas I cili mund të jetë dëshmitar kryesor apo person nën 

hetim. Kërkesa nga prokuroria mund të parashtrohet në Interpol ose Europol në rastet kur personi në 

fjalë është arratisur. Pra policia ndërkombëtare Europol dhe Interpol kryehen ekstradimin në rastet 

kur për shtetasin ka dalë urdhër arresti ndërkombëtar. 

Ekstradimi nuk kryhet vetëm në rastet kur për personin për të cilin kërkohet ekstradimi është pranuar 

kërkesa për azil.   Pra prokuroria është organi kopetent që ka për detyrë të gjej subjektin e 

ekstradimit.  
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5. KUSHTET E EKTRADIMIT DHE MOS PRANIMI I TIJ 

Kushtet për ekstradim janë tëpër të rrepta për tu kryer si proçedurë, kushtet mbrojnë 

plotësisht të drejtat e personit për të cilin kërkohet ekstradimi, madje sigurohet që ky person nuk do 

të cënohet nga ky procest apo nuk do I dërgohet pa të drejt një “drejtësie” jo korrekte. 

Shprehimisht dhe në nenin Neni 490 Kodit te Procedurës penale thuhet se, Ekstradimi lejohet me 

kusht të shprehur se i ekstraduari nuk do të ndiqet, nuk do të dënohet dhe as do t’i dorëzohet një 

shteti tjetër për një vepër penale që ka ndodhur para kërkesës për dorëzim dhe që është e ndryshme 

nga ajo për të cilën është dhënë ekstradimi. Pra, kushtet e ekstradimit te kodifikuara ne kodetet 

proceduriale penale apo dhe në Konventën Ndërkombëtare të Ekstradimit, janë garanci juridike për 

subjektin e ekstradimit.  Kusht për ekstradimin është, kur pala dorëzuese jep pëlqim të shprehur që i 

ekstraduari të ndiqet edhe për një vepër penale tjetër dhe i ekstraduari nuk ka kundërshtim dhe kur i 

ekstraduari, edhe pse ka patur mundësi, nuk ka lënë territorin e shtetit të cilit i është dorëzuar, pasi 

kanë kaluar dyzet e pesë ditë nga lirimi i tij ose pasi e ka lënë atë është kthyer vullnetarisht6 

5.1.Mos pranimi i ekstradimit dhe Azili  

Jo në të gjitha rastet e kërkuara synimi për ekstradimin mund të plotësohet, ka dhe raste të 

parashikuara në Konventën Ndërkombetare të Ekstradimit madje në kodet në fuqi të një shteti që 

nuk e pranojnë kryerjen e ekstradimit për një sërë arsyesh.  Raste të paraqitura si shembuj për 

mospranimin e ekstadimit janë parashtruar dhe më sipër. Shkaqet për mospranim të ekstradimit janë 

të parashikuara në Kodi i Procedurës Penale të Re. Shqipërisë konkretish në nenin 491. Ku si shkaqe 

për mospranim të ekstradimit ky nen parashikon rastet kur nuk mund të jepet ekstradimi: një nga 

rastet mund të jetë, për një vepër me karakter politik ose kur rezulton që ai kërkohet për qëllime 

politike ose, kur ka arsye të mendohet se personi që kërkohet do t’u nënshtrohet persekutimeve ose 

diskriminimeve për shkak të racës, fesë, seksit, shtetësisë, gjuhës, bindjeve politike, gjendjes 

personale a shoqërore ose dënimeve a trajtimeve të egra, çnjerëzore a poshtëruese ose veprimeve që 

përbëjnë shkelje të një të drejte themelore të njeriut. Rast tjetër kur nuk pranohet ekstradimi është 

kur personi që kërkohet ka kryer një vepër penale në Shqipëri, një tjetër rast është kur ka filluar 

procedimi ose është gjykuar në Shqipëri edhe pse vepra është kryer jashtë shtetit, kur vepra penale 

nuk parashikohet si e tillë nga legjislacioni shqiptar, kur për veprën penale është dhënë amnisti nga 

                                                             
6 Nen 490 I K. Procedurës Penale të Rrepublikës së Shqipërisë 
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shteti shqiptar,  kur personi i kërkuar është shtetas shqiptar dhe nuk ka marrëveshje që të parashikojë 

ndryshe, kur është parashikuar ndjekja penale ose dënimi sipas ligjit të shtetit që e kërkon7.  

Nëse vërtetohet se kemi prezencë të disa rasteve të mësipërme personi për të cilin kërkohet kryerja e 

ekstradimit mund të kërkoj në shtetin ku ndodhet Azil Politik.Pra, Azili është e kundërta e 

ekstradimit, dhe një person I cili përfiton azil ka mbrojtje nga shtetit ku ndodhet. Raste konkrete të 

mospranimit të azili janë kur një person nga Lindja e Mesme është dënuar për kundërshtim të 

sistemit politik të atij shteti pas shqiptimit në mungesë të dënimit konkretish me masën e dënimit 

(dënim me vdekje) është arratisur drejt një shteti demokratik, ku në atë shtet nuk është I paraparë 

dënimi me vdekje, edhe pse mund të kërkohet ekstradimi I këtij shtetasi në vendin e lindjes së 

mesme. Shteti tjetër ka detyrim të mos e ekstradoj këtë shtetas po nuk e pati (dënimin me vdekje) të 

paraparë në legjislacionin në fuqi. Madje ky shtet I mundëson dhe rezervimin e të drejtës së azilit. 

Pra, këtu kemi një shembull të qartë të mos pranimit të ekstradimit.     

KONKLUZION 

Në këtë punim kemi paraqitur ekstradimin ose formën deportuese për nje shtetas I cili kryen një 

Veper Penale dhe duhet të ndëshkohet. Tek Ekstradimi vërhejmë një mardhënje “reciprociteti” midis 

shteteve që kanë lidhur një marrveshje, për të arritur në këtë akt.  

 Ekstradimi është një ndër të përbashkëtat që kanë shtetet në pjesën proceduraile penale. E 

rreshtuar në një ndër institucionet që parashikohen në të drejtën penale, Ekstradimi është një formë 

ndërkombëtare e veprimtarisë ligjore ose kopetencë e një shteti që ka kunderjt një personi që kryen 

veprën penale në territorin e tij dhe shkel legjislacionet ose sovranitetin e shtetëror në të. 

 Ekstradimi është një formë tepër e mirë e dorrëzimit të një krimineli, gjithashtu dhe një 

formë tepër e mirë e bashkëpunimit ndërkombëtar e ndërinstitucional, të shteteve që kanë marrveshje 

midis tyre. Madje Ekstradimi është dhe një formë tepër e mirë ligjore, që nuk lejon një shkelës apo 

kriminel të mos e vuaj dënimin edhe pse nuk ndodhet apo largohet në një shtet tjetër.  

Në punim shqyrtohen dhe institucionet që kanë kopetencë mbi ekstradimin dhe motivet kur 

ky I fundit pranohet ose jo. Normalisht që ekstradimi mund të përdoret nga një shtet për të tërhequr 

ndoshta pa të drejtë një shtetas në territorin e tij dhe të gjykohet nga ligjet e atij vendi. Pra qëllimet 

                                                             
7 Neni 491 I K.Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë azhornuar në vitin 2011  
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për të ekstraduar një shtetas nuk janë gjithmonë dashamirse, por në Konventën Ndërkombëtare të 

Ekstradimit dhe në dispozitat e shteteve të kodifikuar dhe të hyra në fuqi, kanë kopetencën për ta 

shqyrtuar nëse duhen apo jo të ndërrmeren hapa për ekstradimin, ndaj subjektit të ekstradimit, pra , 

një drejtësi praprake.  
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Abstrakt 

Për një konkurrencë më të lartë dhe për prodhime më cilësore përveç faktorëve teknikë dhe 

teknologjikë i rëndësishëm është edhe motivimi i fuqisë punëtore. Punonjësit e motivuar vijnë në 

vendin punës me entuziazëm dhe duan të përmbushin angazhimet e tyre të përditshme. Një punëtor i 

angazhuar është që duke maksimizuar kënaqësinë e tij, jep kontribut maksimal për arritjen e 

objektivave të ndërmarrjes. Motivimi mundëson që rezultatet e pritshme të jenë në nivelin që 

kërkohen dhe njëherit edhe të ardhurat e punëtorëve të jenë më të larta. Përkundrazi, punonjësit e pa 

motivuar shumë vështirë i përmbushin detyrimet e tyre, kështu që prodhimet dhe rezultatet e tyre të 

biznesit janë nën nivelin e kërkuar nga kompanitë dhe tregu. Andaj, menaxherët duhet të hulumtojnë  

se cilët janë faktorët motivues që do ti nxisin punëtorët të punojnë më shumë dhe të rrisin suksesin e  

ndërmarrjes.  

Thelbi i këtij punimi është tek përcaktimi i ndikimit të motivimit në angazhimin e punëtorëve 

 

HYRJE 

Rezultatet dhe suksesi i një ndërmarrjeje varen shumë nga zbulimi i faktorëve motivues. 

Prandaj, hulumtimi i tyre është i nevojshëm nëse duam të rrisim kokurrueshmërinë si në tregun e 

brendshëm  ashtu dhe në atë ndërkombëtar.  

Në këtë punim janë analizuar faktorët e motivimit (të brendshëm dhe të jashtëm) në tri 

ndërmarrje private në territorin e Gostivarit, dy në ndërmarrje prodhuese dhe një në ndërmarrje 

tregtare. Anketa u krye gjatë muajve tetor-nëntor të vitit 2018 me metodën e anketimit. Në sondazhet 

mailto:g.selimi@eust.edu.mk
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e pyetësorit janë parashtruar gjithsejtë 15 pyetje dhe kryesisht pyetësori përmban  pyetje  në lidhje 

me rëndësinë e faktorëve të motivimit dhe ndikimi i tyre në rritjen e performancës së punëtoreve.  

Në total, janë anketuar  70 punëtorë  të angazhuar në procesin e prodhimit dhe në 

administratë. Punëtorët e janë të kënaqur për sigurinë në vendet e punës, për organizimin e orarit të 

punës dhe me kushtet në vendin e punës. Përkundrazi  punëtorët janë më të pakënaqur me nivelin e 

të ardhurave të tyre dhe me rritjen e mundshme të të ardhurave.   

 

1. MOTIVUESIT NË PROCESIN E PUNËS 

Termi motivim rrjedh nga fjala “motivum” që do të thotë rast apo nxitje. Në aspektin 

organizativ motivi paraqet zgjimin e arsyes për nxitjen e dëshirave për punë dhe të efekteve në punë. 

Motivet e të punësuarve dhe kënaqësitë e tyre ndikojnë në moralin e punës dhe në suksesin afarist të 

ndërmarrjes.  

Motivuesit janë mjetet nëpërmjet të cilave nxiten aktivitete të ndryshme, shpejtohen, 

ndërpriten, frenohen ose zvogëlohen, ndërsa motivet janë nevojat e njeriut, ndërsa motivuesit janë 

mjetet të cilat i plotësojnë kërkesat e caktuara të njerëzve të cilat ne dëshirojmë ti motivojmë. 

Në teorinë e menaxhimit të burimeve njerëzore (MBNJ) ka përkufizime dhe qasje të 

ndryshme për motivimin. Studiues dhe autorë të shumtë kanë dhënë përkufizime të ndryshme. 

Motivimi definohet si proces për nxitjen e aktivitetit njerëzor, fokusimin e tij  në objekte të caktuara 

dhe rregullimin e aktiviteteve në mënyrë që të arrihen qëllime të caktuara apo motivimi është 

karakteristikë psikologjike e njerëzve, e cila ndikon në nivelin e përkushtimit të individit në kryerjen 

e një punë të veçantë.  

Po ashtu motivimi mund të definohet si art i cili shtynë njerëzit të bëjnë veprime të caktuara 

për shkak të dëshirës së tyre apo për shkak se një gjë të tillë e shohin si benefit. Pra, motivimi mund 

të përkufizohet si: një rezultat i ndërveprimit midis individëve dhe situatës, një proces i stimulimit të 

një individi për të ndërmarrë veprime dhe për të arrirë një qëllim të caktuar apo dhe një arritje, një 

vullnet për të shfaqur përpjekje të nivelit të lartë drejt qëllimeve organizative, të kushtëzuara nga 

mundësia e përpjekjes për të kënaqur nevojat e disa individëve.  

Shumë teoricienët kanë provuar të zbulojnë se çfarë i motivon njerëzit. Teoria më e hershme 

e motivimit ka qenë në dekadat e para të shekullit 20. Nga kjo periudhë më të njohura janë qasjet 
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teorike: e punës së Taylor-it dhe e McGregor-it (1906-1964), Mayo (1880-1949), Maslow (1908-

1970) dhe Herzberg (1923-2000), dhe teoritë tjera të njohura si teoritë bashkëkohore. Gjithsesi që 

motivimi është i rëndësishëm sa që teoricienët akoma vazhdojnë të zhvillojnë teoritë e tyre për 

motivimin. Të gjitha këto ndërtohen mbi bazën e teorive të vjetra. 

Motivuesit mund t’i klasifikojmë si: Motivuesit e brendshëm, që janë : ndjenja e të qenit i  

përfshirë në organizatë, ndihmesa e menaxherit për problem personale, ndjenja se puna është e 

larmishme dhe interesante, besnikëria ndaj punonjësit, ngritja, përparimi në karrierë, ndjenja ndaj 

vlerësimit për punën e kryer. Motivuesit e jashtëm, që janë: niveli i pagave, siguria për vendin e 

punës, pagat e mira, orari i rregullt dhe disiplina në punë (8 orëshi, pushimet), kushtet e mira të 

punës (ambienti i brendshëm, afërsia me kolegët, rruga dhe transporti, ushqimi).  

 

2. HULUMTIMI 

Hulumtimi është bërë në tri ndërmarrje në qytetin e Gostivarit dhe janë anketuar gjithsejtë 70 

punëtore. Pyetësori është i formuluar me 15 pyetje dhe secila ka një vlerësim prej notës 5 deri tek 

nota1. Përpunimi i të dhënave është bërë duke llogaritur vlerën mesatare të përgjigjeve. Në vazhdim 

në mënyrë të përmbledhur pyetjet dhe vlerësimet e të anketuarve rreth motivuesve do ti paraqesim 

ne tabelë e më pas do t’i komentojmë në mënyrë të veçantë.        

                     

3. PYETSORI I ANKETIMIT 

Në lidhje me rëndësinë e faktorëve të motivimit në punë 

(shënoni me X vlerësimin tuaj) 

 

 M o t i v i m i 5 4 3 2 1 Mesatare 

1 Të ardhurat (rroga) e kënaqshme                             4 5 9 34 18 2.2 

2 Siguria për vendin e punës                                    22 21 13 8 6 3.6 

3 Përshtatja e orarit të punës                                   25 27 8 6 4 3.9 

4 Rritja e mundshme e të ardhurave                      7 8 18 25 12 2.6 

5 Kushtet e mira të punës (dritë, ngrohje, 

ajrosje)  

25 23 10 6 6 3.8 
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6 Ambiente të përshtatshme gjatë kohës së 

lirë         

18 17 21 4 10 3.4 

7 Ushqimi i mire                                                           19 20 16 8 7 3.8 

8 Afërsia e vendit të punës                                          30 15 7 13 5 3.7 

9 Marrëdhëniet e mira ndër njerëzorë                       27 19 8 6 10 3.7 

10 Vlerësimi i të arriturave të mira –bonuset            9 9 23 18 11 2.8 

11 Mundësia reale në vendimmarrje                            7 13 10 18 22 2.5 

12 Informimi i plotë mbi aktivitetet e 

ndërmarrjes    

7 14 10 29 10 2.7 

13 Pushimi vjetor                                                            23 17 15 7 8 3.7 

14 Bashkëpunimi i mirë me menaxherët                     7 12 11 22 18 2.5 

15 Mundësia e ngritjes në karrierë                              12 25 18 8 7 3.4 

 

Që në fillim vërehet qartë se punëtorët në këto tri ndërmarrje më të kënaqur janë me përshtatjen e 

orarit të punës të organizuar nga menaxhmenti i tyre, motivim i cili është vlerësuar me një notë 

mesatare prej 3,9. Motivimi rrjedh edhe nga fakti se punëtorët pas orarit të tyre të punës mund t’i 

kryejnë obligimet e tyre të ndryshme. Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve 25 veta e kanë 

vlerësuar me notën maksimale pesë (5) dhe 27 vetë me notën e lartë katër (4), ndërsa vetëm  katër 

vetë e kanë vlerësuar me notën e dobët njësh (1).  

 

Më pas si faktorë më të përshtatshëm motivues radhiten kushtet e mira të punës (dritë, ngrohje, 

ajrosje) dhe ushqimi i mirë me një vlerësim mesatar prej 3.8. Nga të anketuarit, për kushtet e mira të 
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punës, 25 vetë e kanë vlerësuar me notën 5 dhe 23 vetë me notën 4, ndërsa vetëm 6 vetë e kanë 

vlerësuar me notën njësh (1). Po ashtu edhe ushqimi i mirë është vlerësuar si faktor motivues.  

 

Pas kësaj me një vlerësim mesatar prej 3.7 janë motivuesit afërsia e vendit të punës, marrëdhëniet e 

mira ndërnjerëzore dhe pushimi vjetor. Nga të anketuarit 23, 27 gjegjësisht 23 vetë i kanë vlerësuar 

këto motivues me vlerësimin më të lartë pesë, ndërsa vlerësim më të ulët kanë dhënë më pak se 10 

vetë. 

 

Si më pakë të kënaqur dhe me nivel më të ulët motivimi është niveli i rrogave që në anketën 

tonë përfaqësohet me një notë mesatare prej vetëm 2.18.  Nga të anketuarit 34 punëtorë, nivelin e 

rrogave e kanë vlerësuar me notën dy (2), që përafërsisht është 50%, dhe 18 vetë e kanë vlerësuar 

me notën më të ulët njësh (1). Duhet theksuar faktin se vetëm një numër shumë i vogël i të 

anketuarave (4 vetë),  nivelin e rrogave e kanë vlerësuar me notën më të lartë pesë (5). Ky nivel kaq i 

lartë i pakënaqësisë së punëtorëve me rrogat e tyre vazhdon edhe me pritshmërinë e rritjes së të 

ardhurave në të ardhmen,  ku 25 veta e kanë vlerësuar me notë të dobët dysh (2) dhe 12 të tillë e 

kanë vlerësuar me notën më të dobët njësh (1).   
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me një vlerësim prej 2.6, bashkëpunimi me menaxherët (2.5). Mundësia që të pyetën për 

vendimmarrje është vlerësuar me 2.5 dhe mos informimi për aktivitetet e ndërmarrjes 2.7. Këto 

tregues të motivimit  sqarojnë qartë se pse ka lëvizje të madhe (fluktuim) të punëtoreve nga një 

ndërmarrje në një ndërmarrje tjetër. 

KONKLUZION 

Nga analiza e të dhënave të grumbulluara në formë të anketës, punëtorët e tri ndërmarrjeve, 

më të kënaqur janë nga përshtatja e orarit të punës. Numri më i madh i tyre janë të kënaqur nga 

kushtet e mira të punës (dritë, ngrohje, ajrosje), dhe ushqimit të mirë të organizuar në vendin e 

punës. Këto janë faktorët motivues më të kënaqshëm në ndërmarrjet e tyre. Në kushtet të këtilla 

ekonomike që gjendët vendi ynë afërsia e vendit të punës, marrëdhëniet e mira ndërnjerëzore, 

pushimi vjetor dhe siguria për vendin e punës janë ndër faktorët e rëndësishëm të motivimit. 

  Por është e rëndësishme të theksohet se punëtorët janë të motivuar në ndërmarrjet e tyre  nga 

ambientet e përshtatshme gjatë kohës së lirë dhe nga mundësia e ngritjes në karrierë.         

Me një vlerësim të përgjithshëm mesatarë prej vetëm 2.2 për nivelin e rrogave, 2.6 pritja për 

rritjen e të ardhurave në të ardhmen dhe 2.8 vlerësimi i të arriturave të mira-bonuset,  tregon se të 

punësuarit në këto ndërmarrje nuk mund të jenë të kënaqur e më pak të motivuar në vendet e tyre të 

punës. Edhe pse është e ditur se rrogat në vendin tonë janë në nivel jo të dëshiruar dhe një përqindje 

e madhe e të punësuarve (veçanërisht në industri) janë të pakënaqur andaj edhe ka një fluks të madhe 

të punëtorëve që i ndërrojnë vendet e punës ose migrojnë jashtë vendit. 

Menaxherët janë ato që motivojnë punonjësit e tyre për tu përfshirë në aktivitete për arritjen e 

qëllimit.  
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Shpërblimet mund të jenë një mënyrë e shkëlqyeshme për t’i motivuar punëtorët, por duhet 

pasur kujdes se një shpërblim i pamerituar dhe diskriminues mund të sjellë dëme shumë më të larta 

se sa përfitime. 

Ndërmarrjet e anketuara gjithsesi duhet të angazhohen që në mënyrë cilësore dhe për një 

periudhë afatgjatë t’i motivojnë punonjësit e tyre që të ngelin në vendet e tyre të punës dhe të 

kontribuojnë në rritjen dhe zhvillimin e ndërmarrjeve dhe ekonomisë lokale.  

Po ashtu një rol të rëndësishëm mund të luajnë edhe marrëdhëniet ndërnjerëzore si dhe 

plotësimi akoma më mirë i nevojave fiziologjike të të punësuarve.  

Edhe pushteti lokal duhet të jetë i interesuar që punonjësit në territorin e sajë të jenë të 

motivuar për të ngelur në punën e tyre dhe të kontribuojnë nëpërmjet aktivitetit të tyre ekonomik për 

zhvillimin ekonomik lokal. 
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NDRYSHIMET HAPËSINORE NE KOMUNAT KAMENICË DHE GJILAN 2006 -2012 
 

Basri ASLLANI 
: basriasllani@gmail.com 

 

Abstrakt 

Krijimi apo ma mire të themi hartografimi i mbulesës tokësore e njohur si land cover, në vete 

paraqet një gjeo databaze të inkorporuar nga shumica e shteteve evropiane me të dhënat gjeo 

hapësinore për territoret e tyre kombëtare. Ky program azhurnohet çdo gjashte vite dhe shtetet 

pjesëmarrëse kontribuojnë sipas rregullave te parapërcaktuara nga EEA (Agjensioni Evropian i 

Mjedisit). Si metodologji dhe nomenklature e klasifikimit të llojeve të tokave apo mbulesës tokësore 

në përgjithësi është relativisht e re, sepse ka filluar së aplikuari më vitet 90-ta të shekullit që lamë 

pas.  

Pavarësisht prej rregullave dhe specifikacioneve teknike të krijimit, kjo është një bazë unike e të 

dhënave gjeo hapësinore, që shfrytëzohet nga niveli internacional deri te strukturat lokale dhe 

individuale. Ne rastin tone të studimit, nuk jemi ndalur shumë në metodologji, rregulla dhe 

klasifikim, sepse ato tani më janë të njohura dhe aplikohen në mbarë Evropën, por ketë program, 

metodologji dhe nomenklature të klasifikimit e kemi aplikuar në analizat dhe nxjerrjen e rezultateve 

konkret për studimin e modeleve hapësinore të dy komunave që trajtuam. 

Aplikimi i metodave bashkëkohore të kombinuara me njohurit dhe të dhënat konkrete për këto 

hapësira ka lehtësuar punën në vërtetimin e hipotezës sonë paraprake. Në mënyrë hartografike, 

statistikore dhe deskriptove është konkretizuar hipoteza se faktori kyç në ndryshimet të shpejta të 

peizazhit është faktori antropogjen. Pjesëmarrja zhvillimi dhe lëvizjet e popullsisë kanë qene faktor 

dominues në ndryshime të strukturës së klasave dhe zgjerimin apo tkurrjen e sipërfaqeve të caktuara 

në mbulesën tokësore. Ndërkaq determinantët fiziko-gjeografik si ndërtimi gjeologjik, struktura 

pedologjike, relievi, klima, ujërat sipërfaqësorë, janë faktor të përhershme, ndikimi i të cilëve nuk 

ndryshon ne intervale te shkurtra kohore si në rastin tone.  

mailto:basriasllani@gmail.com
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Padyshim se një studim i tille kompleks me metoda klasike do merrte me qindra orë pune më tepër 

dhe vështirë do arrihej deri te konkretizimi i rezultateve të hulumtimit. 

Përgjithësisht mund të përfundojmë se me ca modifikime të vogla në rritjen e cilësisë se të dhënave, 

p.sh, duke e zvogëluar njësinë më të vogël të sipërfaqes nga 25 ha në 5 ha dhe sipërfaqen e 

ndryshimeve nga 5ha në 0.5 ha, ky program dhe metodologji e studimit mund të jete  

bazë e mjaftueshme për çdo studim tjetër dhe njëherit  mund të përdoret ne te gjitha fushat që kane 

karakter hapësinor të aplikimit. 

 

 

HYRJE 

 

Dëshira dhe kureshtja për rrethinën dhe natyrën si tërësi, duket se është sjellje e lindur e 

njerëzisë. Kjo sepse besohet që nga paraqitja e njeriut ne planet, eksplorimi i hapësirës ka qene një 

ndër veprimet që nuk është ndalur dhe sa vjen e rritë bashkë me zgjerimin e njohurive, horizontit të 

dijës dhe hapësirës së eksploruar. 

Një dëshirë e tillë më ka intriguar gjithmonë dhe njohja, përcjellja dhe studimi i fenomeneve 

dhe  dukurive natyrore ne ndërveprim me aktivitete njerëzore nuk janë kufizuar vetëm ne qytetin apo 

rrethinën time ku jetoj. Me kalimin e kohës, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë ka mundësuar në 

avancimin e mjeteve të punës, mënyrën e jetesës dhe rrjedhimisht edhe në metodologjinë kërkimore 

shkencore të studimit në tersi. Derisa në të kaluarën hapësira është njohur, përshkruar dhe studiuar 

me “këmbë në tokë”, sot observimi bëhet kryesisht nga ajri apo kozmosi.  

Shkrepja e fotografisë së para nga ajri e më vonë nga satelitet artificial nga kozmosi, 

shënojnë fillimin e një epoke të re në fushën e shkencë me mundësi të pafundme në fushën e  

eksplorimit të hapësirës. Ky inovacion nxiti shpikën dhe avancimin e metodologjive të reja 

shkencore shumë të avancuara dhe praktike në fushën e përpunimit, analizës, studimit dhe paraqitjes 

së rezultateve nga të dhënat hapësinore. 
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Qindra satelitë që orbitojnë rreth Tokës dhe po aq programe kompjuterike të përparuara 

shkencore mundësojnë qasje në kohë reale në informacione dhe të dhëna konkrete e të sakta për 

shumë hapësira dhe fenomene që dikur kanë qenë të pa arritshme për vrojtuesit dhe shkencëtarët të 

lëmive të ndryshme. 

Lehtësirat në qasje në të dhëna dhe metodologjitë standarde që përdoren sot ne i marrim si të 

mirëqena dhe kjo ka bërë që të shfrytëzojmë pikërisht metodologjinë e CORINE land coverit për 

analizën e dy komunave për studim. 

Pasi që në gjithë Evropën kjo është metodologjia e pranuar zyrtare nga Agjensioni Evropian i 

Mjedisit dhe njëherit ndër metodat  më të avancuara për klasifikimin, analizën dhe studimin e 

mbulesës tokësore, vendosem që ndryshimet në komunat e Gjilanit dhe Kamenicës për periudhën 

2006/2012 ti trajtojmë sipas kësaj metodologjie. 

Përmes këtij hulumtimi është krijuar një bazë reale e shtrirjes dhe shfrytëzimit te land cover-

it, ku janë vërejtur qartë kahjet e zhvillimit, ndryshimet ne peizazh dhe strukturën e sipërfaqeve 

tokësore si pasoj e zhvillimeve socio-ekonomike, si dhe krahasimi zhvillimor mes dy komunave. 

 

1. METODOLOGJIA E PUNËS 

Për realizimin e këtij punimi janë përdorur një varg metodash shkencore në  fokus të së 

cilave është  GIS-i dhe një mori metodash tjera përcjellëse si: remote sensing në deshifrimin e 

sipërfaqeve nga ortofotot, analiza statistikore dhe matematikore, kalkulimit dhe përpunimit te 

rezultateve. Hulumtimi dhe kërkimet e rezultateve nga tereni (identifikim me GPS, foto shënime 

intervista etj), si dhe metoda hartografike e paraqitjes vizuale dhe grafike te rezultateve. 

Kryesisht është përdorur desktop  GIS-i MapInfo Profesional 11.5 për  krijimin e gjeo bazës 

së të dhënave, llajerave vektoriale, analizat tjera hapësinore dhe paraqitjen hartografike apo 

vizualizimi final i rezultateve të hulumtimit.  

Marrë në tërësi i tërë zhvillimi i punimit të kësaj lënde përmban disa etapa te veprimit; 

• Vështrimi i problemit 

• Mbledhja e te dhënave 
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• Klasifikimi i shënimeve 

• Përpunimi i shënimeve me metoda shkencore 

• Kalkulimet dhe analiza e te dhënave  

• Vizualizimi i të dhënave- punimi i hartave,  

• Prognoza dhe përfundimi 

 

2. POZITA GJEOGRAFIKE E KOMUNAVE  GJILAN DHE KAMENICË 

Komuna e Gjilanit shtrihet në pjesën juglindore të Kosovës përkatësisht në regjionin e 

Anamoravës, e cila hynë në grupin e  komunave  të mëdha të vendit. Përfshinë një sipërfaqe prej 

391.8 km² me rreth 90 000 banor (2011). Pozita gjeografike, luginat lumore dhe qafat malore, i 

mundësojnë lidhje të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të regjionit. Gjilani në perëndim 

kufizohet me Komunat Lipjan e Ferizaj, në veri kufizohet me Novobërdën e Ranillugun, në jug me 

Parteshin dhe Vitinë, ndërkaq në lindje dhe jug lindje e ndanë kufiri shtetëror me Serbinë dhe 

Maqedoninë.   

Gjilani si komunë periferike lindore e vendit është larg nga kryeqendra e Kosovës 46 

kilometra, Me komunat e regjionit kufizohet, në juglindje me Preshevën (33 km) dhe Kumanovën 

(53), ndërsanë lindje – me Bujanocin (40 km). Nëpër qytet kalojnë tre lumenj të vegjël, Mirusha, 

Banja dhe Stanishori, të cilët bashkohen dhe derdhen në Moravë, në perëndim të fshatit Uglar. 

Rrethinën e Gjilanit e përcakton lumi Morava e Binçës, i cili mbledhë gjithë lumenjtë e vegjël, në 

juglindje rrethohet nga malet e Karadakut. 

Edhe komuna e Kamenicës shtrihet në anën lindore të Kosovës 80 km larg kryeqytetit, 

ndërsa me Gjilanin e ndajnë 30 km. Ajo kufizohet me komunën e Ranillugut dhe Novobërdës në 

pjesën jugore, në perëndim me Prishtinën, ndërkaq në lindje kufizohet me komunat e Serbisë 

(Bujanocit, Medvegjës dhe Vrajës). Si tërësi, ka një sipërfaqe prej 416.6 km² në të cilën jetojnë rreth 

36 000 banor (2011). Përmes saj kalon lumi Krivareka. Për dallim nga Gjilani, territori i Komunës së 

Kamenicës është kodrinore-malorë (70%) dhe rrafshinor (30%), me disa lugina rreth lumenjve 

Krivarekë, Desivojcë dhe Hogosht që shtrihen në veri Kamenica gjendet 10 km. larg 

magjistrales   Bujanoc – Gjilan, me te cilën lidhet me qendrat tjera të Kosovës.  
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KONKLUZAT DHE PËRFUNDIMI 

Nga tabelat e mëposhtme qartë bie në sy, se në komunën e Gjilanit ka pasur shumë më tepër 

ndryshime gjatë periudhës kohore që po analizojmë. Sigurisht se shkaqet e këtyre shndërrimeve 

hapësinore duhet të kërkohen në faktorët e zhvillimit socio-ekonomik të komunave. 

 

Tabela 1:  Ndryshimet 2006 – 2012 në komunën e Gjilanit 

Nr 2006 2012 Ndryshimi ha Lloji i klasës 

1 121 231 121-231 16.08 Barishta Kullosa 

2 211 112 211-112 22.27 Pëlhurë i shkëputur urbane 

3 211 121 211-121 14.45 Hapësira industriale dhe biznesi 

4 211 121 211-121 14.85 Hapësira industriale dhe biznesi 

5 211 142 211-142 5.218 Objekte rekreative sportive 

6 211 222 211-222 43.63 Pemë frutore dhe plantacione 

kokrrizash 

7 211 222 211-222 40.99 Pemë frutore dhe plantacione 

kokrrizash 

8 211 222 211-222 20.34 Pemë frutore dhe plantacione 

kokrrizash 

9 211 324 211-324 9.311 Pyje kalimtare dhe shkurre 

10 222 211 222-211 15.62 Tokë pjellore e pa ujitur 

11 222 242 222-242 5.428 Modelet e kultivimit Kompleks 

12 242 112 242-112 6.301 Pëlhurë i shkëputur urbane 

13 242 112 242-112 6.111 Pëlhurë i shkëputur urbane 

14 243 324 243-324 8.457 Pyje kalimtare dhe shkurre 

15 311 324 311-324 0.017 Pyje kalimtare dhe shkurre 

16 311 324 311-324 0.005 Pyje kalimtare dhe shkurre 

17 311 324 311-324 0.014 Pyje kalimtare dhe shkurre 

18 311 324 311-324 0.011 Pyje kalimtare dhe shkurre 
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19 311 324 311-324 0.004 Pyje kalimtare dhe shkurre 

20 311 324 311-324 0.007 Pyje kalimtare dhe shkurre 

21 324 311 324-311 0.330 Pyje gjethe gjere dushku 

22 324 334 324-334 9.332 Zonat e djegura 

23 324 334 324-334 14.34 Zonat e djegura 

24 311 324 311-324 0.002 Pyje kalimtare dhe shkurre 

 

 

Tabela 2: Ndryshimet 2006 – 2012 në komunën e Kamenicës 

Nr 2006 2012 Ndryshimi ha Lloji i klasës 

1 242 121 242-121 9.038 Hapësira industriale dhe biznesi 

2 311 211 311-211 11.83 Tokë pjellore e pa ujitur 

3 311 324 311-324 22.74 Pyje kalimtare dhe shkurre 

4 321 211 321-211 51.39 Tokë pjellore e pa ujitur 

 

Pasi që këtu po flasim kryesisht për ndikim antropogjen të ndryshimeve hapësinore, 

determinant themelor i këtyre zhvillimeve padyshim është faktori demografik. Popullsia me 

strukturat e sajë gjatë zhvillimeve të fundit socio-ekonomike ka ndikuar edhe në ndryshimin e 

peizazhit ku jeton.  

Derisa komuna e Kamenicës posedon 24.8 km² më shumë  se Gjilani, në të jetojnë vetëm 

40% e numrit të popullsisë së Gjilanit. Përafërsish sa një e treta e komunës se Gjilanit jetojnë në 

Kamenicë në një sipërfaqe për 24 km² më shumë. Nga totali i sipërfaqeve të ndryshuara prej 348.17 

ha në komunën e Gjilanit janë bërë 253.12 ha ndërkaq në komunën e Kamenicës vetëm 95 ha ( tab. 

3). 
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Tabela 3:  Indeksi i ndryshimeve sipërfaqësore sipas % 

Komuna % e sipërfaqes së ndryshuar 

Gjilani 73 % 

Kamenica 27 % 

 

Ky disproporcion i ndryshimeve në mes komunave në periudhën  gjashtë vjeçare tregon edhe 

për një pasivitet të dukshëm të komunës së Kamenicës dhe rrjedhimisht edhe ngecje në zhvillimin 

ekonomik e shoqëror në raport me Gjilanin ( tab.4). 

 

 

Tabela 4:  Sipërfaqet e fituara nga ndryshimet sipas klasave 

2012 ha Lloj I tokës % 

112 34.69 Pëlhurë e shkëputur urbane 9.96 

121 38.34 Hapësira industriale dhe biznesi 11.01 

142 5.21 Objekte rekreativo sportive 1.50 

211 78.85 Tokë pjellore e pa ujitur 22.65 

222 104.96 Pemë frutore dhe plantacione 

kokrrizash 

30.15 

231 16.08 Kullosat barishtore 4.62 

242 5.42 Modelet e kultivimit Kompleks 1.56 

311 0.33 Pyje gjethe gjere dushku 0.09 

324 64.25 Pyje kalimtare dhe shkurre 18.46 

∑ 348.13 Gjithsej 100.00 

 

Pas kalkulimeve gjeomatike dhe analizave tjera hapësinore për ndryshimet dhe zhvillimet 

hapësinore sipas klasave të strukturës së CLC-së në dy komunat e studiuara respektive, kuptojmë se 
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klasat me zhvillim progresiv janë pemët frutore, tokat pjellore të pa ujitura pastaj pyjet kalimtare dhe 

shkurret e kështu me radhë. 

Ndërsa nga klasat që kanë pësuar lëvizje regresive, gjegjësisht zvogëlim të sipërfaqeve si 

pasojë e rritjes së klasave fqinjë mund të veçojmë tokat pjellore të pa ujitura, barishtat natyrore-

kullosat pastaj pyjet e dushkut, modelet e kultivimit kompleks etj (tab. 5). 

 

Tabela 5: Klasat sipas zhvillimit 

Klasat e zvogëluara Klasat e rritura  

Regres ha % Progres Ha % 

121 16.08 4.62 112 34.69 9.97 

211 171.085 49.15 121 38.34 11.01 

222 21.056 6.05 142 5.21 1.50 

242 21.45 6.16 211 78.85 22.65 

243 8.45 2.43 222 104.96 30.15 

311 34.64 9.95 231 16.08 4.62 

321 51.39 14.76 242 5.42 1.56 

324 24.007 6.90 311 0.33 0.09 

--- 
  

324 64.25 18.46 

∑ 348.1 100.0∑ ∑ 348.1 100.0 

 

Në tabelën e më sipërme është dhënë pasqyra e ndryshimeve të tokave në periudhën 2006-

2012 sipas strukturës së klasifikimit të nivelit të tretë të CLC-së. Zhvillimet shoqërore ekonomike 

kanë pasur implikime të tilla hapësinore, sa që nuk mund të nxjerrim një rregull të ecurisë së 

ndryshimeve në raport me llojet e tokave sipas mbulesës së CLC-së. Ekzistojnë më dhjetëra raste ku 

varësisht prej vendit dhe faktorëve tjerë zhvillimor e njëjta klasë brenda periudhës kohore 2006-2012 

ka pasur zgjerim, ndërkaq në anën tjetër është tkurrur nga ndërhyrjet dhe zgjerimi i klasës tjetër. Pra 

nuk ka një rregull ku mund të themi se ka pasur vetëm zgjerim të hapësirës urbane në disfavor të 

tokave bujqësore, apo rritje e tokave bujqësore si pasojë e prerjes së pyjeve. 
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Për të pasur më të qartë pasqyrën e ndryshimeve të klasave të CLC-së, janë kalkuluar të 

gjitha ndryshimet e sipërfaqeve dhe është krijuar bilanci i ndryshimeve për secilën klasë të prekur 

nga zhvillimet, qoftë pozitive (progres) apo zhvillime negative (regres). 

Pra nga përllogaritjet e rezultateve të tabelës 5, kur e njëjta klasë implikohet në dy rastet zgjerim e 

tkurrje, fitojmë tabelën 6 me rezultatet finale sipas bilancit të ndryshimeve. 

 

Tabela 6: Bilanci përfundimtar i ndryshimeve 

Klasa regres progres total 

112 0 34.69 34.6 

121 16.08 38.34 22.26 

142 0 5.21 5.21 

211 171 78.85 -92.15 

222 21.05 104.9 83.85 

231 0 16.08 16.08 

242 21.45 5.42 -16.03 

243 8.45 0 -8.45 

311 34.64 0.33 -34.31 

321 51.39 0 -51.39 

324 24.007 64.25 40.243 
 

348.067 348.07 
 

 

Nga rezultatet përfundimtare konstatojmë se lloji i tokës që është zgjeruar më së shumti është 

klasa 222 e mbjellë me pemë frutore dhe plantacione kokrrizash. Gjithashtu zhvillim progresiv kanë 

shënuar edhe zonat urbane dhe pyjet kalimtare me shkurre. Për të parën mund të mburremi si 

zhvillim normal progresiv i zgjerimit të pëlhurë së shkëputur urbanë, ndërkaq zgjerimi i pyjeve 

kalimtare është pasojë e prerjes së pyjeve apo ne disa raste i zgjerimit të tokave djerrinë. 
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Abstract 

In private market economies, the private sector is a dynamic sector thanks to entrepreneurial 

energy and investor interest, which help increase employment and improve productivity. Today, the 

private sector and  in the case of Kosovo, as in many developed and transition countries, is the main 

source of job creation and revenue growth. Therefore, the private sector has been affirmed as a 

motor of growth and transformation across the market economies including the countries of the 

region. Kosovo is now going through the transition period, where the development of the new 

private sector plays and will play a decisive role in the recovery and development of its economy. 

This can be illustrated by the fact that most private initiatives such as those of family businesses 

experienced a rapid expansion in these transition years, particularly in the trade sector. This was not 

the result of favorable conditions and a suitable environment, but rather the action of Kosovar 

entrepreneurs in the sector in which with smaller investments can be realized profits, and due to the 

rapid circulation of capital. Private SME development in the field of trade and services and less in 

the manufacturing and exporting sectors is also due to unfavorable conditions that caused 

macroeconomic policies (taxes, credit market and public services) which were not conducive to the 

industries new. This article analyzes the impact of customs policies on business development in 

Kosovo.  

Keywords: customs policy, small and medium businesses, CEFTA, trade, Kosovo. 
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Introduction 

When talking about the impact of customs policies on enterprise development in Kosovo, 

often only those negative ones are heard, very rarely talk about the positive side. It is known that 

Kosovo has passed in a very difficult time, but it is known that things could have been better in the 

economy as it is seen that very little has been done. As far as fiscal policy is concerned, I think 

customs in one form are part of fiscal policy and I will concentrate more on it. In my article, I will 

try to focus on those positive points, although there are complaints and are often considered negative 

for Kosovo, such as the CEFTA agreement.1 The 10-year occupation period and then the war left 

great consequences on the country's economy. But even the unprofessional and irresponsible post-

war management of many socially-owned enterprises resulted in their inefficiency and destruction, 

for which privatization has remained the only hope that society will benefit. This is also seen by the 

continuing deterioration of the socio-economic situation.  Private enterprises in Kosovo, although 

increasing in number are constantly failing to cross the boundaries of micro or small enterprises, 

most of the programs of these enterprises are not oriented from the complementary concept of 

sustainable economic sectors in Kosovo such as energy, mining, post-telecom etc. This orientation in 

Kosovo's economic development can not be thought, alternatives should be seen in the rapid 

privatization of large enterprises, mines and minerals and absorbing foreign investments as well as 

establishment of enterprise management creating a steady state of partnership between the public 

and private sectors. The necessity of beginning the improvement of the economic situation seems to 

be reduced to the need to meet the standard for the economy, which then with the choice of status, as 

with a magic wand, will solve all the economic and social problems of Kosovo. Proper economic 

development has never been on the agenda, and the situation deteriorates day by day. Kosovo is not 

only behind the countries of the region, it is worse, it is falling in all spheres of the economy. 

Kosovo is the country with the lowest rate of foreign direct investment in Europe consequently 

without investment there is neither transfer of modern knowledge and technology, no fresh capital, 

new jobs and domestic production. Avoiding deeper crises and creating the basis for sustainable 

economic development in Kosovo should be through strengthening the structure of small and 

medium-sized enterprises and stimulating industrial production, including other sectors. 

 

                                                             
1 Michalopulos, C. and Wes, M. (2003) Tregtia e Kosovës: Shënim i shkurtër rreth politikës tregtare si dhe masave për të 

rritur, Banka Botërore, Vashington DC   
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1. DEVELOPMENT OF SME SECTOR IN KOSOVO, OVERVIEW 

Private Sector Development in Kosovo can be characterized as a development of MFIs for 

the fact that they account for about 99% of the total number of enterprises, while privatization has 

long been neglected and its effects on the economy are not visible. Small and medium enterprises 

promote economic development, which can be observed through their impact and contribution to 

employment and the growth of gross domestic product (GDP). In the post-war period, there has been 

significant progress in completing the legal infrastructure especially in areas where small businesses 

are attacked. The Government of Kosovo in cooperation with other local and international 

institutions has prepared a package of laws some of which have been approved and some of them are 

in the parliamentary approval procedure. However, the lack of proper legal infrastructure regulating 

the way of establishing and functioning of SME in Kosovo, the lack of macro-economic policies that 

support the development of the private sector and in particular BMV, is still hindering the smooth 

functioning and normal development of SME, some of which with many hardships and endangered 

investments had survived in the 1990s.2 

The main barriers addressed by the private sector are: the lack of sound financial-banking 

institutions, the lack of control systems, the collapse of former large socially-owned enterprises, the 

extension of the privatization process and operational policies. The private sector also faces other 

problems such as lack of electricity, unfair competition, transport and telecommunications problems, 

education and managerial skills, etc. Despite these obstacles, during the post-war period the SME 

sector has shown continuous growth. By the end of 2003, 27,920 businesses were registered, out of 

which 26,399 individual businesses, with sole proprietorship, while by the end of 2004 the number 

of businesses amounted to 39,257. At the end of December 2005, there were 50,591 in Kosovo3 

registered businesses. In the field of trade, Kosovo is experiencing an era of liberalization. Kosovo 

has signed and is currently implementing free trade agreements with the countries of the region 

Albania, Macedonia, Croatia and Bosnia and Herzegovina. The state of industrial production in 

Kosovo is facing major problems which are part of a new emerging economy. It should be noted that 

the social industry in Kosovo even before 1999 was very untreated (the private industry was 

                                                             
2http://www.invest-ks.org/?cid=2,63  

http://www.sme-ks.org/repository/docs/StrategjiaeZHSP.pdf   
3 http://www.wiiw.ac.at/balkan 
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negligible and with many crafts) and its structure does not fit nowadays with the new economic 

circumstances created in Kosovo. 

Taking into account the loss of potential markets, the destruction of the material and financial 

base during and before the war, the lack of investment, management and mismanagement over the 

past two decades, this industry is now paralyzed and its impact on the economic development of 

Kosovo is negligible and salvation for it is the process of privatization. So far, the Kosovo Trust 

Agency (which has full legal personality and at the same time manages and controls the process of 

privatization of public and socially owned enterprises) has been announced 16 rounds of 

privatization, where 235 social and public enterprises were privatized. Kosovo lacks the practices 

and the application of various financial mechanisms and instruments. The only mechanisms that 

SME provide access to finance in addition to informal sources are microfinance institutions and 

credit lines of commercial banks which are still expensive and often very bureaucratic. Fulfilling the 

requirements of the SME sector for loans by commercial banks although improving compared to 

other countries is still small, this situation even further increases the cost of a business loan in 

Kosovo.4 

Confidence in the idea and in its own forces, willingness to endanger capital, the desire for 

individual independence, the ability to establish contacts, motivation and zeal and the ability to think 

and create are just some of the characteristics of a successful entrepreneur. Additionally, the success 

of genuine entrepreneurship is directly linked to the professional qualifications of the founder and 

his knowledge in the field of business. The essential backbone of successful entrepreneurs is the 

support of friends and family in realizing the idea. Therefore, it requires support and support from 

the family circle, which helps to realize the ideas. Creating a successful enterprise is also a financial 

security base for the entrepreneur and his family. 

 

 

 

                                                             
4 Kujtim DOBRUNA, Udhëzues mbi themelimin e ndërmarrjeve të reja në Kosovë 
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2. CUSTOMS POLICYS AND FREE TRAGE AGREEMENTS BENEFITS FOR SME IN 

KOSOVO 

When talking about fiscal and customs policies and their impact on the economy, the free trade 

agreements that Kosovo has signed with neighboring countries should not be mentioned. Some of 

them are:5 

• Kosovo -Albania (June 2003), entered into force October 2003 

• Kosovo - Macedonia (August 2005), entered into force in February 2006 

• Kosovo - Croatia (September 2006), entered into force in November 2006 

• Kosovo - B. Herzegovina October 2006, entered into force December 2006 

Some of the goals and benefits of free trade agreements for SME in Kosovo are: 

• New economic environment 

• Consolidation of the reforms started 

• Improved trade balance 

• Trade without excess barriers 

• Export promotion, and further support with fiscal policies for domestic producers, potential 

exporters, newly established industries with export or import substitution potential 

• Trade exchange in mutual interest 

• Well supplied market  

• Increased competition 

• Reduction of prices 

• Encouraging the perfection of technology 

• Smuggling 

• Encourage growth of foreign production investment 

• Export promotion 

Requirements or criteria required: 

• Principle of non-discrimination 

                                                             
5 Riinvest (vite të ndryshme) Raporti Vjetor për BMV-të, Prishtinë 
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• Application of non-discriminatory laws 

• Father-Dumping 

• Consumer protection 

• New trading policy 

• It prohibits state monopolies of a commercial character 

• Eliminates export taxes or other export taxes 

• Eliminates deep differences in the normal customs tariff, especially agricultural products. 

Rules of Origin of Goods 

The status of origin benefits from the product when: 

• The product is wholly produced in the country 

• The product is subject to additional processes / processes 6 

For a country without access to the sea, regional integration in general, and good trade 

relations with neighboring countries in particular, take on particular importance. Free trade is 

indispensable for Kosovo because it not only enables the import of raw materials and ready-to-

produce products that can not be produced in the country, but it also provides access to more 

potential markets for its exports. Also, it is important to understand that big investors are not so 

interested in Kosovo's 2 million market that they are interested in the 20-30 million regional market 

where they can make use of the labor force and raw material market and where they can then sell 

their products. Also, these investors see this regional market as an opportunity to access 

preferentially the giant European market. This regional market will not materialize if CEFTA is not 

effectively implemented. Free trade is the most important instrument that defines the dimensions of a 

market. However, it should be understood that CEFTA does not offer magical solutions, but 

opportunities to solve problems. In other words, if the opportunities offered by CEFTA are not used 

effectively, business benefits, entrepreneurs and society generally understand the CEFTA obligations 

and benefits and cooperate to reach the Government of Kosovo and in particular the Ministry of 

Trade and Industry in cooperation with other international partner institutions are working to build 

                                                             
6 Riinvest. Investimet e Jashtme Direkte në Kosovë, Raport Hulumtues, Prishtinë 

Riinvest. Ndikimi i MTL-së në mes IRJM dhe RFJ në këmbimin tregtar në mes të Kosovës dhe Maqedonisë, Prishtinë 
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the necessary institutional infrastructure in order to effectively respond to the challenges of CEFTA 

and to maximize the benefits of Kosovo. 

CEFTA benefits can be viewed from a few points of view. Specifically, I am pointing to two 

points of view to examine these benefits. From a political point of view it is undisputed that Kosovo 

has only benefits from CEFTA. Kosovo has become a participant with full sovereignty in this 

regional initiative. Kosovo has not remained black hole in the Balkans, hostage to status settlement, 

but has actively expressed its will to be an integral part of the region. Also, becoming part of 

CEFTA, Kosovo is part of the mechanism of regional cooperation that promotes political stability in 

the region. In this way, Kosovo solves problems with dialogue and talks, not with confrontations and 

threats. In addition, CEFTA increases Kosovo's negotiating power in front of the largest countries in 

the region. The solution of the disagreements that Kosovo has with the countries of the region is part 

of the solutions to the problems of the region where all parties exert pressure on the discriminating 

party. Solving the problems bilaterally would have always been more difficult for Kosovo, 

especially Serbia, with which we have always been subjected to many trade problems, which have 

always been difficult to resolve due to the lack of willingness of the Serbian side to discuss these 

problems. Even economically, the benefits are numerous. First, Kosovo undertakes a number of 

institutional reform obligations in very important areas such as State Aid, Competition, Public 

Procurement, etc.7 

These reforms would otherwise be very difficult to undertake because of the political and 

administrative energies they require. In this context, CEFTA will serve as a catalyst for these 

reforms and will help us by providing the best solutions in the region. Secondly, through CEFTA, 

the region will harmonize policies, institutions, laws and procedures. This makes the region 

attractive to foreign investors because they would not prefer to operate in a regional market where 

game rules change every time they cross a border. But in the economic aspect, it is important to 

understand the benefits of the Kosovar consumer. The wellbeing of Kosovar business is just as 

important part of the public interest as the consumer welfare. 

Another important element of CEFTA is the gradual liberalization of the sectors of 

Government Services, Investments and Procurement. These sectors aim at opening up to free 

                                                             
7 Dr. Armand Krasniqi, Konventat në Ekonomi dhe Turizëm 
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competition in the region and eliminating discrimination of regional investors. This liberalization 

will enable Kosovar businesses to operate in partner countries' markets equally and undisputedly.8 

3. DISCUSSION 

During the last six years, Kosovo has been negotiating and signing four Bilateral Free Trade 

Agreements with neighboring countries: Albania, Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Croatia, 

in the framework of the Stability Pact (initiative promoted by the European Union). The purpose of 

these agreements was to improve trade co-operation and increase the exchange of goods with these 

countries. From the tariff aspect, full liberalization of trade has been made with Albania and Bosnia, 

while with Macedonia and Croatia an asymmetric liberalization has been achieved, which means that 

Kosovo products enter without customs duties in these countries, while some sensitive Kosovo 

products are protected by application of the customs debt in Kosovo. Under the Stability Pact 

framework, all countries in the region have signed bilateral trade agreements between them. After a 

successful several-year bilateral agreement, during 2006 the countries of the region agreed to replace 

the existing network of bilateral agreements (over 30 such agreements) with a single agreement 

(CEFTA). The supremacy of the single agreement on the network of bilateral agreements is 

numerous. Some of these advantages are as follows: 

• The only agreement will bring uniformity of rules and policies, instead of the different rules and 

policies for each bilateral agreement. SME can benefit a lot.  

• The only agreement will improve transparency for companies operating across borders. That is, a 

company operating in several countries in the region will face the same rules and policies, both 

in Kosovo and Macedonia or Albania. 

• The only solution makes it easier for the government to implement. Instead of a large number of 

bilateral agreements, the government only implements a common agreement. Custom policy 

should be design according to SME growth also and their needs for supply.  

                                                             
8 http://sq.wikipedia.org/wiki/Eurozona  

The Vienna Institute for International Economic Studies (2003) Të dhëna ekonomike për 

Tschäni, H. and Wiedmer, L. (2002), Barrierat jotarifore në vendet e EJL-së, mimeo, 

www.stabilitypact.org 
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• The only agreement improves regional co-operation. All countries negotiate together. For 

Kosovo, for example, this agreement represents an opportunity to resolve trade problems with 

Serbia, which could not be done bilaterally. 

It is important to note that the tariff regime (including the secured protection for sensitive 

products) achieved in the bilateral agreements will be fully transposed into CEFTA. 

So it is very clear that customs policy and free trade agreement can have a big impact in the 

SME development in Kosovo, they are a fuel to this sector, and I think that customs policy, as I also 

said earlier should be designed to ease the work of this sector.  

 

Conclusions 

An important factor for effective activity and effective development of the private sector is 

the provision of external funding resources. Currently there is a limited number of institutions and 

financial instruments in Kosovo. The SME financing system, despite major efforts, is still in the 

initial phase. There remains a continuing demand for financing the needs of SMEs. There are 

currently 6 licensed commercial banks that carry out their activity in Kosovo. However, the 

financing conditions of its SMEs and the private sector as a whole are very slow as a result of still 

insufficient competition in the commercial banks sector. The acceleration of the privatization 

process and the creation of a fair and transparent fiscal policy system as well as the creation of a 

stable environment in the country's economy are a necessary condition for the development of the 

private sector. 

 

Recommendations 

In order to overcome the current situation and more focused promotion of manufacturing and 

exporting businesses, it is critical to undertake these measures of economic policies: 

• Correction of existing economic policies in order to create institutional prerequisites for 

stimulating existing and new generation businesses. In particular, the stimulation of new 
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investments through the reduction of customs and tax tariffs for equipment and technologies not 

produced in Kosovo in order to strengthen the competitive ability of local businesses to compete 

in the circumstances of the free trade in the region. 

• It is necessary to pursue economic policies in terms of improving quality and reducing the prices 

of public services through market liberalization and ensuring private sector participation. 

• In the framework of institutional support policies it is necessary to create a long-term credit 

system with more favorable conditions for manufacturing and service SMEs, especially for 

exporters. The current credit scheme is "elusive" for most small businesses, especially for 

manufacturing and exporting businesses. Solutions should be sought in increasing credit supply 

through increased long-term savings, international financial support, and wastewater 

diversification into economic activities. 

• Improving the business environment and creating a friendly investment climate will be vital to 

strengthening the private sector and especially manufacturing businesses. 
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Abstract 

This paper examines the new venture creation process undertaken by young aspiring Kosovar 

entrepreneurs and the problems encountered in the new venture creation process. In the last two 

years, over 250 young potential young entrepreneurs have been examined. This paper discusses the 

most important obstacles and challenges they face as they begin to develop their business ideas and 

plans. 

 The venture creation process is usually a lengthy one, depends on finance options and can take 

between 3-6 month periods after the conclusion of initial training programme. Grant schemes are 

recognized as the most attractive stimulus for starting new venture. Marketing, sales and local net-

working are the weakest points for young entrepreneurs and these are the areas where the project 

aimed to develop their knowledge and skills. This paper demonstrates the type of training and 

mentorship needed to prepare for the new venture creation and the skills required to cope with many 

obstacles in the prevailing business environment. 

Training and education in entrepreneurship has to become part of the “enterprise agenda” for 

Kosovo. This agenda has to be focused on providing the young population with the knowledge and 

skills needed to engage in the new venture creation process and to encourage them to start 

businesses. The paper aims to illuminate some of the issues involved in achieving this task. 

Understanding the features of the new venture creation process, and the experience of those who 

engage with it, would help policy makers in Kosovo to identify the measures which are needed to 

encourage higher number of young population to enter for new venture creation process. The main 

goal of this review therefore is to gain an improved understanding about new venture creation 

process among young people in Kosovo. 

mailto:spahiu.m@gmail.com
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Introduction 

Entrepreneurship has emerged over the last couple of decades as possibly the strongest 

economic force in creating innovation and new jobs. The fundamental activity of 

entrepreneurship is new venture creation. Individual entrepreneurial ambitions are an invaluable 

ingredient of the new business creation process with entrepreneurship generally and new venture 

creation specifically playing a vital role in creating employment opportunities all over the world. 

In the current global crisis, new jobs and openings have drastically dropped but the positive side 

is that interest in entrepreneurship has shown a rising trend among the young population, 

especially graduates1.   

The paper is based on the data of Agency for Rural Development which was introduced 

to strengthen enterprise-based grant from Agency in to foster an enterprise culture among young 

people so that they would acquire the practical skills to enable them to set up their own 

businesses and, by so doing, create employment opportunities. Economic growth in Kosovo over 

the past few years has only had a marginal impact on youth unemployment.  

An important step in any entrepreneurial venture creation process is the recognition of an 

opportunity by the entrepreneur. Opportunity Recognition is usually regarded as the 

identification of a possibility for new profit potential through (a) the founding and formation of a 

new venture, or (b) the significant improvement of an existing venture.  From this broad 

definition, opportunity recognition can be conceived of as an activity that can  occur both prior to 

firm founding and after firm founding throughout the life of the firm. Yet, little is known about 

how entrepreneurs identify opportunities2. 

The entrepreneurial process involves all the functions, activities, and actions associated 

with perceiving opportunities and creating organizations to pursue them. Entrepreneurship is a 

market-driven process, and as Timmons points out, “building a better mousetrap” will not 

                                                             
1 Schjoedt, L., & Shaver, K. G. 2007. Deciding on an entrepreneurial career: A test of the pull and push hypotheses 

using the Panel Study of Entrepreneurial Dynamics data. Entrepreneurship: Theory & Practice 

2 (Hills, et al., 2004) 
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necessarily mean that people will want to buy the new trap.  Other factors must exist to support 

the new product idea for it to become an opportunity, as potential customers must want the 

product.  Hence, we can think of the “idea” as a stepping-stone that leads to an opportunity.  

Opportunity recognition is therefore a process rather than a one-time “eureka” experience3. 

Young entrepreneurs, in start-up period in Kosovo and elsewhere, need professional 

advice, concerning marketing, finance and operational for local or regional level.  In its current 

stage of development, the Kosovo business support environment does not facilitate young 

entrepreneurs with integrated package of business information, (such as offered by so-called 

“One Stop Shops”) and direct them to a proper stage of their problem, where they could find 

solutions for their business activities.  

2. METHODOLOGICAL FRAMEWORK 

As part of the project, 257 young potential entrepreneurs who aplicated for grants were 

surveyed between May 2016 and June 2011. For this purpose, we utilised two questionnaires. 

First one is Application Form consists of 28 questions and second part a “Post grant 

questionnaire” which consists of 14 questions and finally Post-workshop mentorship programme 

questionnaire which consists of 9 questions.  

The data were collected at three different stages: at first during the application and 

selection process, before workshops began. Secondly, once the workshops had been completed. 

And thirdly, they were surveyed in a period 3-6 months after termination of each workshop once 

trainees had begun to register and/or start with their business activities.  

3. Empirical survey results 

The trainees in general portrayed characteristics which were pertinent to the delivery of 

the training and to their eventual chances of business success. We can summarise them as 

follows: 

                                                             
3 Timmons, J.A. (1999), New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, McGraw Hill Book Co., 

Singapore  
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• Their average age was 23 years, split 54% female and 46% male  

• They typically applied for the training programme with very little knowledge about the 

formation of business ideas 

• They typically had little, if any, financial resources as a basis business start-up 

• Many were subjected to traditional values and family pressures to engage in other activities 

which inhibited independent thinking 

• They had limited levels of functional literacy 

• They had only limited learning skills and habits 

• They tended to have limited skills or habits in terms of creativity 

• Only 1% came forward with technology-based business ideas  

• They typically did not appreciate the value of business networking, relying more on family 

and traditional links 

• They tended not to engage in research and were more inclined towards a speculative and 

short-term approach rather than towards the proper planning of their new ventures. 

Some of these characteristics may simply reflect the recruitment and selection process 

used by the project and may not reflect the young, job-seeking population as a whole. However 

given, for example, the relatively high proportion of graduates and those close to graduation in 

the sample, some of these characteristics appear to be independent of the selection process.  For 

example the lack of skills in using the internet for searching business opportunities, the failure of 

many to recognise the importance of networking beyond the immediate family and the tendency 

to concentrate on short-term financial pay-offs rather than focussing on long-term prospects (e.g. 

for business growth and stability) appear to be more reflective of general tendencies that need to 

be confronted in entrepreneurial training process. 

          3.1. Major conclusions of the post-workshop mentorship programme 

The follow-up mentoring process provided a major opportunity to check the progress of 

those who had completed the training. It also provided opportunities to deliver business advice, 

to re-energise those who had begun to lose momentum and to help improve business networking. 

The overall conclusions about trainee progress from this mentoring process were as follows: 
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Table 1: Major conclusions from mentorship activities 

1. 37% of trainees had already registered and established the company. 22% 

were preparing to register the company in the near future, and approximately 

30-35% were still in a dilemma due to lack of resources.    

2. 30% had already raised the necessary resources for start up, 70% of them were still 

waiting for additional opportunities such as a grant scheme or loans with which to 

start their business.  

3. 85% declared that the workshop made the biggest impact on their entrepreneurial 

career. Mentorship was seen as the best contribution to training, but they still need 

to gain new knowledge, (e.g. marketing, finance, management, networking, 

quality, standards), and practical experience in the field.  

4. 90% of trainees identified that the main obstacles to their progress were weak 

support from the business environment and very complicated procedures for 

applications for funding the business.   

5. 65% remained optimistic regarding future of small business opportunities in 

Kosovo.  

6. 100% were proud to cooperate with the Agency for Rural Development and hoped 

for future co-operation with other donors. 

7. The majority were searching for an investment up to € 10.000 typically being 

needed for any form of manufacturing activity.  

 

3.2. List of key obstacles seen by young entrepreneurs in business environment 

Based on the surveys conducted with the cohort of trainees the obstacles facing young 

“would-be” entrepreneurs can be characterised as follows: 
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Table 2: List of key obstacles in business support 

1. Lack of finance for pre-start and start-ups (grant scheme, seed funds, and micro-

loans.) 

2. Lack of professional business knowledge in all levels. 

3.  Lack of local, national and international business networking. 

4.  Lack of entrepreneurial culture and media support of positive role models. 

5.  Weak Government support – local municipalities are not aware of entrepreneurship 

benefits. 

6.  Poor understanding of intellectual property protection. 

7. Limited availability of mentorship, short training programmes, voucher and coaching 

schemes; business events on regular basis. 

8. Lack of EU quality standards on all business fields. 

9. Low international competiveness of Kosovo business environment. 

10. Lack of an effective/ productive business network with the Diaspora. 

 

All the obstacles summarised above were collected through post-workshop mentorship 

sessions.  They are seen as the most important obstacles in local and national wide range.  All the 

obstacles summarised above were collected through post-workshop mentorship sessions. These 

obstacles and barriers are consistent with and confirm those discussed in many other business 

reports, such as “Global Competitiveness Report 2010-2011”, and “Doing Business in Balkans – 

2015” where the Kosovo business environment is described as very poor and the worse in the 

Balkan region.  
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3.3 Recommendations for the further development of entrepreneurship in light of 

project experience 

The current business environment in Kosovo is a difficult one in which to promote 

education and training in the area of entrepreneurship. As well as the obvious economic 

obstacles there are also cultural factors which inhibit innovation and the creative thinking 

necessary to foster a climate of entrepreneurship. These are reflected in the reluctance to gain 

knowledge, the embedding of new ventures in the family milieu, a general aversion to teamwork 

and a limited interest in networking and slowness in embracing the range of technologies now 

available to support business. This is exacerbated by the as-yet limited development of the 

business support infrastructure. 

There is little research available to assist donor agencies in targeting particular groups 

and to help them decide the precise nature of the training or support to be delivered. Such 

research is necessary as there are multiple facets to be addressed such as the characteristics of 

different regions; the specifics of different ethnic groups; the impact of family values; motivation 

levels and characteristics as they affect business creation; computer literacy and so on. There is 

generally a poor understanding of the concept of entrepreneurship which could be addressed 

through the mass media or via the educational system.  

There is a range of practical measures which could be taken to offer improved 

business support. These include: 

 

• Improved media coverage (possibly sponsored by Government) of best practices and 

entrepreneurship culture. 

• Stimulating business “Idea corners” in every region as checking points for young potential 

entrepreneurs to check the potential of their basic ideas. 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

109 
 

• Support for business networking, such as the recently formed “Kosovo Association of Young 

Entrepreneurs”, specifically targeted at the new entrepreneurs and their start-up businesses. 

• Raising business literacy levels by publication of e-newsletters, magazines, leaflets on 

entrepreneurship topics. 

• Offering more external sources of financing young start-ups (seed funds, proportional grant 

scheme, combined with loans, public tenders on cooperation, private equity funds, business 

angels.)  

• Business Incubators, Technological Parks, Voucher scheme and a sustained Mentorship 

system for most promising young entrepreneurs. 

• Promotion of “Social entrepreneurship” and stimulation of female entrepreneurship.  

• Organising international events and supporting of young entrepreneurs to travel abroad for 

international business networking.  

• Organising regional and national workshops and conferences to propagate the spirit of 

entrepreneurship across Kosovo, where possible using existing agencies such as SME 

Support Agency. 

• Encouraging some of the successful people from the Diaspora to make presentations about 

their achievements, acting as role models for the new generation.  

 

Conclusion 

This paper has examined the experiences of the new venture creation process amongst a 

specific cohort of young “would-be” entrepreneurs and has considered the problems they 

reported during this process and what needs to be improved.  

The new venture creation process can be time consuming and complex. Despite some 

improvements generally speaking, in Kosovo the business support infrastructure, including 

access to finance, is still experienced as problematic by many of those in the business start-up 

process.  

Our experience clearly suggests that young potential entrepreneurs often start their 

business careers from a limited base-line in terms of such attributes as knowledge, access to 

finance, links to useful social networks, commitment to long-term sustainable business and so 
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on. Focussing on training in such technical areas as innovating, designing their ideas, marketing, 

finance, team work and management can help support them to some degree. But beyond the 

initial training phase they need professional support in every stage of growth of their business, 

form pre start-up onwards.   

For the longer-term future there is a need to consider how the educational system can 

offer more powerful support for the development of an entrepreneurial culture and development 

of more entrepreneurial “mind-sets” and ambitions amongst young people so that they are better 

placed to benefit from more specialised training and more ready to capitalise on an improved 

business support environment. 
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Abstract 

Ownership is an ancient juridical institute that was born with the creation of the right itself. 

Ownership or right of ownership represents one of the most important juridical institutions of 

civil law in general, respectively the most important legal institution of property right in 

particular. Its importance is expressed by the fact that it is subject to regulation and is protected 

not only in the legal, but also constitutional and international terms. 

 Every natural or legal person has the right to respect for his or her property.  

However, due to changes in the state system for the acquisition of ownership, there were 

consequences for the owners of inexhaustible items whether they were purchased on a derivative 

or in an original way. 

In this paper I have tried to give a brief overview of property ownership in Albania and Poland. 

Keywords: property, compensation, real estate, original and derivative profits. 

 

 

ВОВЕД 

Една стара рана, која се чуствува и денес, како причина не само на економската и 

личната регресија на поранешните- сопственици и актулните сопственици, туку како еден  

нејасен вакум што не е законски регулиран, кој предизвикува пораст и пад на многу  

mailto:n.kala@eust.edu.mk
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избори-планови  лоши измислени од страна на досегашните влади и соодветните 

правници. 

Во текот на развојот се утврдуваат постигнувањата и недостатоците на 

законодавството со кое се уредуваат односите на поединецот (лицето), државата и другите 

субјекти со главниот контекст на  правото на сопственост, првенствено со третирање на 

автентичноста на актите за стекнување сопственост и преклопување на второто, со лошото 

толкување на закониците и злоупотреби на државните институции и органи  задолжени за 

справување со овие конфликти, спроведување на закони и издавање на подзаконски акти. 

Очигледно, при решавање на овие проблеми, се чини разумно да се разјаснат 

релевантните правни толкувања на законот за сопственост и објаснување на некои 

законски терми кои од правен аспект претставуваат конфликт ако не се разбераат од 

мнозинството  на кој им е потребно. 

Тоа ќе објасни некои од главните услови и правниот наслов на имотот и сопственсот, но 

јасно е дека секогаш постои можност поради небрежност,  не кохерентност на целосната 

правна примена, но и корупција, да се наметне правото само за некои субјекти. 

За време на истражувањето давам  резиме на случаи од неколку градови во 

Албанија, прилози кои најдобро го илустрираат конфликтот што се разгледува, при што 

предметот   на спорот е  имот и сопственост (сè уште нерешени), како и некои случаи на 

конфликти, иако судските одлуки се правосилни, на поранешниот сопственик му се 

вратил имотот, всушност, извршувањето не е извершена од стрнана на извршителот. 

Исто така, давам и многу интересни информаци за враќање и компензација на 

имотот според закониците во Република Полонија. 

 

1. ПОИМ И ВИДОВИ НА СОПСТВЕНОСТ 

Правото на сопственсот, е една однајстарите институти на граѓанското право. 

Сопственоста , како правен научен концепт, ја изразува санкцијата на економските односи 

на сопственост преку закон. Со санкционирање со закон, економскиот однос на 

сопственоста  ќе ја земе формата на правен сопственички однос. 

Правната наука го дефинира правото на сопственост во две значења: 
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1) Во објективна смисла, сопственоста е целокупност на правни норми кои го 

санкционираат економскиот однос на сопственоста во однос на стекнувањето на 

материјални и нематеријални добра од страна на луѓето.1 

2) Во субјективна смисла, сопственоста е можност која со закон е призната на 

физичкото или правното лице да ужива, да поседува и да располага слободно и 

независно во рамките на законските, материјалните и нематеријалните добра.2 

Значи, според гореспоменатите третмани, сопственоста можеме да ја дефинираме како 

правен однос со материјален и нематеријален карактер. 

Членот 149 од Граѓанскиот Законик гласи: "сопственоста е право слободно да 

уживате и да располагате со стварите во рамките утврдени со закон”.3 

Според албанското законодавство, сопственоста може да биде јавна и приватна. 

Стекнување на сопственоста е во деривативен и оригинерен начин. 

Стекнување сопственост на деривативен начин  на недвижни ствари, ги 

подразбираме сите случаи во кои преносот на сопственост врз недвижени ствари е 

направен врз основа на волјата на претходниот сопственик кој го пренесува на 

сопственост стварите на друго лице. Стекнување  на сопственост  на деривативен начин на 

недвижни ствари, се оние поврзани со договор за продажба, дарување, законско и 

тестаментарно наследување, како и откажување од имот во корист на трето лице. 

Првичното(оригинерен) стекнување на правото на сопственост постои кога правото 

не е извлечено од претходникот, но врз основа на кој било друг правен факт.  

 

Во вакви случаи, вообичаено станува збор за стекнување право на сопственост според 

законот. Ова значи дека законот го признава правниот основ како доволен за стекнување 

сопственост. 

 Правото за стекнување на сопственост на оригинерен начин, Законот за 

сопственост и други стварни права, во член 21  се  вели дека: "Според законот, правото на 

сопственост се стекнува со создавање на нов предмет, преку сојуз, со мешавина , со 

                                                             
1 Nathanali, Andrea.”Pronesia”, Tirana,1974, fq.70 

2 Nathanali, Andrea.”Pronesia”, Tirana,1974, fq.73 

3 Kodi Civil I Republikes se Shqiperise 
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изградба на туѓо земјиште, со одделување на овошје, со стекнување на сопственост од не 

сопственик, со окупација и  други случаи пропишани со закон.4 

Објект на правните односи за сопственост е имотот, која се материјализира во форма на 

подвижен, недвижен имот, интелектуална сопственост итн. Акцентот на истражувањето е 

во недвижен имот. 

Што се однесува до недвижните ствари , членот 142 се вели дека: "Недвижните ствари се 

земјиштето, водните ресурси и потоци, дрвјата, зградите, другите ствари, поврзани со 

земјиштето и сè друго трајно поврзано во  контунитет со земјиштето или зградата.5 

Од содржината на горенаведениот член произлегува дека недвижните ствари се поделени 

во две главни категории: 

а. Недвижни ствари според природата,како на пр: земјата, изворите и водотеците, 

дрвјата и сите нешта што се поврзани со земјата 

b. Недвижни ствари поради дестинација,на пр: зградите поврзани со земјата, и се 

друго што е постојано повзана со земјата. 

 

 

2. ЗАШТИТА НА СОПСТВЕНОСТ 

Со заштитата на правото на сопственост за недвижните ствари ја потенцираме  

обврската на државата да ја заштити сопственсота физичкото или правното лице од 

дејствијата на трети лица. 

Со обврската за остварување на правото на сопственост врз недвижни ствари ја 

разбираме обврската на државата да ги создаде сите услови,  за правото на сопственост, 

затоа што  потенцијалното право да постои како вистинско право.6 

Во правниот систем заштитата на правото на сопственост се врши преку покренување на 

граѓанска постапка преку тужба, од страна на сопственикот на кого му се повредува 

правото. 

                                                             
4 Read more at http://juridiksi.e-monsite.com/faqe/e-drejta-civile/nocioni-i-pronesis-dhe-menyrat-e-fitimit-te-

saj.html#I3q8w3Kt6jRtp5GS.99 

5 Kodi Civil I Republikes se Shqiperise 

6 Maho, Besnik.”fitimi I pronesise mbi pasurit e paluajtshme”. UET-Pres,Maluka, Tirane,2009.fq.30 
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 Заштитата на сопственост врз недвижните ствари се остварува не само од 

одредбите на Граѓанскиот Законик,  во начелото за сопственсот, но и од одредбите од 

Кривичниот Законик. 

 Во член 199 од Кривичниот законик е една одредба од кривичното право, што го 

штити земјоделското земјиште или земјата од нелегално  менување на својата 

дестинација, во која се наведува: злоупотребата на земјиштето  во спротивнот со  неговата 

дестинација претставува кривичен прекршок и се казнува со парична казна или со затвор 

до 6 месеци; додека член.200, ја штити земјата на легитимните сопственици од окупација 

на одредени лица, и тоа: окупацијата на земјиштето претставува кривичен  прекершок и се 

казнува со парична казна или со затвор  до 2 години.7 

 

3. ЗАКОН ЗА ВРАЌАЊЕ И КОМПЕЗАЦИЈА НА СОПСТВЕНОСТ 

Во Република Албанија, поради промена на системот на сопственост неколкупати 

по осамостојувањето, има последици за сопствениците на недвижните ствари. 

Почетокот на правниот начин на дефинирање на границите на државата исто така 

ќе доведе до определување на имотот. На 2 мај 1930 година, кралот А. Зогу го прогласил 

Законот за Аграрната Реформа со серија  на промени што овозможиле да се донираат 

слободно земјиште на луѓе без земја, значи му се подаруваше  земја на сопственост на  тие 

граѓани што немале имот. 

 По конструирањето  на првиот парламент, правото на сопственост било 

санкционирано со признавање на сопственост само на еден сопственик, раководител на 

земјоделското семејство. 

Шумите и ливадите се зачувани како државен имот, но се дадени во старателство 

во села и семејства. За неколку години, секој сопственик го експлоатира имотот и 

неговите атрибути во приватна сопственост. 

Со уставот на 1976 г., сопственоста над земјиштето,  субјектите целосно се 

отстранети и му се  пренеле сите својства на државата како титуларна( сопственик). Овој 

устав донесе регулирање на имотот на државата, оставајќи го поединецот само да 

поседува без имот. Со падот на комунистичкиот систем, во 1992 година, се донесуава 

                                                             
7  Kodi Penal i Republikes se Shqiperise 
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Законот за враќање и обештетување на имотот на поранешните сопственици пред 

реформата на 1946 година и за коосновачите на неговиот   придонес. 

Друга причина е, дека пред конечното извршување на поделните  акти за 

сопственост на поранешните сопственици според законот7501, се донесе   законот за 

продажба на земјиште. Акт што ќе донесе дела  со трансакции за купување од страна на 

поранешните сопственици, вистински сопственици и нови сопственици. Назначување на 

нови сопственици кои, од судир на законите, страдаат на невалидноста на имотот или 

правото  на имотот, како од страна на продавачот толку жалби од страна на купувачот. 

Во меѓувреме, законот за легализација доведе до големи конфликти со државата 

како сопственик и како  арбитер, бидејќи речиси сите жители кои неправедно го окупираа 

имотот ги признаа правата на титулата, а повторно ги повредија поранешните 

сопственици кои чекаа да се заврши со дополнување на документацијата, но  и се изагуби 

значителен дел од државниот имот (бидејќи тие сè уште не беа целосно ограничени со 

одвојување на државното земјиште и поранешните сопственици). 

За враќање и надомест на имот, Собранието на Албанија донесе закони со кои ќе ги 

заштити правата на сопствениците на недвижнините ствари. 

Закон бр. 7698 од 15.04.1993 година "за враќање и надомест на имотот што е 

донесен до 2004 година, беше заменет со новиот закон од 29.07.2004 година" За враќање и 

надомест на имотот "кој се уште е во сила. 

Во првата одредба на овој закон му е даден својот предмет, каде што е предвидено 

правото регулирање на имотите што произлегоа од експропријацијата; враќање на имотот 

и кога не може да се врати, да се надомести; постапките за остварување на враќањето и 

надоместокот на имотите и органите на управата кои се одговорни за нивно реализирање. 

 

Износот на поврат или компензација не може да биде целосен, но мора да биде правен. 

Во конкретните услови законот, во член 2 е предвидено: секој од експроприраните 

субјекти има право да се применува во согласност со овој закон, правото на сопственост, 

ако тоа е отстрането со законски акти, подзаконски акти, судски одлуки или било 

преземено на друг начин неправеден, од страна на државата од 29.11.1944 година и 

враќање или надомест на имот. 
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 Споменавме дека еден од начините за враќање на имотните права на сите 

експроприрани поранешни сопственици е преку надоместоци. Надоместот во овој случај 

значи враќање на истиот износ на имот добиен од државата во оние случаи каде што 

физичкото пронаоѓање е невозможно.  Причините за неможноста за физичка  реституција 

повторно се наоѓаат во законот. 

Важно е оваа компензација да биде правдена и боблизена во вредност со имотот што 

можеше да се врати. 

Членот 11 ги утврдува формите на компензација. 

Од разбирање на целокупната содржина на оваа одредба, заклучуваме дека постојат две 

форми на компензација, физичко надоместување и компензација во парични акции. 

Во став 1, член 11 се вели дека:  имотот за кои е невозможно физичко враќање, 

државата им ги надоместува на експроприраните субјекти со една или повеќе од следниве 

форми: 

a) со друг недвижен имот од ист вид, со еднаква вредност, во сопственост на 

државата  

б) Јавен недвижен имот во зоната кои имаат приоритет во развојот на туризмот. 

в) со друг недвижен имот од секаков вид, со еднаква вредност во државна 

сопственост.8 

Со друг недвижен имот од ист вид, со еднаква вредност, во сопственост на државата - 

ова значи дека кога државата како најголем сопственик на имотот во Албанија поседува 

недвижен имот и не претставува економски интерес од јавен интерес, тогаш тие цели и ги 

користи за надомест на поранешните сопственици. 

Потребно е како услов што имотот што треба да се искористи за компензација  да е од 

ист тип со имотот што не може да се компензира, како и со еднаква вредност. Се разбира, 

во вакви случаи тешко е да се создаде апсолутна рамноправност помеѓу две различни 

работи, така што е дозволено да се види можноста за постигнување релативна еднаквост, 

кога самите странки  ќе дадат конечна согласност. 

                                                             
8  Fletroja zyrtare,nr.55/2012, Ligji per kthimin dhe kompenzimit e prones,I R.Shqiperise 
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Со јавниот недвижен имот во областите кои имаат приоритет во развојот на туризмот - 

приоритетните области за туризам се дефинирани во Одлуката на Советот на Министри 

бр.88 од.1.3.1993 година "за одобрување на приоритетни туристички подрачја". 

 Со друг недвижен имот од секаков вид, со еднаква вредност во државна 

сопственост- без оглед на имотите наведени во горните точки, законот го остава 

отворениот ред на друг недвижен имот на државата, кој може да се користи за физичката  

реституција на поранешните сопственици. Ова е ситуација која се оценува и верификува 

од случај до случај со подзаконски акти, со кои ќе се утврдат релевантните процедури и 

недвижности ствари кои ќе го следат овој процес. 

Во случај кога не може да се изврши физичка компензација тогаш се врши надомест за 

вредноста на предметите што се предмет на приватизација со пари, така што се врши 

проценка и на поранешниот сопственик му се дава надоместениот износ во готовина. 

Според член 12 од истиот закон, физичките надоместоци се вршат во рамките на 

територијалните граници на кај се ноаѓа имотот што не може да се врати, но и имотот што 

треба да се искористи за надомест. Во невомозношт за  врачање физички на имотот  во 

предвидената територија, надоместот може да се направи и надвор од тоа 

територија,9значи во нејзината околина. 

Во определна  територијална единица државата може да поседува некое недвижно 

земјиште. Но, не секое стварна сопственост може да биде предмет за физичко 

надоместување на поранешните сопственици. Е Советот на Министри кој ги одобрува 

критериумите и процедурите за одобрување на имот, недвижен сопственост за физички 

надомест. 

Според Законот бр.7665 од 21.01.1993 година "За развој на приоритетни области за 

туризам", заради физички надомест приоритет имаат јавни добра, во областите кои имаат 

приоритет за развој на туризмот. 

…. средства исто така можат да бидат земји. земјиите за надоместоци може да бидат во 

рамките на урбаните средини, но и во други туристички подрачја одобрени од државниот 

орган, за урбана употреба. Но, не секој случај корисничкиот сопственик не може да го 

                                                             
9 Fletroja zyrtare, nr.55/2012, Ligji per kthimin dhe kompenzimit e prones,  R.Shqiperise 
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користи овој имот според неговата желба против правилата за урбанистичко планирање, 

тој мора да ги почитува овие правила.10  

Законот за земјиште, што го регулира овој случај утврди дека, местата што се 

обезбедуваат со надомест во туристичките области, треба да се користат само во 

согласност со планот за развој на туризмот и соодветните планови за територијално 

приспособување, усвоени при нејзиното спроведување. Површините  за надоместок се 

објавуваат во Службен весник каде се пишуваат  категориите и нивните вредности.Во сите 

случаи наведени во компензацијатае неопходно  имотот што треба да се компензира мора 

да биде предмет на претходна проценка, за да се утврди нивната вистинска вредност, во 

однос на пазарната вредност и другите показатели потребни за постигнување на 

вреднување што е можно поблиску и реално. За проценка на компензираниот имот, 

локалната комисија за надомест и реституција покренува група експерти. Комисијата ја 

утврдува улогата на стручно лице со посебно искуство и квалификација во правната, 

економската и инженерската област поврзана со процесот на враќање и надомест на имот. 

Вредноста на имотот што се компензира според овој закон се заснова на пазарната 

вредност. Друго правило во овој закон е правото на првенствено купување. Кога 

недвижниот имот е во форма на земјиште, без оглед на тоа која категорија е вклучена. 

Може да има инвестиции на ова земјиште или објект во кој инвеститорот е држава. Во 

овој случај се предвидува дека во недвижниот имот се градени  државни објекти, 

експроприраните субјекти (поранешни сопственици) имаат право на првенствено 

купување кога тие ќе се приватизираат. Времето кога објектот може да биде подложен на 

процесот на приватизација не е дефиниран. Со цел да се спречи пренесувањето на овие 

предмети за време на процесот на приватизација на трети лица, се предвидува правото на 

првенствено право да се регистрира во канцеларијата за регистрација на недвижен имот. 

Преку оваа дело не може да се пренесе овој имот на други лица, без претходно да биде 

информиран поранешниот сопственик , на правото што произлегува од стрнана на  

приватизацијата на објектот. Тоа е неговото право на тоа дали или не сака да има корист 

од ова право. Постапките што треба да се почитуваат се оние на институтот за 

                                                             
10 Mecani, Delo. ”Pronesia mbi token”, Luarasi, Tirane,2000, fq. 58-60 
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првенствено купување, предвидени во Граѓанскиот Законик кога преносот на имотот до 

сосопственост за кој, исто така, бара почитување на првенствено купување. 

 

 

4. АЛБАНСКАТА ИСТОРИЈА НА ЕДЕН ИМОТ СО ТРИ СОПСТВЕНИЦИ И 

ДРУГИ СТУДИСКИ СЛУЧАИ 

 Прашањато за имотот во Албанија повремено го прикажува скриениот дел од ајсбрег 

преку комични и трагични настани. Такви случаи, каде што за истата парцела како 

сопственик  се појавувае еден, две или повеќе лица, станаа повеќе запознаени за нашите 

уши. 

Во првиот случај на студијрање, двајца сопственици во областа на Валона (кои подоцна 

станале три) тврдат дека имотот е нивна сопственост а се наоѓа во истата парцела со 

различни површини на земјиште. Двете страни имаат автентични документи. Требаше да 

се ангажираат Заедничките Колеџи на Врховниот Суд,за  повторно да го воведат во шини 

прашањата по судски патишта на случајот,  по неговото усвојување постојано од страна на 

суд од Основниот суд до Апелациониот, после на Врховниот суд и пак од почеток, не 

наоѓајќи решение. 

 Еден сопственик од Валона поднесе до првостепениот суд тужба за поништување 

на одлуките на поранешните Комисии за Враќање и Надоместување на Имот (КВНИ) за 

надомест на имот во Валона, како и Агенцијата за Враќање и Компензација на Имот 

(АВКИ) бедијќи нивната одлука го спрешуваше неговата сопственост. 

Според него, одлуките на овие комисии неправедно прогласија друго лице како 

сопственик на површина од околу 126 хектари, за која и тој тврди дека е сопственик со 

давање како доказ релевантните документи. По преиспитувањето, Судот во Валона го 

одобрил дел од тужбеното барање на тужителот, додека не се обидел да пресуди друг дел 

од тужбата врз основа дека нема ингиренци како суд за тоа прашање.  

Според судот, тужителот не ги завршил сите административни постапки, како што е 

АВКИ во Тирана. По оваа одлука, сопственикот повторно му се обраќа на судот што бара 

негово укинување и повторно судење. 
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 Додека судењето се одвива, се појавуваат некои нови докази. Претходно ова прашање 

беше постапувано во АВКИ во Тирана, што од своја страна ги остави на сила одлуките на 

поранешната КВКИ со оправдување со тоа што имотите што ги барал тужителот му беа 

дадени на други сопственици врз основа на предлозите на  правната документација.Токму 

тука ситуацијата продолжува да се комплицира понатаму. 

Кога двајца сопственици се наоѓаат на суд, третиот сопственик се појавува на сцената. 

 

Одлуката на КВКИ во Валона во 1997 година, направи копензација на другата 

сопственичка  на 4100м2 повершина на земјоделско земиште,зона во ерменското село. 

Веднаш по одлуката , таа сопственоста на имотот му ја пренесе на нејзиниот син. 

Сега сопствениците тужители, мора да се соочат со две прашања, кои исто така се 

однесуваат на укинување на претходните одлуки на КВКИ на Валона и АВКИ. Состојбата 

ја спроведуваат Заедничките Колеџи на Високиот Суд. По разгледувањето на фактите, 

Комисијата утврди дека пониските судови имаат различни ставови во однос на судската и 

административната надлежност. Во одлуката Колегите велат дека сопствениците можат да 

се обратат до АВКИ само во случаи кога иницијално бараат признавање и враќање на 

имотот и да се жалат на одлуките на поранешната КВКИ. Како резултат на тоа,Колегите 

одлучија да го одобри тужбеното барање  на сопственикот и повторно да го врати 

предметот на првостепениот суд до Основниот Суд во Валона. 

Во вториот случај на студирање, случајот "Мероли против АВКИ-Тирана и 

физички лица", тужителот се обрати до судот барајќи промена на одлуката на Комисијата 

за имот од 1998 година, враќајќи ја слободната  површина од 1886м2 и обврската на 

тужените  да го признат како сопственик на површина од 384 м2, лоциран во п.л.г.1 град 

во земјоделското производство. Со зачувување на тврдењата во 27 / а од Законот 7698 од 

15.04.1993 година. 

 Тужителот, со одлука на поранешната КВКИ ,во 1998 година, му се признава  

сопственост од 5000 м2, од кои 1886 м2 се враќа во природа, додека разликата од 3114 м2 

се компензира поради тоа што биле окупирани од два објекти од земјоделското 

претпријатие, приватизирано од страна на обвинетите лица, каде 110м2 останува 

функционален пат за овие објекти и 1650м2 се распределени според закон за земјиште од 

1991 г. 
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 Начини на стекнување на сопственост од тужителот и неговата експропријација 

резултирале како што следува, површината од 5000m2 била експроприрана по повод 

колективизацијата на земјоделството. Откако оваа површина  е преземена од државата,  во 

неа се зградени канцеларии и другите просториизаменети за земјоделското претпријатие. 

Како се промени овој имот понатаму? 

Просториите на земјоделското претпријатие им  се продаваат на вработените во ова 

претпријатие според законот број 7512 од 01.08.1991 година, предмети купени од страна 

на обвинетите(тужените). Еден дел остана функционален пат за овие објекти, додека 

површината од 1654 м2 е поделена според законот 7501 за земјата, а за ова површина   

треба да се прави компезација на поранешниот сопственик во согласност со законот. 

Ајде да резимираме создадената ситуација: 

Овој имот има многу промени со својот правен статус. Имаме 3 сопственици. 

Првиот сопственик: тужителот, како поранешен сопственик на експропријација, на кој му 

е одземено правото на сопственост од страна на државата според Уставот од 1976 година. 

Вториот сопственик: државата, на парцелата  на барателот, го градил земјоделското 

претпријатие, кое се состои од канцеларии и средни простори. 

По демократските процеси, со појавата на законот бр. 7652 од 1992 година, за 

приватизација на државните живеалишта, со распаѓањето на земјоделското претпријатие, 

сите предмети изградени на имотот на тужителот се продаваат на вработените во 

претпријатието (истекува како трет сопственик) кои вршат регистрација на единствените 

предмети во хипотеката. Сега објектите  од државна сопстеност во  приватните лица. 

Значи, сопствениците го купиле објектот, но кому му припаѓа парцелата? 

Друга ситуација доаѓа со приватизацијата на објектите на земјоделски претпријатија, дека 

тоа беше направено пред законот за ВКИ во 1993 година, што значи дека у на тужителот  

бил признавена сопственост  на имотот подоцна од приватизацијата на просториите. 

Сепак, приватните корисници со право на сопственост ги отуѓуваат овие имоти кај трети 

лица, кои судот ги повикува на ова судење како странки од правен интерес. 

Откако имотната комисија ќе го признае имотот од 5000м2 со давање на надоместок за 

парцелата окупирана од градените објекти, подносителот на барањето бара да се врати во 

слободната состојба на функционалните делови, кои се патишта за преминување, со што 

се прави прекршок на  посебниот закон за заштита на функционалните делови . 
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 Во однос на законитоста на тужбеното барање на тужителот, судот за избор на 

случајот се однесува на законот за враќање и надомест на имот, како и граѓанскиот 

законик во врска со тужбата за повторно поднесување, судот одлучува за делумен прием 

со враќање и компензација на имот и според ч.296 на Граѓанскот  Закон, која е поврзана со 

тужбата со која му се враќа на поранешниот сопственик само слободнато земјиште, кое не 

е функционален дел од просториите. 

Додека објектот и површината на земјиштето под објектите останува во државна 

сопственост, до моментот на правото на купување од страна на сопствениците на 

соодветните објекти. 

Во третиот случај на студирањето, "Вриони против Албанија" -  судот во Стразбур 

последната врата во која тропат сопствениците откако ги помина сите нивоа на судење во 

земјата. Досега, судот прегледал десетици досиеја за имотите од Албанија, со што во 

повеќето случаи  била донесена одлука против Албанската држава. Ова  направи владата 

обврзана да ги надомести сопствениците. 

Случајот што направил повеќе врева е  од семејството Вриони, кој го добил своето 

право на овој суд, принудувајќи ја државата да  им надомести комензација од 450 илјади 

евра. Се работи за вила во Тирана плус земјиште од 1400м2, кое беше конфискувано за 

време на комунистичкиот систем. Во април 2012година, беше објавено отворањето на 

најмалку 13 имотни случаи, во судот во Стразбур од страна на албанските сопственици 

против албанската држава. 

 

5. ВРАЌАЊЕ И КОМПЕЗАЦИЈА НА СОПСТВЕНОСТ ВО ПОЛСКА 

Духот на комунизмот се рефлектираше во Полскиот Устав од 1952 година, давајќи 

посебна заштита на "општествената сопственост" (на пр. Државна или кооперативна 

сопственост итн.), а особено  на државната сопственост на средствата за производство (во 

согласност со марксистичката економија ). 

Одредбите од Уставот од 1952 година се имплементирани и развиени во 

Граѓанскиот законик, усвоен на 23 април 1964 година (и стапи во сила на 1 јануари 1965 

година). Граѓанскиот законик диференцираше различни типови на имот и обезбеди 

поширока заштита за општествената сопственост. 
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Општествената сопственост драматично се зголеми со неколку декрети (уредби) за 

национализација во 1944-46 (во врска со земјоделските својства, шумите, одредени 

урбанистички карактеристики, фабрики и сл.). Исто така, земјоделците биле принудени да 

станат членови на земјоделски  кооперативи (задруги) и ги предале нивните фарми "за 

општо добро" (иако идејата за колективизација подоцна била напуштена). 

Полска, како што е општо познато, ја напушти масовната колективизација од 1965 

година, а со тоа и потребата за конверзија и врачање на имотот е релативно мала, но не е 

занемарлива. Социјалистичкиот сектор во Полска беше застапен од страна на државниот 

сектор со околу една четвртина од сите земјоделско и градежно земјиште сопственост на 

национално ниво, мнозинството конфискувано од германските сопственици на крајот на 

Втората Светска Војна. 

Како што беше кажано најголем дел од полското земјоделско земјиште веќе беше во 

приватна сопственост, "откупот на земјиштето" во Полска повеќе се претвори во прашање 

на откупот на земјиштето од колку враќањето на земјиште кое беше изгубено и поради тоа 

што поголемиот дел од социјалистичко земјиште беше во формална сопственост на 

државата. Државните фарми беа важен извор на дополнителна придобивка за земјиштето. 

Приватизацијата на државна фарма во Полска не беше лесна. Стандардната процедура 

бараше од апликантот да оди во Вершава за да учествува на курс, кој ги објаснувал 

принципите и практиките, пред да се врати и да го стави во практика знаењето и да 

формулираа соодветни планови. Центарот диктирал принципи, но вистинските решенија 

биле оставени во надлежност на одговорното лице, во консултација со Регионалната 

Агенција (Војводство). 

Во Полска процесот за враќање и  компензација не се сметаше за голем проблем, 

финалното законодавство не беше одобрено од парламентот до пролетта 1995 година, но 

општиот принцип обезбеди целосен и директен надоместок, под услов ниту еден од 

земјоделците кои профитираа од национализацијата на земјата во пост-воените реформи  

да не ја изгуби земјата. Во овие случаи, враќањето би било индиректно. 

 Во текот на 1990 година, Полска го усвои законот за да обезбеди враќање на предвоениот 

имот на големите полски верски организации. Законодавство формирано од пет одделни 
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комисии, составени од претставници на власта и претставници на заедницата погодени од 

процесот на враќање на имотот. Католичката Црква успеа да добие околу 2.000 својства, 

Лутеранската Црква 210 и Православна Црква осум својства. 

Илјадници еврејски заеднички имоти служеа 3,5 милиони Полски Евреи пред 

Холокаустот. Законот за враќање на еврејската комунална сопственост стапи во сила во 

мај 1997 година и како краен рок за поднесување барањата се  постави мај 2002.11 

Поголемиот дел од земјоделското земјиште во Полска се состоеше од семејни фарми, кои 

не беа колективизирани и национализирани. Повеќето од национализираните земји им 

припаѓале на Германија пред Втората Светска Војна.  

 

ЗАКЛУЧОК 

Се обидовме да објасниме  некои од главните поими ,услови и законитост за сопственоста  

и имотот, но јасно е дека секогаш постои можност за занемарување, неефективност на 

целосната правна примена и присуство на корупција што ќе го наметне правото на 

одредени субјекти. 

Големи демографски движења, прераспределба на истиот имот на поширок спектар 

на луѓе, правен судир меѓу враќањето и надоместокот на имот поранешните сопственици, 

продажба на истиот имот на третите лица, појава на некои автентични документи од 

различно време, истовремено ќе донесе големи правни конфликти. 

Се разбира, ние  не  осмелуваме да негираме дека лошото толкувања и злоупотреби 

со отповикувањата и сегашните промени во законот за сопственост донесе многу длабоки 

конфликти меѓу државата и поединците, но исто така и меѓу поединци едни против други. 

Поради пролонгираните судски постапки или нивната корупција, ваквите 

конфликти честопати одат во степен на смапресуда  со која потекнуват сериозни и штетни 

последици. 

                                                             
11 Demiri, Shemsije. “ e drejta e pronësisë si kategori kushtetuese dhe e drejtë sendore, si dhe mënyrat e fitimit të së 

drejtës së pronësisë: studim krahasues në  mes së drejtës civile të R. Maqedonisë me disa sisteme juridikeEvropiane” 

dezertacion doktorature, 2018 
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Горенаведените случаи најдобро ја опишуваат беспомошноста на законодавецот д 

за да го постават стандардот за избор на  вистинските сопственици  на недвижнините 

ствари, дури и да обезбедат привремено средно решение. 

Напротив, одредбите се менуваат, централизирајќи  овластувањата на АВКИ, чин 

што може да ги избегне претходните злоупотреби на локалните комисии, но ќе ги зголеми 

трошоците и ќе ги насочи единствените решенија за правото кон Тирана, за што се 

надеваме дека нема да се вратат предметите од Стразбур, туку да се професионализираат и 

искористат вистинските правни и практични алатки за деблокирање на конфликтот, кој 

започнува како економски, ја поткопува социјалната сфера и се претвора во длабок 

политички конфликт. 

Внатрешната стабилност и демократските политички системи ги избегнуваат 

кризите. Бидејќи населението станува свесно за решавање на конфликтите на легитимен 

начин, враќање на довербата во принципите на судење, ќе има  помалку конфликти и  се 

разбира, нема потенцијален ризик за фази и потикнување на кризата. 

Од истражувањето констатираме дека централизацијата на сопственоста од страна 

наедна  агенција е штетна, тоа не само што го одложи процесот, туку и зголемил 

трошоците  на граѓаните, областите, кои треба да ги напуштат своите работни места и така 

натаму. 

Постојаната промена на законот за враќање и надомест на имот, судир на закони со други 

закони и Одлуки на Советот на Министри го отежна процесот да дојде до бесконечно, 

како што се бара од сопствениците кои ја поднесоа досјата пред неколку години, повторно 

да ги пополнаат според Одлуките на Советот на Министри; не постои политичка волја за 

решавање на овој процес еднаш и да се почитува рокот утврден со сопствената политика; 

следеа различни стандарди за старите и вистинските сопственици; судски одлуки, кои од 

незнаење или намерно, го одложуваат процесот со давање на истиот проблем / контест 

различни решенија. 

 Можеме да препорачаме проширување на персоналот на АВКИ; да се избераат  

професионалци во овие комисии; објавување на списокот на корисници за враќање и 

надомест на имот, со што се прават потребните прегледи врз основа на времето на 

апликацијата (qui e prore tempore potios de jure); воспоставување на група за внатрешна 
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контрола за да се спречи занемарување, корупција или надворешни удари, со цел да не 

неуспешен апликацијата на овој закон. 
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Abstrakt 

Rajoni i Ballkanit karakterizohet nga fokusi drejt sektorit bujqësor, më tepër sesa atij industrial. 

Ky orientim vjen kryesisht për shkak të kushteve fizike e territoriale, por njëherazi edhe prej 

kushteve historike e sociale të vendeve të rajonit. Megjithatë, vështirë të thuhet se politikat 

sociale bujqësore janë aseti apo pika më e fortë e këtyre shteteve, edhe pse ato do të ishin shtysa 

më e mirë drejt zhvillimit dhe qëndrueshmërisë ekonomike. Konkretisht, në këtë punim do të 

shqyrtohen qasjet ndaj bujqësisë të shtetit shqiptar dhe atij maqedonas. Qëllimi është që përmes 

një analize krahasuese, të trajtojmë aspekte të politikëbërjes dhe implementimit në të dy shtetet, 

duke nxjerrë në pah faktorët që mund të sjellin përmirësime në këtë drejtim. 

Fjalë Kyçe: politika bujqësore, politika tregtare, agrikultura, investime, zhvillim rajonal 

 

HYRJE 

Bujqësia është një sektor kyç në ekonominë e Ballkanit, orientim i cili vjen kryesisht për 

shkak të kushteve fizike, por edhe prej kushteve socio-historike të vendeve të rajonit. Edhe pse 

duhet të konisderohej si burim parësor të ardhurash apo benefitesh, toka në këto vende është ose 

e braktisur dhe e pashfrytëzuar maksimalisht në kapacitetet prodhuese, ose e keqpërdorur në 

mailto:rea_dhami@yahoo.com
mailto:johana.dh97@gmail.com
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aspektin e lëvrimit të produkteve. Për një kohë të gjatë, në periudhat më kritike të rajonit të 

Ballkanit, sektori bujqësor pësoi një fazë rënieje deri në rrënim, për pasojë të ndryshimeve prej 

tranzicionit politiko-social të shumë vendeve.  

Zhvendosja nga ekonomi e planifikuar në ekonomi të lirë të tregut, duke qënë një 

periudhë e mbushur me kundërshti politike dhe pamjaftueshmëri si ekonomike, si politikëbërëse, 

ka penguar rrjedhimisht zhvillimin dhe konsolidimin e zinxhirit të prodhimit, duke mbartur me 

vete si koston edhe mungesën e investimeve në këtë sektor. Thënë kjo, përditësimi i vendeve të 

rajonit me politikat më gjithëpërfshirëse të Bashkimit Europian apo politikat globale, ka qënë i 

pjesshëm. Shpesh politikat aplikohen në këto vende pa pasur informacionet e duhura për 

përshtatjen e tyre me kërkesat aktuale në këtë sektor, apo edhe duke mos pasur parasysh nevojat 

specifike të grupeve të interesit. Nga ana tjetër, një element mjaft i rëndësishëm mbeten 

investimet e drejtpërdrejta të huaja ose financimet nga qeveritë përkatëse, për t’i dhënë kështu 

hovin e duhur këtij sektori. Njëkohësisht edhe kontakti i herpashershëm me nevojat në ndryshim 

të vendeve dhe të grupeve të interesit, është një nga pikat kyç për mbarëvajtjen e sektorit 

bujqësor. 

Është vënë re se ka një mungesë të studimeve kërkimore të detajuara për politikat 

bujqësore, produktet dhe cilësinë ushqimore, sidomos në rajonin e Ballkanit, apo edhe në dy 

vendet që ky studim mbulon: Shqipëria dhe Maqedonia. Për këtë arsye është ndërmarrë pikërisht 

një studim krahasues mes këtyre dy vendeve, përmes të cilit synohet të sillen rekomandime 

konkrete për përmirësimin e situatës. 

1. SPECIFIKIMI I PROBLEMATIKËS 

Ky studim ka për qëllim të sjellë një panoramë aktuale të politikave bujqësore në disa 

nivele për të veçuar politikat konkrete në rajonin e Ballkanit. Qëllimi kryesor është të shqyrtohen 

politikat bujqësore të shtetit shqiptar dhe atij maqedonas, duke vendosur përballë njëra-tjetrës 

politikat dhe situatën aktuale të të dy vendeve për të konkluduar se cilat janë anët pozitive dhe 

negative në implementimin e politikave, cilat janë mënyrat më adekuate për të përmirësuar 

politikëbërjen dhe si mund të nxiten investimet në agro-bujqësi. Njëkohësisht për shkak të 
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ngjashmërive në thuajse gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, rekomandimet e këtij punimi 

mund të aplikohen edhe në vende të tjera të rajonit.  

1.1. Metodologjia 

Disiplina shkencore e këtij punimi i përket kërkimeve shkencore të karakterit të 

politikave krahasuese. Ky kërkim është një studim kros-seksional, i modelit përshkrues ku 

mbizotëron metoda cilësore. Vetë studimi nuk ka për qëllim përgjithësimin e rezultateve, 

megjithatë rezultatet e tij janë të vlefshme dhe relevante, sidomos për vendet e marra në analizë. 

Studimi, në pjesën e parë të tij fokusohet në rishikimin e literatures mbi politikat agrobujqësore 

globale, europiane e ballkanike, e më konkretisht në publikimin e fakteve mbi situatën e sektorit 

bujqësor në rajonin e studiuar. Ndërsa në pjesën e dytë hulumtojmë faktorët që çojnë në 

përmirësimin e politikëbërjes apo implementimit, duke bërë një analizë krahasuese mes dy 

vendeve në aspektin e prodhimtarisë dhe investimeve bujqësore.  

2. RISHIKIMI I LITERATURËS 

Në dekadën e fundit, shumë studiues dhe investitorë kanë treguar rritje të interesit 

kundrejt sektorit bujqësor dhe sistemeve ushqimore, intriguar nga faktorët socio-ekonomikë e 

mjedisorë, nga shqetësimi për cilësinë dhe sigurinë ushqimore, apo edhe nga vetë norma e rritjes 

së urbanizmit e cila mbart me vete mjaft kosto. Megjithatë nga pikëpamja ndërkombëtare janë 

hedhur hapa të mëdha në drejtim të investimeve private në sektorin bujqësor, të cilat janë tashmë 

një nga elementet kyç për zhvillimin e qëndrueshëm mjedisor, eleminimin e varfërisë, dhe 

promovimin e prodhimtarisë së shëndetshme. Në mënyrë që ky sektor të vazhdojë të jetë i 

qëndrueshëm apo të përmirësohet, të gjitha veprimtaritë rregullohen përmes politikave të 

përbashkëta bujqësore dhe objektivave të zhvillimit rural, të cilat rrjedhimisht adaptohen nga 

secili shtet sipas nevojave apo interesave përkatëse. 

 

 

2.1.  Politika agro-bujqësore dhe agri-kulturore mbarëbotërore 

Politikat bujqësore ndërkombëtare përcaktojnë disa objektiva dhe masa të zhvillimit 

bujqësor e rural, të cilat synojnë qëndrueshmërinë dhe vazhdimësinë e sektorit bujqësor. Politikat 
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agrikulturore në përgjithësi fokusohen në rritjen e prodhimtarisë, por gjithmonë duke pasur 

parasysh garantimin e ruajtjes së burimeve natyrore dhe përdorimin optimal të faktorëve të 

prodhimit. Qëllimi i përbashkët i politikës bujqësore është rritja e mirëqenies dhe të ardhurave në 

zonat rurale, stabiliteti i tregut bujqësor mbarëbotëror, dhe ngushtimi i hendekut të pabarazive 

dhe varfërisë rajonale.  

Në mënyrë që këto politika të unifikohen në shkallë botërore, Organizata e Kombeve të 

Bashkuara ka krijuar agjensi dhe departamente të specializuara të cilat adresojnë problematikën e 

urisë dhe zhvillimit rural, si edhe promovojnë sigurinë ushqimore. Përmes organizatave si 

Organizata për Ushqimin dhe Agrikulturën (Food & Agriculture Organization - FAO); 

organizata humanitare e njohur si Programi Botëror i Ushqimit (World Food Programme -WFP); 

Fondi ndërkombëtar për Zhvillim Agrikulturor (International Fund for Agricultural Development 

- IFAD), etj, synohet të promovohen qëllimet parimore të politikave, të inkurajohen investime të 

përgjegjshme publike dhe private bujqësore për të rritur mjetet e jetesës, promovimin e të 

drejtave të njeriut dhe zbutjen e risqeve për sigurinë ushqimore. (Food Security and Nutrition - A 

Global Issue) Organizatat fokusohen tek elementet kyçe të zhvillimit të sistemeve të 

përgjegjshme në lidhje me bujqësinë dhe sigurinë ushqimore, identifikimi i përgjegjësive të 

investitorëve apo fermerëve ruralë, si edhe përqëndrohen në krijimin e një kornize legale e 

parimore për politikat bujqësore.  

Praktikisht, disa parime të përgjithshme janë përmbledhur nga Komiteti për Parimet e 

Sigurisë Ushqimore Botërore (Jull, 2016) dhe janë dizenjuar si një qasje për t’u zbatuar në gjithë 

sektorët dhe në të gjitha fazat e prodhimit bujqësor apo sistemet ushqimore, megjithatë veprimet 

për arritjen e një parimi varen prej strukturës së projekteve apo natyrës së investimit. Parimet 

janë vullnetare dhe jo ligjore, pra duhet të interpretohen dhe zbatohen në përputhje me 

legjislacionin ekzistues kombëtar apo në disa raste në kontekstin ndërkombëtar.  

 

2.2. Politika agro-bujqësore europiane 

Në Bashkimin Europian, si çdo program tjetër politik, edhe politikat bujqësore janë 

njehësuar në atë që njihet si Politika e Përbashkët Bujqësore (Common Agricultural Policy). E 

themeluar që prej viteve ’50, PPB është një nga politikat qëndrore të BE, e cila ngelet ende ikonë 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

133 
 

e integrimit europian (Dinan, 2010) për faktin se edhe me zgjerimin e BE dhe kritikat e shumta 

në aspektin e buxhetit, mban ende rol kryesor ndër politikat e përbashkëta. Origjina e kësaj 

politikë është socio-ekonomike, pasi parimisht kishtë për qëllim stabilizimin e tregut të 

përbashkët bujqësor dhe standartizimin e çmimeve, por njëkohësisht kërkonte të siguronte një 

standart jetese të kënaqshëm edhe në zonat rurale.  

Në vitet ’80, PBB u ndërthur me politikat e kohezionit dhe politikat rajonale, kjo për 

shkak edhe të zgjerimit të BE në Mesdhe. Kështu politika u reformua dhe fokusi shkoi drejt 

reduktimit të disniveleve ekonomike dhe sociale mes rajoneve të pasura dhe atyre të varfra. 

(Dinan 2010) Në fakt reformimi pati pasoja negative në aspektin politik dhe ekonomik: nuk arriti 

të zgjidhte pabarazitë rajonale dhe shpesh partneritetet formoheshin drejtpërdrejt me rajonet 

rurale duke anashkaluar qeveritë kombëtare, megjithatë fenomeni i fundit ndikoi pozitivisht në 

themelimin e Komitetit të Rajoneve.  

Në vitin ’90, po ashtu ndodhën një seri incidentesh në sektorin bujqësor, duke sjellë 

vëmendjen drejt krijimit të një kuadri ligjor në nivel europian. Komisioni Europian zhvilloi një 

qasje të integruar të parimeve dhe procedurave ligjore e cila mbulonte të gjithë sektorët e 

zinxhirit ushqimor, që më pas shërbeu si bazë për Rregulloren e Përgjithshmë të Ushqimit 

(General Food Law Regulation). Kjo rregullore është themeli për direktivat ligjore të agro-

bujqësisë dhe vendos një kornizë ligjore edhe për vendet anëtare të BE.  

Rregullorja e Përgjithshme e Ushqimit ka për objektiva garantimin e nivelit të mbrojtjes 

së jetës njerëzore dhe interesave të konsumatorëve; sigurimin e lëvizjes së lirë të produkteve 

ushqimore të prodhuara brenda BE; lehtësimin e tregtisë botërore të ushqimeve të sigurta bazuar 

në standarte dhe marrëveshje ndërkombëtare. (EC Regulation No 178/2002) Kjo rregullore 

ndahet në dy sektore specifike: në Rregulloren për ushqimet me origjinë shtazore (EU 

Commission Implementing Regulation No 931/2011) dhe në Rregulloren për filizat dhe farat 

(EU Commission Implementing Regulation No 208/2013). Në mënyrë që të arrihet transparenca 

dhe qëndrueshmëria në aspektin e analizës së riskut që paraqitet në hallkat e zinxhirit ushqimor, 

janë përcaktuar disa kushte që targetojnë aspektin e implementimit të politikës. Si fillim rëndësi i 

kushtohet Kërkesës për siguri dhe gjurmueshmëri, duke qënë se produktet bujqësore dhe 

shtazore mund të kenë vend origjine një shtet të BE ose jo. Së dyti, po aq rëndësi ka edhe 

Kërkesa për përgjegjshmëri të operatorëve, qofshin këta kultivues, operatorë biznesi, apo 
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investues. Duke marrë parasysh këto kushte është përpiluar një dokument udhëzues për fazën e 

implementimit të politikave agro-kulturore, në të cilin janë parashikuar edhe masa për 

menaxhimin e krizave dhe emergjencave ushqimore.  

Nën ndikimin e kontekstit politik, social, ekonomik gjithnjë në ndryshim, Rregullorja e 

Ushqimit por edhe vetë Politika e Përbashkët Bujqësore janë përditësuar disa herë duke 

modifikuar edhe perceptimet e konsumatorëve në lidhje me sektorin agro-bujqësor. Reforma më 

e fundit është bërë pikërisht këtë vit, dhe fokusi parësor ka qënë tek kriteret mjedisore, 

pritshmëritë dhe përfitimet deri në vitin 2020.  

Kjo reformë, ndryshe nga reforma e para pesë viteve, bazohet në lehtësimin e proceseve 

burokratike dhe mundësimin e 'të mirave publike' përmes subvencionimit të agro-bizneseve 

(Regional Overview - Five Key Themes for Europe Agribusiness, 2018), ndërsa në vija të 

përgjitshme fokusohet tek balancimi i kuotave të importit dhe eksportit mes vendeve të BE, rritja 

e partneritetit publik-privat apo e investimeve të huaja të drejtpërdrejta, dhe eleminimi i 

barrierave me të cilat përballen shtetet për shkak të disnivelit të zhvillimit të sektorit bujqësor 

apo politikave bujqësore kombëtare që ndjekin. 

2.3. Politika agro-bujqësore në rajonin e Ballkanit 

Vendet e Ballkanit, duke qënë se janë në fillimet e integrimit europian, kalojnë së pari 

përmes procesit të rishikimit të legjislacionit dhe politikave kombëtare, me qëllim harmonizimin 

e tyre me Acquis Communautaire të BE. (Kazakova, Stefanova, 2010) Kërkesë kryesore në 

harmonizimin e politikave është arritja e standartit të metodës bashkëkohore bujqësore, e njohur 

si "Bujqësia e Vlerave të Larta Natyrore". Ky koncept thekson se tipet e ndryshme të formave 

bujqësore, të cilat mbështesin biodiversitetin kërkojnë instrumente të targetuara për të siguruar 

mbijetesën (Kazakova, Stefanova, 2010); fakt ky që për rajonin e Ballkanit është sa përparësi aq 

edhe disavantazh, sepse duke qënë një nga zonat me biodversitet më të lartë në Europë, edhe 

kompleksiteti e dëndësia e politikëbërjes rrjedhimisht është më e madhe. Qasja e kahhershme e 

politikave të Ballkanit ka qënë ajo tradicionale, duke mos qënë kështu mjaftueshmërisht efikase 

për zgjidhjen e problematikave aktuale apo aq më tepër për zhvillimin e mëtjeshëm të politikave 

agro-kulturore.  
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Toka bujqësore në Rajonin e Ballkanit (Figure 1) mbulon rreth gjysmën e territorit, 

respektivisht 19% e tokave pwrdoret si kullota ndwrsa 29% konsiderohet tokw e punueshme. 

Edhe pse rreth 45% e popullsisë jeton në zonat rurale, fenomenet më të përhapura në Ballkan 

janë braktisja e tokave bujqësore dhe lëvizja e popullsisë nga zonat rurale drejt atyre urbane. Nga 

ana tjetër problematikat konkrete që shfaqen gjatë hulumtimeve për politikëbërje janë dallimi i 

zonave tërësisht bujqesore, rregjistrimi i tokave të pakultivuara apo me potencial bujqësor, si 

edhe ndarja adekuate e llojit të tokës. Ajo që bie në sy është se përgjithësisht vendet e Ballkanit 

kanë terren të ngjashëm natyror, por mënyra si e shfrytëzojnë atë është mjaft e ndryshme si 

rezultat i fokusit dhe përparësisë që ka politika bujqësore kombëtare. Gjithashtu, edhe pse në 

sektorin bujqësor të të gjitha vendeve të Ballkanit parashikohen shifra të larta të të punësuarve, 

prodhimi bujqësor në përqindje të GDP-së ka pësuar rënie. (Kazakova, Stefanova, 2010)  

Gjithsesi, në mënyrë që të mundësohet bashkërendimi apo krahasimi i politikave 

bujqësore në rajonin e Ballkanit, janë identifikuar disa ndarje të sistemeve dhe tokave bujqësore 

(Kazakova, Stefanova, 2010) të cilat janë: Tipi 1 – Tokë me bimësi natyrore ose gjysëm 

natyrore; Tipi 2 – Tokë me mozaik habitatesh dhe pa bujqësi intensive; Tipi 3 – Tokë me specie 

të ralla europiane ose botërore. Ato që Politika e Përbashkët Bujqësore mbulon dhe në një farë 

mënyre indukton më tepër janë Tipi 1. Ndërkohë që në rajonin e Ballkanit Perëndimor kemi të 

bëjmë me një ndërthurje të Tipit 1 dhe Tipit 2. Ky i fundit nuk zë rol specifik në politikat 

europiane për shkak se shumë pak përdoret në rajone me bujqësi intensive, por është i 

përqëndruar në zona rurale e familjare. Kështu pashmangshmërisht është pjesë e politikave dhe 

strategjive të adaptuara nga vendet e Ballkanit. Përsa i përket synimeve strategjike dhe 

objektivave agro-kulturore, thuajse të gjitha shtetet kanë në fokus arritjen e një standarti të 

përbashkët si nga ana e mirëqenies së fermerëve, si nga ana e cilësisë në prodhimtari, si në 

aspektin e çmimeve të arsyeshme. 
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Figure 1 

 

 

Por edhe mes vendeve të Ballkanit vihet re disniveli përshkak të mbështetjes legale, 

proceduriale, financiare që ofron secili shtet për sektorin bujqësor. Sidomos në aspektin e 

implementimit të politikave apo strategjive ka diferenca të dukshme. Për shembull, shtete si 

Serbia e Bullgaria u japin mjaft rëndësi Programeve të Zhvillimit Rural dhe kontekstit politik për 

mirëmbajtjen e bujqësisë ekzistuese pse jo edhe zhvillimin e tyre; dhe kjo pasqyrohet mjaft mirë 

edhe në buxhetet përkatëse. Nga ana tjetër, shtetet e tjera përveç fondeve të kufizuara për 

programe të tilla, më tepër synojnë t’i japin prioritet, mbështetje, apo subvencionime, bujqësisë 

intensive kundrejt fermave të vogla, ekstensive, e familjare.  

3.  ANALIZA KRAHASUESE 

            3.1. Politikat agro-bujqësore dhe tregtare mes Shqipërisë e Maqedonisë 

Si dy shtete fqinje me karakteristika territoriale, klimë, kontekst historik dhe vizion 

thuajse të ngjashëm në aspektin agro-kulturor, pritshmëritë janë që Shqipëria dhe Maqedonia të 

kenë qasje të njejtë në politikat agro-bujqësore. Deri diku mund të thuhet se problematikat dhe 

sfidat që has sektori bujqësor në të dy shtetet janë të njejta, edhe që mënyra e adresimit 

pashmangshmërisht ndikohet nga fakti i hapjes së negociatave për antarësim në BE. Fillimisht 

tek të dy shtetet, si në shumicën e shteteve të rajonit, është karakteristikë mospërputhja mes të 

punësuarve në bujqësi dhe përqindjes që zë ky sektor në GDP e shteteve. Një problem tjetër 

është disniveli i brendshëm mes qyteteve të secilit shtet pasi politikat janë përgjithësuese dhe 
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shumë pak të rajonalizuara. Nga ana tjetër, mungesa e teknologjisë dhe investimeve vihet re në të 

dy shtetet, edhe pse në Maqedoni ka lobim më të fortë për projekte dhe investime se në Shqipëri. 

Ndërsa kuadri ligjor për sektorin bujqësor është duke u përmirësuar bazuar në kornizën e ofruar 

nga BE.  

Sektori bujqësor në Shqipëri mbulon rreth 48,7% të të punësuarve, rreth 24% e tokës 

është bujqësore, dhe kontributi nga ky sektor është 18,9% e GDP. (Kazakova, Stefanova, 2010) 

Problematikat e demokracisë së hershme kanë ndikuar negativisht në bujqësinë e Shqipërisë, 

respektivisht fragmentimi i tokës së përbashkët, shpërbërja e kooperativave, të drejtat e paqarta 

të pronësisë, mungesa e kreditimit apo subvencionimeve, mungesa e tekonolgjisë dhe 

investimeve të huaja. Megjithatë vitet e fundit po punohet përmes politikave dhe strategjive që të 

zhvillohen mundësitë potenciale në fushën agro-biznesit. Në dhjetë-vjeçarin e fundit janë 

vendosur edhe specifikat e subvencionimeve për fermerët duke ju dhënë mundësi këtyre të fundit 

të zhvillohen më tepër e të krijojnë investime të sigurta.  Nën kornizën e procesit të integrimit në 

BE janë krijuar disa mekanizma në formën e fondeve të cilat prej vitesh ndikojnë në 

përmirësimin e standarteve agro-bujqësore. Nga ana tjetër, përpos resurseve natyrore, Shqipëria 

ka nivele të ulta konkuruese me vendet fqinje në këtë fushë.  Një nga sfidat kryesore për të pasur 

përmirësime është rishikimi dhe përshtatja e kuadrit ligjor dhe lënia e hapësirave për ndërtim të 

strategjive dhe projekteve inovative e largpamëse.  

Përsa i përket specifikave ligjore shqiptare, objektivat dhe masat ligjore për sektorët e 

agro-kulturës dhe të zhvillimit rural përcaktohen në Ligjin Nr. 9817, datë 22.10.2007 (Qendra e 

Botimeve Zyrtare e RSH, 2007) ku në njëfarë mënyre përkufizohen disa koncepte dhe 

prezantohen format përmes të cilave do të arrihet zhvillimi rural, nxitja e prodhimit bujqësor dhe 

rritja e të ardhurave, stabiliteti i tregut, cilësia dhe siguria ushqimore, ruajtja e mjedisit natyror, 

ulja e varfërisë përmes alternativave bujqësore, etj. Ligji parashikon krijimin e një plani veprimi 

kombëtar me afat 7-vjeçar, ku përcaktohen kriteret për përfitim të fondeve, plani buxhetor, 

mjetet dhe instrumentat për zhvillim rural, si edhe procedura të monitorimit dhe vlerësimit të 

politikës apo strategjisë. Po kështu nevojiten disa masa për arritjen e efiçencës bujqësore, të cilat 

në politikën shqiptare zbatohen përmes masave për stabilizim të tregut dhe pagesave të 

drejtpërdrejta. Objektivi i marrjes së këtyre masave konsiston në përmirësimin e 

konkurueshmërisë së bujqësisë dhe industrisë agrobujqësore; mirë-menaxhimi i tokave 
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bujqësore; nxitja e veprimtarive të agrobiznesit; mobilizimi i potencialeve të zonave rurale; etj. 

Përcaktimi i çështjeve për ndërmarrjen e nismave vendore, shtjellohet në nenin 19, ku theksi bie 

në bashkëpunimin 'qëndror-lokal' dhe 'publik-privat'.  

Dy aspekte që konsiderohen mjaft të rëndësishme dhe relevante me situatën aktuale në 

rajon dhe më gjerë janë shërbimet publike në fushën e agrobujqësisë dhe mbështetja e kërkimit 

shkencor e trajnimit profesional në këtë fushë. Në shërbime publike do të përfshihen gjithë 

projektet dhe shërbimet këshillimore, kërkimi dhe kontrolli bujqësor përmes analizave, si edhe 

shërbime marketingu; elemente këto që mundësohen me pagesë të plotë apo të pjesshme, apo në 

disa raste parashikohen në forma të ndihmës shtetërore. Nga ana tjetër, lipset që të zhvillohet 

bashkëpunimi me institucione arsimore dhe aftësuese për të kanalizaur nevojat e bujqësisë dhe 

agroindustrisë. Në këtë pikë theksohet fakti se përfitues konkretë të trajnimeve do të jenë vetë 

fermerët, specialistët e bujqësisë, drejtues së agro-bizneseve, etj. Ndërkohë, në aspektin makro të 

politikës, prioritet parësor mbetet prodhimi për plotësimin e tregut të brendshëm (Ministria e 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural RSH, 10/29/2014), si edhe përmbushja e standarteve të cilësisë, 

sigurisë, dhe mbrojtjes mjedisore. Në përgjithësi politikat kanë ndikuar pozitivisht në zhvillimin 

socio-ekonomik të komuniteteve rurale, zhvillimin e bujqësisë si sektor prioritar konkretisht me 

rritjen e sipërfaqeve të shfrytëzueshme bujqësore dhe rritjen e madhësisë mesatare të fermave. 

Por, për arritjen e konkurueshmërisë me vende të rajonit dhe rritjen e sektorit në mënyrë 

produktive nevojiten më tepër investime të brendshme ose të huaja, kuotat dhe kriteret konkrete 

të të cilave i përcakton Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor me objektiva 

të mirëpërcaktuara deri në vitin 2020. 

Nga ana tjetër në shtetin fqinj të punësuarit në sektorin bujqësor zenë vetëm 17% të të 

punësuarve, ndërkohë që 42% e territorit përdoret për bujqesi dhe blegtori. (Kazakova, 

Stefanova, 2010) Por ajo që vlen për krahasimin mes dy vendeve është se përqindja që sektori 

bujqësor ze në GDP e Maqedonisë eshte gati dyfishi. Megjithatë edhe Maqedonia si një vend ish-

komunist i shkëputur vonë nga ish-republika Jugosllave përballet me të njëjtat probleme si edhe 

Shqipëria, por përmirësimi teknologjik dhe përqafimi më i shpejtë i direktivave europiane ka 

bërë të mundur maksimizimin e shfrytëzimit të tokave bujqësore dhe praktikisht efiçencën në 

këtë sektor. Gjithashtu fokusi në përforcimin e ekonomive të vogla bujqësore, të cilat dominojnë 

në ekonominë maqedonase, përmes mbështetjes financiare dhe tërheqjes së investimeve të huaja 
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kanë qenë shtysë për zhvillimin rural. Nga ana tjetër ekzistojnë edhe politika për përkrahjen 

shtetërore të ekonomive të vogla bujqësore që shfaqin potencial për t'u kthyer në struktura më të 

mëdha si subjekte me kapacitete prodhuese bujqësore të orientuara nga tregu i brendshëm apo 

nga eksporti.  

Njëkohësisht ka një qasje e cila përkrah bashkimin e fermave të vogla deri në madhësinë 

optimale për t'u shndëruar në ferma të tregut por ky konsolidim duhet të vijë duke u përshtatur 

me kushtet kohore, pa përkrahje apo ndërhyrje nga shteti. Por theksohet nevoja e mbështetjes nga 

qeveritë përmes politikave, duke vendosur pikësynimin tek përshtatjet e bujqësisë me ndryshimet 

klimaterike dhe specifikat për zhvillimin e bujqësive në nivel lokal, gjë të cilën shteti maqedonas 

e pasqyron më së miri në politikat dhe ligjet që ka hartuar ndër vite. Në bazën ligjore të 

Maqedonisë, ndryshe nga baza ligjore shqiptare, vihet re një specifikim për gjithë fushat e 

sektorit bujqësor, si edhe për elemente specifike të agro-bujqësisë; kjo për shkak të mbështetjes 

në direktivat gjeneraliste të rajonit dhe Europës. Konkretisht politika agro-bujqësore maqedonase 

kanalizohet në disa ligje, si psh. Ligji për prodhimin organik bujqësor; Ligji për tokën bujqësore; 

Ligji për cilësinë e produkteve bujqësore; Ligji për shëndetin e bimëve; Ligji për produktet e 

mbrojtjes së bimëve; Ligji për farën dhe materialin e mbjelljes së bimëve bujqësore; Ligji për 

bujqësinë dhe zhvillimin rural; etj. Të gjitha ligjet sepcifikojnë me detaje aspekte ligjore dhe 

praktike për elementet që kanë në fokus. Ndër të tjera, peshën kryesore në fushën agrokulturore  

e mban Ligji për bujqësinë dhe zhvillimin (Gazeta e Botimeve Zyrtare e RM, 2015), ku gjenden 

bazat për krijimin e planit të veprimit dhe strategjive afatgjata. 

Më konkretisht, objektiva në termat agro-bujqësore janë përcaktuar në Strategjinë 

Kombëtare për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 2014 - 2020, sidomos në drejtim të praktikave 

pro-mjedisit, ristrukturimit dhe zhvillimit të fermave, nxitjen e teknologjisë dhe inovacionit në 

agrokulutrë, lehtësimin e procedurave ligjore për fermerët e rinj, përmirësimin e kushteve në 

zona rurale dhe nxitjen e vetëadministrimit lokal. Po kështu, një pjesë e mirë e strategjisë i 

dedikohet kualifikimeve profesionale si në aspektin e aftësimit për aspekte bujqësore, por edhe 

në aftësimin mbi teknologjitë e reja të fushës, duke theksuar se edukimi i fermerëve ndikon në 

balancimin dhe optimizimin e cilësisë, sigurisë, produktivitetit. (Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë, 

dhe Ekonomisë së Ujrave RM, 12/21/2014) Gjithashtu është krijuar një kornizë për 
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modernizimin e prodhimeve vendase përmes bashkëpunimit me projekte të huaja, duke sjellë 

kështu një risi në agrikulturën maqedonase. 

 

            3.1.1.  Historiku i importit dhe ekspotit mes vendeve 

Midis Shqipërisë dhe Maqedonisë ekzistojnë disa marrëveshje të fushës agro-bujqësore. 

Vlen të përmendet se të dyja shtetet janë bërë pjesë e Marrëveshjes për Tregti të Lirë në dhjetor 

2006, përmes të cilës janë akorduar tarifat preferenciale dhe kuotat për produktet bujqësore, 

njëkohësisht dhe produktet e peshkimit (Drejtoria e Përgjithshme e Doganave), duke qënë se dy 

shtetet ndajnë vijën kufitare tokësore dhe ujore. Ndërkohë që në vitet në vijim pak marrëveshje 

kanë pasur fokus në aspektin agro-bujqësor për shkak të barrierave infrastrukturore apo 

mungesës së unifikimit të barrierave doganore. Sipas statistikave (Figure 2) shkëmbimet tregtare 

Shqipëri-Maqedoni  arrijnë rreth $90M, (Ministria e Punëve të Jashtme) ku importet zenë më 

shumë se 50%, ndërsa eksportet nga Shqipëria drejt Maqedonisë gati 30%.  

                                                 Figure 2 

 

Konkretisht Shqipëria eksporton në Maqedoni rreth 2,6% të eksporteve që kryen me një 

vlerë prej $61,5M, pjesa më e madhe e të cilave përbëhet nga produktet minerale dhe hekuri. Në 

vendin e tretë në listën e produkteve zenë vend frutat edhe perimet me një vlerë prej $5,16 M, 

kategori kjo që mund të ndahet në disa nënkategori: domatet me 39%, kastravecat me 20% dhe 

bimët e parfumeve me 18%. Produkti i mollëve renditet në një nga produktet më pak të 

importuara më një përqindje prej 0,30% që arrin shifrat e $15,3K.. Nga ana tjetër të dhënat 

tregojnë që Shqipëria zë një vend prej 1,3% në listën e shteteve në të cilat eksporton Maqedonia 

me një vlerë prej $77,8M. Ndër produktet të cilat zenë pjesën më të madhe të importon Shqipëria 

janë metalet e përpunuara, vjarat e farave të ndryshme, produkte ushqimore, medikamente 

mjekësore dhe plastikë, dhe një pjesë pak më të vogël zenë frutat dhe perimet të cilat arrijnë një 
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total prej $3,77M. Produkti i cili importohet më shumë nga Shqipëria është rrushi me një 

përqindje prej 47% dhe vlerë rreth $1,76M. Ndërsa produkti i mollëve ze një vend prej 0,43% që 

arrin vlerën e $16,1K. (Drejtoria e Përgjithshme e Doganave) 

            3.2. Implementimi i politikave në Shqipëri e Maqedoni 

Duke qënë se politikat agro-bujqësore nënvijëzojnë nevojën për biodiversitet dhe 

zhvillim rural, domosdoshmërisht edhe mënyra e implementimit të tyre është thelbësore në 

përcaktimin e rezultateve afatmesme dhe afatgjata. Përpos diferencave në strategji, fokusi mbetet 

në përmirësimin e konkurrueshmërisë dhe ristrukturimin e agrobiznesit. Tek të dyja shtetet 

paraqiten probleme si kufizimi në fonde dhe pasiguria në financime afatgjata. Maqedonia mbetet 

një hap më përpara në këtë aspekt, duke qënë më e orientuar nga bujqësia me vlera të larta 

natyrore apo duke ruajtur fokusin nga prodhimet e modernizuara vendase, njëkohësisht është 

edhe më e hapur ndaj investimeve të huaja. Gjithashtu ekzistojnë mjaft politika subvencionimi, 

psh. subvencionohen pagesat e barinjve duke motivuar punësimin në këtë sektor ose 

subvencionohen fermerët që përpos aktiviteteve bujqësore merren edhe me bletari. Po njësoj 

kanë përparësi prodhuesit e verërave dhe duhanit, të cilët janë pjesë e programit të përkrahjes së 

drejtpërdrejtë financiare. Ndërkohë në Shqipëri subvencionet e drejtpërdrejta nuk përdoren si 

politikë afatgjatë, por praktikohet sidomos për fermat me përmasa të mesme e të mëdha.  

Përgjithësisht po gjendet terren edhe për invetime të drejtpërdrejta të huaja në të dy 

shtetet duke qënë se politikat i kanë dhënë hovin e duhur sektorit agobujqësor, duke nxjerrë në 

pah potencialin që këto vende kanë. Në Shqipëri sektori bujqësor mbështet nga fondet e BE 

përmes programit Ipard-like, i cili ofron rreth $8M në formën e grantit për agropërpunuesit dhe 

fermerët, ekzistues dhe potencialë, kusht për përfitimin e të cilit është përpilimi i një plan biznesi 

të përshtatshëm për zhvillimin rural. Gjithashtu së fundmi është ndërmarrë një projekt nga 

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural për rregjistrimin e fermerëve dhe agrobizneseve në 

mënyrë që të përfitojnë nga fondet dhe të bëhen pjesë e projekteve, si pjesë e Skemës kombëtare 

për mbështetjen e bujqësisë. Ndërkohë në Maqedoni përveç mbështetjes së BE me programe të 

ndryshme si psh. programet Breeder që financojnë kërkime shkencore dhe mundësojnë 

përmirësimin e varieteteve vendase, ka edhe investime madhore si rasti i firmës hollandeze 

Inforug. Kjo e fundit është një firmë eksportuese e fidanëve në tregun botëror, dhe ka investuar 
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rreth $9M e ka hapur 130 vende pune për prodhimin e këtyre fidanëve në territorin 

veriperëndimor të Maqedonisë.  

 

 

3.3 Rrjedhimet e politikave agro-bujqësore në Shqipëri e Maqedoni 

Shqipëria 

 

Maqedonia 

 

Kuadri ligjor 

 

 

Ligji i hartuar për zhvillimin rural dhe 

bujqësinë vjen si një bazë e fortë për hartimin 

e politikave, duke mbuluar në detaje mjaft 

aspekte të agrikulturës shqiptare.  

Nga ana tjetër, Strategjia Ndërsektoriale ka 

objektiva të mirëpërcaktuara në përshtatje me 

nevojat dhe interest e fermerëve dhe 

agropërpunuesve.  

 

 

Ekziston një tërësi ligjesh për secilën nga 

aspektet e fushës bujqësore dhe zhvillimit 

rural, gjë e cila mund të sjelli edhe ngatëresa 

në interpretimin politik.  

Ndërkohë që Strategjia Kombetare mbetet në 

nivele të larta përshkak të adaptimit të 

direktivave europiane, si edhe për shkak të 

qasjes lokale që përdoret në politikëbërje.  

 

Përfshirja e Grupeve te Interesit dhe financimi i aktorëve potencialë 

 

 

Grupet e Interesit shumë pak organizohen në 

mënyrë individuale, ndërkohë që së fundmi 

janë bërë pjesë e procesit politikëbërës përmes 

konsultimeve dhe takimeve me grupet e 

ekspertëve.  

Terreni në Shqipëri është i përshtatshëm për 

shtimin e agrobizneseve dhe lulëzimin e 

agrobujqësisë, por të paktë janë ata që 

ndërmarrin iniciativën të bëhen pjesë e sektorit 

bujqësor për shkak të pasigurisë dhe mungesës 

së mbështetjes nga shteti.  

 

 

Grupet e Interesit janë më tepër të organizuar, 

duke qënë se edhe më shumë bëhën pjesë e 

samiteve shtetërore për agro-bujqësinë. Po 

kështu janë pjesë e pandashme e procesit të 

politikëbërjes.  

Përsa i përket aktorëve potencialë që synojnë 

të hyjnë në sektorët e agro-bujqësisë dhe agro-

përpunimit, parashikohen kushte adekuate dhe 

masa lehtësuese për t’i dhënë hov dhe prioritet 

zhvillimit rural në disa zona specifike.  

 

Efiçenca në shfrytëzimin e burimeve natyrore 
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Problematikë mbeten dilemat për pronësinë 

dhe ndarjen e tokave bujqësore, njëkohësisht 

edhe trajtimi i tokave bujqësore si truall 

ndërtimi për qëllime të dyta.  

Përqindja e tokave bujqësore të përdorshme 

për sipërfaqen totale dhe numri i të punësuarve 

në këtë sektor mbetet mjaft i vogel (shkak 

informaliteti), duke ndikuar negativisht në 

përqindjen e bujqësisë ndaj GDP. 

 

Tokat bujqësore të përdorshme zenë shumicën 

e sipërfaqes tokësore të vendit, ndërkohë që 

numri i të punësuarve mbetet i ulët.  

Por përqindja që sektori bujqsore mban në 

GDP është gjithnjë në rritje, përshkak të rritjes 

së efiçencës në prodhimtari, synimit ndaj 

aftësimit profesional, dhe zhvillimit 

tekonologjik.  

 

Qasja ndaj alokimit të fondeve: Grante, Subvencione 

 

 

Subvencionimet vijnë si strategji afatshkurtra, 

nën kritere të mirëpërcaktuara, por vetëm për 

disa forma të agrobizneseve, kryesisht për 

ferma të përmasave madhore. I mëshohet më 

tepër partneritetit publik-privat.  

 

 

Përkrahjet e drejtpërdrejta financiare, qofshin 

grante apo subvencionime, janë forma më e 

preferuar e alokimit të fondeve në këtë sektor, 

duke pasur si kriter fusha specifike dhe 

zhanrin agro-kulturor të prodhimtarisë.  

Ka pritshmëri rreth investimeve të huaja.  

 

 

Qasja ndaj teknologjisë dhe trajnimeve 

 

 

Projektet edukuese dhe trajnimet kualifikuese 

janë pjesë e hershme e politikave, edhe pse 

kanë mangësi në vënien në praktikë dhe 

mbërritjen tek të gjithë aktorët apo grupet e 

interesit në këtë sektor.  

Nga ana tjetër vihet re një hapje ndaj 

teknologjive të reja përshkak të inovacioneve 

që sjellin investitorët e huaj.  

 

 

Implementimi i teknologjive dhe modernizimi 

i teknikave të prodhimtarisë janë aspekte më të 

hershme në sektorin bujqësor maqedonas sesa 

atë shqiptar. Po kështu edhe grupet e interesit 

përfshihen më shpesh në trajnime e 

kualifikime, duke qënë gjithnjë më të 

përditësuar me metoda e teknika të reja 

prodhimi.  

Njëkohësisht ndikojnë edhe nismat e huaja 

private, të cilët mundësojnë në aftësimin e 

mëtejshëm të të punësuarve apo atyre që 

synojnë të bashkëpunojnë.  

 

 

Qasja ndaj IHD 

 

 

Më të zhvilluara janë politikat socio-

ekonomike të cilat në përgjithësi kufizojnë 

investimet e huaja të drejtpërdrejta dhe i japin 

mundësi investimeve private shqiptare, jo 

 

Fokusi prioritar drejt politikave socio-

ekonomike pritëse, të cilat afrojnë më tepër 

investitorë të huaj dhe njëkohësisht duke 

pregatitur një terren të përshtatshëm për 
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domosdoshmërisht duke mbështetur zhvillimin 

rural. 

 

bashkëjetesën e agro-bizneseve të huaja me 

ato vendase, në mënyrë që të mbështetet 

zhvillimi rural.  

 

 

            3.3. Hapësira për përmirësim e zhvillim të politikave 

Përmirësimi i sektorit agrobujqësor dhe promovimi i agrobiznesit mbetet sfidë për të dy 

shtetet. Edhe pse kuadri ligjor në të dy shtetet është mjaft i zgjeruar, gjithëpërfshirës, e i 

përshtatur në kontekstet sociale, ekonomike, e historike të vendeve, nevojitet që minimalisht të 

rishikohet në periudha të caktuara. Nga ana tjetër edhe përshtatje me ndryshimet klimaterike 

globale duhet të pasqyrohet në politika dhe ligje. Po kështu strategjitë janë të mirë-formuluara, 

por zakonisht kanë mangësi në formatet e monitorimit dhe instrumentat e kontrollit duke mos 

pasur kështu një qasje për problematikat e mëparshme apo ndikimet indirekte që mund të ketë 

pasur startegjia e mëparshme. Një faktor që do të ndikonte pozitivisht do të ishte rritja e 

bashkëpunimit mes vetë fermerëve dhe agropërpunuesve në mënyrë të pavarur, pasi janë ata 

grupet e interesit që ndikohen drejtpërdrejt nga politikat. Padyshim që konsultimet paraprake në 

procesin e krijimit të politikës janë të pashmangshme dhe të nevojshme. Në këtë kontekst mund 

të promovohen edhe rrjetet e bashkëpunimit si mjet për zhvillimin e konsulencave dhe 

shkëmbimin e njohurive.  

Nga ana e qeverive respektive nevojitet të punohet më teper për përmirësimin e 

infrastrukturës, e cila do të ndikonte në zhvillimin e zonave rurale më të largëta por edhe në 

krijimin e marrëdhënieve afatgjata me këto zona. Njëkohësisht do të sillte edhe përfitime për 

vetë shtetet duke qënë se do të tërhiqte vëmendjen drejt produkteve vendase duke ndikuar edhe 

në eksportin e tyre në vende të tjera të rajonit, ose duke afruar investitorë të huaj drejt dy 

shteteve potenciale. Praktikisht nevojitet të krijohen hapësira për zhvillimin e agrobizneseve si 

një formë e re e zhvillimit rural, e cila jo vetëm favorizon punësimin në zonat rurale por I jep një 

tjetër hov ekonomisë së secilit vend. Nëse do të merrnim parasysh situatën e të dy shteteve, do të 

duhet të theksonim nevojën për bashkëpunim mes Shqipërisë dhe Maqedonisë, sepse mund të 

ndajnë me njëri-tjetrin jo vetëm infromacion mbi kuadrin ligjor apo kualifikimet bujqësore, por 

mund të përshtasin më tepër strategjitë për të përmirësuar anët negative të secilës palë. Po kështu 
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mund të krijohej një projekt i përbashkët, sidomos për zonat që gjenden në kufij të dy shteteve 

përshkak se edhe kultura bujqësore është e përafërt por edhe qasja ndaj bujqësisë ngjason më 

tepër.   

 

 Konkluzione  

4.1 Metoda praktike/sugjerime për zhvillimin e sektorit bujqësor në të dy 

vendet 

Në mënyrë që të krijohen sa më shumë projekte dhe investime të huaja dhe që shtetet të 

orientohen më tepër drejt agrobizneseve ekzistojnë disa pika kyç ku duhet të mëshohet më tepër:  

- Përmirësimi i vazhdueshëm i teknologjisë së prodhimit të produkteve agro-bujqësore 

- Informimi mbi trendet më të reja të zhvillimeve bujqësore rajonale, europiane, e botërore 

në termat e sigurisë dhe cilësisë ushqimore 

- Përpos përqafimit të modernizimit agro-bujqësor, duhet të ruhet autenticiteti i 

prodhimeve dhe njëkohësisht të drejtohet fokusi nga prodhime me vlerë ekonomike por 

që përshtaten me llojin e tokave bujqësore në secilën zonë lokale 

- Përkrahja e agro-bizneseve dhe investimi në industrinë e agropërpunimit, duke qënë se 

kjo e fundit është një terren i përqafuar nga investues të huaj 

- Garantimi i mbështetjes financiare nga shteti për aktorë potencialë që dëshirojnë të hyjnë 

në sektorin bujqësor 

- Zhvillimi i mëtejshëm i kërkimeve agrokulturore dhe shtimi i trajnimeve profesionale në 

fushën agro-bujqësore  
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Abstract 

In today's conditions of the rapid development of our society and the rapid growth of 

information, traditional teacher-centered teaching methods couldn’t respond to the new 

developments. Therefore, today, in all teaching cycles, the new teaching is applied, which puts 

the learner in the center of the lesson, while the teacher is the leader, leads the student to seek 

independently information and solve any problems tricky to be.  

Student-centered teaching is becoming increasingly widespread because it attaches greater 

importance to teaching and learning in interaction.   Historically the methods have evolved, 

changed, perfected, and modernized according to social, economic and political developments. 

Discussion and working methods and techniques serve to develop organizational skills, to 

assimilate information through different learning segments, to reinforce group and self-

assessment, to clarify values, beliefs, and perspectives 

Keywords: methods of discussion, methodology, student-centered teaching, education 

 

INTRODUCTION 

In the complex process of teaching, it is and remains a problem in the future to use the 

most efficient methods of working with students. Teaching shouldn’t be just well thought out but 

well-planned as well. The teacher in his/her activity uses a number of strategies, methods and 

teaching techniques where students interact in different ways of organization. Discussion and 

workgroup methods create a learning environment in which the active learning is supported. 

mailto:rezarta.merko@eust.edu.mk
mailto:r.kerim@eust.edu.mk
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Also the use of efficient methods affects the quality of education. Quality in education is closely 

related to contemporary models or different methods used by teachers during the teaching 

process to achieve learning objectives. For this reason, many studies in the field of education 

have been conducted today that indicate the active involvement in the learning process which 

helps to fix different kinds of e-materials but also for a deeper and more accurate understanding 

of knowledge, their active use.1  

From all these problems that occur in teaching methods and techniques, along with my colleague  

Reis Kerim, we thought to write on the topic: "Methods and Techniques of discussion and 

working with groups”. In the first chapter, I presented different methods of discussion, their 

characteristics, organization of the discussion and classroom environment. All of these lead to 

student success. In the second chapter I have presented the specifics of the working method with 

groups. Here I have shown learning in collaboration together with all its features, observing and 

evaluating group progress and the results of collaboration. The third chapter contains discussion 

and working techniques with groups. Each technique contains its features and characteristics. In 

the fourth chapter I have shown the role of teacher and student, which are very important in 

teaching. Also in this chapter I have talked about the socialization of the student, which is very 

important for the formation of the student. 

1.  UNDERSTANDING THE TEACHING METHODS 

 Learning methods are: the methods, the ways, the steps and the didactic procedures that 

the teachers use during the learning process and beyond, for the transmission and acquisition of 

knowledge, skills and habits, for the development and formation of individual personality traits 

and features. Historically the methods have evolved, changed, perfected, and modernized 

according to social, economic and political developments. 

Learning methods have emerged from the time of the Greek mythology when Socrates 

was forced from Athens to drink the poison. Socrates was charged because he was honoring the 

wrong god, this action reduced the authority of the city and he was seen by citizens as a bad man. 

There are various speculations about the use of teaching methods. Some people are of the 

opinion that using the right teaching method is critical in the learning process and the student's 

                                                             
1 MASH, Metodat e mësimdhënies në arsimin fillor, Revista Mësuesi, Nr 9 (2567), Nëntor 2011, Fq 18 
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development. While some other people are of the opinion that the use of the wrong method by 

the teacher can lead the learner towards "ignorance", the sacrifice of his interest in school or until 

his rejection. With all that, when people who think that different people learn in different ways, 

the methods that the teacher uses in teaching are less important than the content that students 

learn. In teaching, it is very important to select and use the methods that the teacher will use. The 

teacher should make the lesson interesting and the classroom atmosphere to be dynamic, because 

if the teacher always uses the same teaching method it becomes monotonous while students are 

interested in the new knowledge that will be taken. Using appropriate pedagogical and 

methodological techniques affects teaching effective learning. Traditional teaching, in which the 

teacher speaks over and over, students get bored or “take a nap” during the whole class, and 

don’t even focus on what the teacher explains. This way is very monotonous both by the student 

and the tutor. The traditional method has many advantages and goodies that we cannot deny. 

What is important to emphasize on innovative methods of discussion and working with groups, 

is that the teacher should encourage co-operation between participants. Methods and techniques 

of discussion and work with groups are of special importance and are intended to teach students 

the habits of long learning, develop critical thinking, great influence in the way students process 

information, solve problems, and collaborate with others. All of these, therefore, the habits, the 

knowledge, the values are related to each other. The most developed learners who have the skills 

of processing information, collaboration, writing, and reading will be able to write down their 

views and attitudes about different concepts or problems. Each method means achieving a goal. 

Contemporary innovative methods give the results in the formation of the knowledge society 

skills. The innovative method of discussion awakens the interest of the students and the class will 

have all-inclusiveness. Good teaching is the result of the use of good teaching methods that 

evolve the dressing-up of time, and this should bring teachers together to evolve with time, and 

use new methods.  

The teacher will use innovative methods during teaching, but before that he should be trained 

about the method, have acquired and have good knowledge about it, and then he will be a 

lifelong learner.   Some professors have said that the dimension of teaching methods involves the 

process, the content and the context. Teachers are facilitators of discussion, mentors and 

lecturers, while students are listeners and participants. The teaching objective is that the quality 

of communication has an impact in exchange for information. Teaching methods may be 
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orientated by the teacher or the student. Discussion with students since the beginning of the 

concept of teaching has been a strategy-based approach. Discussion with the student, in most 

cases, considers the teacher as the one leader to lead the discussion. The teacher raises questions, 

gives a challenging answer and gives a different comment, and at the same time manages the 

discussion. Discussion is the method in which the students talk together about a prearranged 

topic in order to share information about the subject. The method of directing the method of 

discussion is related to the choice of the subject of the discussion that the teacher determines, the 

definition of the objective of the study, the division of the tasks of the students who are 

participants in the discussion, the creation of the environment for the development of the 

discussion and the realization of the discussion. The role of each in the group is to help each 

other to develop their own ideas. Discussions are not debates and during discussions the 

intellectual appearance is not encouraged. They are inexperienced when each student develops 

personal knowledge regarding the topic of discussion. 

Discussion is one of the simplest methods used when it comes to enabling the 

participation process as many of the students in the lesson as possible and when it is necessary to 

realize the whole measure of students in the classroom or within the groups of students. 

Discusses the moment when students ask questions and when a student answers about what 

another student has asked. So this method is a mixture of student teacher explanations, exchange 

of views and questions between them.2 

Discussion is one of the teaching methods used in all three components. It teaches more 

than a few other methods a vibrant, warm, natural and revolutionary atmosphere. In the outer 

appearance there seems to be similarities with the conversation, and in reality they differ. The 

method of conversation, as is well known, has the basis for the teacher-student dialogue, and the 

teaching discourse takes on a real controversy. The teaching discussion creates the opportunity to 

establish a better connection through individual and collective study. The news that brings each 

one into his discussion turns more into the property of all the students. The teaching discussion 

depends on other methods. Without research, readings, observations, experiments etc. There is 

no discussion when the lesson is taught on the basis of the discussion and is well distinguished 

                                                             
2 QTKA, Mësimdhënia me në qendër nxënësin, Tiranë, Dhjetor 2005, Fq 30 
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by two phases that are organically related to one another: the first preparatory work for 

discussion begins and the second one discusses the issues.3 

Students during the discussion process by correcting and verifying each other's thoughts 

reached more accurate conclusions. Usually the teaching discussion is used by teachers in 

rehearsal hours in the reinforcement, where the teacher controls the students' knowledge. 

Through discussions students' perceptions are emerged. Students are encouraged to think and 

judge.4 

1.1. Brief overview of the methods of discussion 

Each member's role in the group is to help each other to develop their own ideas. 

Discussions are not debates and during that intellectual presentation is not encouraged. They are 

successful when the learner develops personal knowledge about the topic of discussion. Student-

centered teaching initiates a progressive drive to improve quality of education. The problem in 

this teaching is to have a more open teaching. Teachers in this teaching should be open to 

involving students in the whole process of teaching. 5 The student-centered discussion has two 

main elements: the student and we cannot easily avoid the teacher. 

a) Description of the student-centered discussion 

Many class teachers use different ways of discussion. Usually the teacher is at the center 

of the discussions that take place during the teaching. The teacher makes the questions and 

students answer. The teacher can address different students while he/she keeps him/her at the 

center of the discussion. While in the student-centered discussion, they are the students who lead 

the discussion. A student takes the role of the leader, who leads the discussion group but the 

discussion then moves from one student to another. In this method, the teacher is an observer. 

The teacher takes notes during the discussion and later he/she uses the notes on the student 

                                                             
3 B, Dedja, B, Çomo, M, Vuji, P, Gaçe, S, Temo, Sh,Osmani, T, Xhaxho, Diskutimi mësimor, 

Didaktika, Mihal Duri,Tiranë, 1986, Fq 251 

4 T, F, Pettijohn, Efikasiteti i grupit,Psikologjia, Lilo, Tiranë, 1996, fq 547 

5 M, Kraja, Diskutimi me në qendër nxënësin, Pedagogji e zbatuar Geer, Tiranë, 2008, fq 310 
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performance evaluation and the reference materials in the next presentation. In the discussion of 

the students, in the classroom, the discussion groups are formed with 5 students. 

b) Discussion with the whole class 

The use of this method helps the teacher to find out what student attitudes are about the 

issue being discussed. This is important in giving lessons to human rights, which students need 

to examine and analyze the issues themselves. Discussions are also an opportunity to hear and 

speak in turn, the demands that are important to respect human rights.6 

c) Problem-solving Discussion 

The problem-solving discussion is intended to raise student thinking and to find answers 

to problems that require solutions. In this method the procedures to be followed are the same as 

those that are followed for the development of other types of discussion. Through this method 

students are encouraged to think, judge, and talk freely. This method is one of the well-known 

methods aimed at solving a particular problem or issue. The considered problem can be complex, 

requiring great skills and hardship to reach its solution, or it may be simple, so that the solution 

can be self-contained. But in each case, problem-solving activities are those that require deep 

thought and seek to find a solution in solving the problem. 

d)    Guided discussion  

Unfortunately, the classrooms in our country consist of a large number of students and 

the teacher when implementing the led discussion implements the Socratic method. In order to 

enable the teacher to do this, the following steps should be taken:  

- Select some generalizations to be taught by the students. 

-  It provides the students with information that is provided through explanation, texts 

of different techniques that carry the new information.  

- The teacher uses research questions that serve the guidance of students straightening 

the principles and generalizations from the information they have been given.  

                                                             
6 QTKA, Teknika dhe metoda të të mësuarit me në qendër nxënësin, Mësimdhënia me në qendër nxënësin, 

Tiranë,dhjetor, 2005, Fq 32 
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e)  Formal Discussions  

Symposiums, panels, and forums are part of the formal discussion method, while other 

debates that are similar to those mentioned above cannot be so much methodological as the 

methods used to report and clarify what is discovered. To bring students to formal discussion, the 

followed procedures are problem-solving techniques. Using the round table techniques, the panel 

and the forum can be the foundation stone for undertaking projects or studying the case by 

students. 

f)    Keys to a Successful Discussion 

The method of discussion that puts the student at heart can be very effective in learning, 

if it is used properly. Through this method it is very easy to engage a student to put them on the 

go. This approach that needs to be developed requires a leader and the role of the leaders is taken 

by the students themselves. The student who takes the lead role should help the students work in 

the process and circulate the discussion. 

Conclusion 

In this paper we discussed the issue of methods of discussion and working with groups 

that are extensively applied in today's teaching. This paper focuses on student-centered methods 

and techniques based on the fact that: the use of different teaching methods and techniques is 

very important in how the learner learns. My interest in using these methods in the teaching that 

will develop in the coming years has served my purpose in accomplishing this, in function of 

effective teaching and socialization of students. In using these methods the student is active and 

free in expression. 
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Abstrakt 

Në dekadat e fundit roli i shtetit në ekonomi është rritur dukshëm. Kjo vihet re jo vetëm 

në vëndet e Europës Perëndimore dhe Amerikë por edhe në vëndet e bllokut ish komunist. Roli I 

shtetit është vënë re kryesisht gjatë 45 viteve të fundit të sundimit të Diktaturës së Proletariat it ku 

ekonomia ishte e bazuar sipas parimeve të planifikimeve socialiste. Gjatë kësaj periudhe 

ekzistonte ekonomia kooperativiste e cila falimentoi me rrëzimin e sundimit duke ia lënë vëndin 

pluralizmit politik në Shqipëri. Me vendosjen e pluralizmit filloj që të zhvillohej si ekonomia e 

tregut ashtu edhe ekonomia e ndikuar nga shteti. 

Qeveri të ndryshme ndërhyn në ekonomi nëpërmjet instrumenteve politike si mbarëvajtje dhe 

funksionimi i platformës ligjore dhe institucionale mbi të cilën zhvillohet aktiviteti ekonomik. 

Shteti ka përcaktuar legjislacionin apo bazën ligjore dhe ka krijuar një sistem taksash që shërben 

për realizimin e buxhetit të shtetit. Ky buxhet është një element kyç për ngritjen e të mirave 

publike si dhe të ardhurave. 

Koncepti i “dështimit të tregut” është përdorur në analizat ekonomike dhe shumë më gjerësisht 

sesa zbatimi i tij për të kuptuar ekonominë e mediave. Ai është një koncept që priret të shpjegojë 

se përse në kushte të caktuara dhe për sfera të ndryshme të marrëdhënieve ekonomike, tregu nuk 

arrin të jetë efiçient, prodhon pasoja dytësore (“externalities”) të padëshirueshme dhe nuk arrin të 

ekuilibrojë ofertën me kërkesën duke sjellë dëme dhe pasoja negative si për “shitësin” ashtu edhe 

per bleresin. 

FjalË Kyçe: roli i shtetit, ekonomia, legjislacioni, taksat, të ardhurat 

mailto:s.bujari@eust.edu.mk
mailto:r.mamudi@eust.edu.mk
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HYRJE  

 Në të gjitha ekonomitë moderne, shteti ka një rol të padiskutueshëm, e madje shpesh 

parësor në aktivitetin ekonomik. Detyra themelore e shtetit në raport me ekonominë e çdo vendi 

është krijimi dhe mbarëvajtja e funksionimit të platformës ligjore dhe institucionale mbi të cilën 

zhvillohet aktiviteti ekonomik. 

 Roli i shtetit në kushtet e ekonomisë së tregut përqendrohet kryesisht në instrumentet 

politike për realizimin e treguesve makroekonomik. Kështu që gjatë këtyre 10 viteve është 

kompletuar legjislacioni në mbështetje të ekonomisë së tregut dhe është krijuar një sistem 

taksash që shërben për realizimin e të ardhurave të buxhetit të shtetit. Mirëpo, roli ekonomik i 

shtetit nuk shihet vetëm në politikën e mënyrave të sigurimit të të ardhurave por edhe në 

politikën e shpërndarjes së tyre. Të ardhurat e buxhetit realizohen përgjithësisht prej taksa 

tatimeve të të ardhurave nga doganat, shitjen e faktorëve të prodhimit, kredi qeverie apo 

organizmave të ndryshëm ndërkombëtarë etj.  

1. FAKTORËT QË JUSTIFIKOJNË NDËRHYRJEN E SHTETIT NË EKONOMI :1 

Mosfunksionimi në përsosmëri i tregut. Historia dëshmon qartazi se në rrethana të 

caktuara tregu i lirë nuk arrin të funksionojë si duhet duke e futur shpesh aktivitetin ekonomik në 

një spirale negative, nga e cila nuk mund të dilet pa ndërhyrjen e një faktori të ndryshëm nga 

sektori privat që përballet me këtë situatë. Krizat ekonomike që përsëriten rregullisht diktojnë 

qartë nevojën e ndërhyrjes nga ana e shtetit për të kapërcyer dështimin e përkohshëm në 

funksionimin e mekanizmit të tregut. Në raste të tilla dobia e ndërhyrjes së shtetit në ekonomi 

justifikohet me kapacitetet që shteti zotëron. Sidoqoftë  ndërhyrja e shtetit deformohet nga 

presioni politik, efekti i kufizuar i ndërhyrjeve në tregun privat, shkalla e aftësisë së 

institucioneve shtetërore në përballjen e problemeve, si dhe mungesa e informacionit të plotë në 

çdo treg. 

                                                             
1 Stiglitz Joseph, “Ekonomia e sektorit publik”, Antoni Bosch, Barcelona, 1988 
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Nevoja e ofrimit të të mirave dhe shërbimeve publike. Shteti përgjithësisht merr 

përsipër ofrimin për qytetarët e tij të atyre të mirave e shërbimeve, të cilat përfitohen në mënyrë 

të njëjtë nga të gjithë qytetarët e në një pjesë të madhe, pa pagesë të drejtpërdrejtë. Një shembull 

klasik i kësaj kategorie është shërbimi i zjarrëfikseve. Shtete të ndryshëm klasifikojnë brenda 

kësaj kategorie edhe shërbime të tjera si psh. arsimi fillor apo i mesëm, furnizimi me ujë, 

shërbimi shëndetësor etj. 

Funksionimi i shtetit si agjent prodhues i të mirave materiale dhe shërbimeve. 

Krahas rolit të pazëvendësueshëm në krijimin dhe mbarëvajtjen e platformës ligjore mbi të cilën 

zhvillohet aktiviteti ekonomik, për arsye të ndryshme, Shteti implikohet në raste të caktuara 

drejtpërsëdrejti në prodhimin e të mirave materiale apo shërbimeve duke operuar si çdo agjent 

tjetër ekonomik në treg. Sistemi arsimor apo shëndetësor, furnizimi me energji elektrike apo ujë, 

transporti publik apo prodhimi i armëve janë vetëm disa shembuj të fushave në të cilat shteti 

tradicionalisht ka qenë aktiv në ofrimin e produkteve përkatës, në disa prej tyre edhe mbi baza 

ekskluzive. Mungesa e interesit të sektorit privat (kur psh. çmimet nuk janë tërheqëse, si në 

furnizimin me ujë), interesi publik dhe siguria kombëtare (si psh. prodhimi i armëve), moskryerja 

e reformave për transferimin e aktiviteteve shtetërore tek sektori privat edhe kur kjo sjell rritjen e 

eficiencës, shpjegon angazhimin e shtetit si agjent prodhues. Së fundi, shumë shtete, bazuar në 

modelin ndërhyrës të shtetit në ekonomi, përfshihen në aktivitetin prodhues kryesisht përmes 

kompanive publike, ku pronar është shteti. 

Funksionimi i shtetit si blerës i të mirave materiale dhe shërbimeve në treg. Shteti 

është gjithashtu një blerës i të mirave dhe shërbimeve në treg, madje ndër më të rëndësishmit, në 

mos kryesori. Nëpërmjet blerjes së produkteve, që prej letrës, kompjuterave, pajisjeve të zyrave, 

ushqimit për shkolla e spitale, e deri tek avionët e anijet, shteti influencon drejtpërsëdrejti 

aktivitetin e sektorit privat, duke kontrolluar kërkesën për produktet e shërbimet që ai ofron. 

Blerja e këtyre produkteve e shërbimeve kryhet përmes procedurave të prokurimit publik. 

Funksionimi i shtetit si rregullues i tregut. Shteti ndërhyn në treg për të siguruar rritje 

të qëndrueshme ekonomike, stabilitet çmimesh dhe rritje të punësimit. Shteti ndikon në mënyrën 

e funksionimit të sektorit privat përmes: (i) ngritjes dhe mbarëvajtjes së sistemit rregullues të 

tregut me synim mbrojtjen e konsumatorëve, punonjësve, mjedisit dhe shmangien e praktikave 

jo-konkuruese & diskriminuese, (ii) taksave, subvencioneve dhe kreditimit të cilat zbatohen mbi 
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bizneset, individët dhe çdo njësi tjetër e aktivitetit ekonomik, (iii) dhënies së të drejtave të 

përdorimit, shfrytëzimit apo zhvillimit të pasurive kombëtare të një vendi. 

Roli i shtetit në rishpërndarjen e të ardhurave. Funksioni rishpërndarës i të ardhurave 

përbën ndër rolet më të hershëm të shtetit. Në ekonomitë moderne mekanizmi rishpërndarës 

bazohet kryesisht në sistemin e taksimit që mundëson marrjen e të ardhurave nga grupe të 

caktuara shoqërore, dhe rishpërndarjen e tyre nëpërmjet asistencës sociale, sigurimeve shoqërore 

e shëndetësore apo sistemeve të arsimimit, etj. 

Trashëgimia e institucioneve publike. Edhe në vendet me liberale, për arsye historike, 

utilitare apo politike ka qenë e pamundur që disa funksione ekonomike shtetërore, të 

transferohen në duart e sektorit privat. Një rast të cilit i binden të gjitha ekonomitë botërore psh, 

është funksionimi i bankave qëndrore, të cilat janë tërësisht funksion publik i shteteve përkatëse 

ose grupimeve ekonomike të tyre. Në mënyrë të ngjashme, shumë prej vendeve ish-komuniste 

(përfshirë dhe Shqipërinë), megjithë sukseset në reformat strukturore dhe privatizimin e 

ekonomisë, ende një pjesë të konsiderueshme të aktivitetit ekonomik e kanë të zotëruar nga 

institucione apo shoqëri tërësisht ose pjesërisht publike. 

  

2. DALLIMI MIDIS INSTITUCIONEVE PRIVATE DHE SHTETËRORE 

Në këtë çështje ne mund të dallojmë dy karakteristika themelore:2 

• Ligjshmëria 

Personat qe zënë poste në institucionet publike janë rezultat i një procesi zgjedhor të 

drejtpërdrejtë ose të tërthortë. 

  Në vend të kësaj njerëzit në institucionet private janë të zgjedhur ose nga aksionarët e të 

njëjtës kompani, nga këshilli apo bordi drejtues. 

• Shteti ka të drejta ekskluzive 

Këto të drejta e detyrimit i përkasin vetëm shtetit dhe asnjë institucion private për 

shembull: Shteti ka monopolin e taksimit, ka të drejtë të detyrojë të rinjtë për të kryer shërbimin 

ushtarak, shpronësimin e tokës për përdorim publik etj 

                                                             
2Stiglitz Joseph, “Ekonomia e sektorit publik”, Antoni Bosch, Barcelona, 1988, p.5 
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Shteti në anën tjetër mund të kufizoj të drejtën e individëve për të dhënë kompetenca të 

tjerëve, pra, ndalon shitjen e robërve(skllevërve), ajo u jep qytetarëve një mbrojtje sepse askush 

nuk mund t'i detyrojë ata për të bërë marrëveshje të pavullnetshme ose të punësohen nëse ata nuk 

zgjedhin. 

Ka instrumente të caktuara përmes të cilave qeveritë ndikojn drejtpërdrejtë në ekonomi 

si: 

• Tatimet 

• Shpenzimet publike dhe transfertat 

• Rregulli  

Të cilat mund të shtyjnë bizneset ose konsumatorët, për të prodhuar ose të konsumuar 

mallra të caktuara, të kryejnë ose jo aktivitete të veçanta, për të cilat jo vetëm që kërkohet 

shpenzime dhe taksa për të kryer misionin, por edhe ligjet dhe rregulloret që lejojnë të qeverisin 

me çështjet ekonomike. 

3. ÇFARË ËSHTË POLITIKA EKONOMIKE E SHTETIT? 

Politika ekonomike e shtetit është tërësia e vendimeve dhe e veprimeve të institucioneve 

publike, të bazuara në ligje dhe rregulla të caktuara, për arritjen e objektivave ekonomiko-

shoqërore të një vendi dhe mbrojtjen e e interesave të shoqërisë në tërësi, nëpërmjet funksionimit 

optimal të çdo njësie ekonomik vendore (private ose publike). 

Karakteristikat më të rëndësishme të politikës ekonomike të shtetit e të organizmave të 

tij konsiderohen: 

- vendim-marrja nga ana e organeve dhe autoriteteve publike në përputhje të plotë me 

kompetencat e tyre, 

- ushtrimi i politikës ekonomike në bazë të vendimeve, ligjeve dhe rregullave të aprovuara nga 

organet ligjëvënëse, 
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- trajtimi i barabartë ligjor i njësive ekonomike dhe i individëve, koordinimi i politikës 

ekonomike me të gjitha aspektet e tjera të politikës shtetërore, përdorimi i të gjithë arsenalit të 

metodave, mjeteve dhe të formave të përshtatëshme për ndërhyrjen dhe ndikimin në veprimtaritë 

ekonomiko-financiare të një vendi, 

- orientimi i vazhdueshëm për ristrukturimin sektorial e territorial të ekonomisë, 

- vlerësimi i burimeve materiale, financiare e njerëzore të vendit. 

Objektivat kryesore të politikës ekonomike të një qeverie janë:3 

- Hartimi dhe zbatimi i strategjisë ekonomike për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik. 

- Hartimi dhe zbatimi i strategjisë të rritjes optimale ekonomike afatshkurtër e afatgjatë. 

- Përmirësimi i strukturës sektoriale të ekonomisë, i nivelit të saj teknik e teknologjik. 

- Përmirësimi i zhvillimit territorial të ekonomisë dhe ulja e disniveleve mes rajoneve të 

ndryshme të vendit. 

- Sigurimi i kushteve sa më të mira për marrëdhëniet ekonomiko-tregtare me vendet e treta dhe 

krijimi i një klime të favorshme për investitorët e huaj. 

- Sigurimi i kushteve sa më optimale sociale, zbutja dhe eliminimi i varfërisë, zhvillimi i 

arësimit, shëndetësisë dhe I të gjithë sektorëve socialë, etj. 

Si metoda dhe instrumente më të rëndësishme ekonomike konsiderohen ato që kanë të 

bëjnë me menaxhimin e masës monetare, nivelin e normave të interesit, tarifat tatimore e 

doganore, kurset valutore, financimet buxhetore, etj. 

 

                                                             
3 Др. Таки Фити, Мр. Владимир Филиповски “Основи на микроекономијата” Скопје, 1999. 
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4. POLITIKA BUXHETORE 4 

Politika buxhetore, së bashku me politikën monetare, përbën një prej levave kryesore të 

politikës ekonomike të Shtetit. Ajo konsiston në përdorimin e disa instrumenteve buxhetore 

(shpenzimet publike, borxhi publik, të ardhurat fiskale), për të ndikuar mbi gjëndjen e ekonomisë 

së një vendi. Deri në krizën e viteve 1930, menaxhimi i financave publike ka patur si objektiv 

kryesor sigurimin e financimit të shërbimeve publike. Volumi i shpenzimeve të Shtetit nuk 

konsiderohej si një variabël, që mund të influenconte në nivelin e aktivitetit të ekonomisë. 

Analiza e ekonomistit britanik John Maynard Keynes ndryshoi këtë konceptim, duke vënë në pah 

ndikimin e politikës buxhetore në nivelin e aktivitetit ekonomik të një vendi. Për pasojë, shumica 

e vendeve të zhvilluara, qysh prej viteve 1930, kanë zbatuar politika të gjallërimit buxhetor gjatë 

periudhave të recesionit ose të rritjeve me ritëm të ulët. Ndërkohë, pas krizës së naftës të 1973, 

teoricienët neoklasikë nënvizuan kufizimet e politikës buxhetore dhe sidomos efektet e dëmshme 

të defiçiteve dhe të borxhit publik. 

a. Stabilizuesit automatikë buxhetorë 

Ndryshimi i të ardhurave dhe shpenzimeve publike ushtron spontanisht një veprim 

kundër-ciklik mbi aktivitetin ekonomik, domethenë, një efekt amortizues ndaj të papriturave të 

konjukturës ekonomike. Në fakt, nëse një pjesë e madhe e shpenzimeve publike janë të pavarura 

prej ndryshimeve afatshkurtër të aktivitetit ekonomik (për shembull, shpenzimet e rrogave dhe të 

pensioneve të nëpunësve të shtetit), disa prej tyre, në të kundërtën, janë mekanikisht të lidhura 

me gjëndjen e ekonomisë së një vendi. Është psh rasti i shpenzimeve për shpërblimet e 

papunësisë ose i pagesave sociale, që shtohen kur aktiviteti ekonomik përkeqësohet. Elasticiteti i 

shpenzimeve publike ndaj konjukturës përfshihet midis 0,1 dhe 0,3, me fjalë të tjera, shpenzimet 

publike kanë tendencë të shtohen spontanisht nga 0,1 në 0,3 pikë, kur rritja ngadalësohet një 

pikë. Kur aktiviteti ekonomik ngadalësohet, shpenzimet publike kanë tendencë të përshpejtohen, 

ndërkohë që të ardhurat ngadalësohen mekanikisht: kombinimi i të dy dukurive shkakton një 

                                                             
4 Prof.dr Anastas Angjeli, Prof.dr Armen Kadriu, Doc.dr Alqi Maqellari, :”Hyrje ne ekonomi” Tiranë 2010. 
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përkeqësim të defiçitit buxhetor. Përkeqësimi i aktivitetit ekonomik shkakton një transferim të të 

ardhurave nga administrata publike drejt sektorit familjar dhe të biznesit, gjë që zbut normalisht 

efektin e ngadalësimit ekonomik mbi të ardhurat e këtyre të fundit. Në të kundërtën, në periudha 

të forta të gjallërimit ekonomik, të ardhurat fiskale ndjekin rritjen ekonomike, ndërsa shpenzimet 

sociale pakësohen. Për pasojë, të ardhurat dhe shpenzimet publike funksionojnë si “stabilizues 

automatikë”, meqënëse ato kontribojnë në amortizimin e ndryshimeve konjukturale të aktivitetit 

ekonomik. Ky mekanizëm i stabilizimit automatik funksionon në mënyrë të plotë, vetëm nëse 

përqindjet e interesit të kredisë nuk janë prekur prej rritjes së shpenzimeve publike në periudhën 

e reçesionit. 

            5.2. Politikat buxhetore volontariste 

Në rastin e një përkeqësimi të fortë të konjukturës ekonomike, qeveritë mund të tentojnë 

të bëjnë një politikë buxhetore volontariste. Një politikë e tillë konsiston në mbështetjen e 

aktivitetit ekonomik në terma afatshkurtër, duke luajtur me “faktorin kejnesian”. Quhet “faktor 

kejnesian” mekanizmi makroekonomik i vënë në dukje nga Keynes, që lejon të kompensohet 

dobësia e shpenzimeve private nëpërmjet një rritje të shpenzimeve publike. Në fakt, një rritje e 

shpenzimeve publike krijon të ardhura suplementare për biznesin dhe qytetarët, që pjesërisht 

konsumohen, pjesërisht kursehen dhe pjesërisht rekuperohen prej administratës publike në formë 

të tatimeve dhe të kontributeve shoqërore. Pjesa e të ardhurave suplementare që konsumohen, 

shkon për rritjen e kërkesës së brëndëshme të bizneseve, të cilat, si pasojë, rrisin investimet e 

tyre, punësimin dhe shpërndajnë të ardhura suplementare. Rritja shtesë e shpenzimeve publike 

shkakton për pasojë, një efekt kumulativ (një efekt shumëfishues), që stimulon aktivitetin 

ekonomik sa më shumë që të ardhurat ri-futen në qarkullim duke shtuar kërkesen dhe që kjo 

kërkesë i drejtohet kryesisht bizneseve kombëtare.Qeveritë munden gjithashtu të mbështesin 

aktivitetin ekonomik duke reduktuar ngarkesat fiskale, dhe pra, duke rritur të ardhurën e 

personave privatë. Kjo politikë stimulon aktivitetin ekonomik, por në një proporcion më të ulët 

se shpenzimet publike, sepse një pjesë e kësaj të ardhure suplementare e kursyer nga ulja e 

taksimit, kursehet menjëherë nga sektori familjar dhe bizneset, dhe si pasojë, del nga aktiviteti 

ekonomik prodhuesKufizimet e politikës buxhetore Një politik buxhetore volontariste mundet 

megjithatë të ketë efekte defavorizuese mbi aktivitetin ekonomik. Pikërisht për shkak të këtyre 

efekteve defavorizuese, ajo sot është gjithmonë e më shumë e kritikueshme. 
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5. POLITIKA FINANCIARE 

Përfaqëson tërësinë e metodave dhe të veprimeve të ndermarra nga një qeveri dhe 

institucionet e saj, për përcaktimin, arkëtimin dhe përdorimin sa më racional të burimeve të 

nevojshme për plotësimin e programeve të saj gjatë një periudhe kohe të caktuar. Ajo është pjesë 

e rëndësishme e politikës ekonomike dhe përfshin në vetvete: politikën e sigurimit të të 

ardhurave buxhetore, të tatimeve, të administrimit të borxhit shtetëror dhe të shpenzimeve 

buxhetore. 

Politika financiare e shtetit, me pjesët e saj përbërëse, ndikon fuqishëm në përshpejtimin 

ose në ngadalësimin e zhvillimit ekonomiko – shoqëror të një vendi, në shkallën e punësimit, në 

stabilitetin e çmimeve, në përkrahjen sociale të shtresave të varfëra dhe në aftësitë e shtetit për 

plotësimin e detyrave të tij të përgjithshme, sidomos ato që kanë lidhje me mbrojtjen dhe 

sigurimin e rendit publik. Përcaktimi i burimeve dhe i metodave të sigurimit të të ardhurave 

buxhetore (llojet e të ardhurave, llojet e tatimeve e të taksave direkte e indirekte, niveli i tarifave 

tatimore, etj) ndikojnë jo vetëm në madhësinë e të ardhurave, por edhe në gjithë zhvillimin 

ekonomik të vendit, në stimulimin ose frenimin e inisiativës private, në nivelin e të ardhurave 

reale të shtresave të ndryshme të popullsisë dhe në aplikimin e shtetit të së drejtës. Akoma më i 

madh në këtë drejtim është ndikimi i politikës së shpenzimeve buxhetore. Madhësia dhe qëllimet 

e kryerjes së këtyre shpenzimeve, mënyrat e mbulimit të deficiteve buxhetore dhe administrimi i 

borxhit publik, ndikojnë përpjesmërisht shumë në ritmet e zhvillimit ekonomik, në shkallën e 

punësimit, në nivelin e inflacionit, në shkallën e përkrahjes sociale dhe në harmonizimin e barrës 

ekonomike të brezave të tashme e të ardhshme të një shoqërie. 

Në lidhje me deficitin buxhetor, politika financiare mund të jetë ekspansioniste ose 

shtrënguese. Zakonisht në periudha kohore kur niveli i të ardhurave kombëtare është i ulët, për të 

ri-gjallëruar ekonominë ndiqet politika financiare ekspansioniste. Kjo politikë konsiston në rritje 

të vëllimit të shpenzimeve buxhetore (veçanërisht pjesa për financimin e investimeve publike), 

rritje të deficitit buxhetor, ulje të nivelit të tatimeve, rritje të borxhit publik ose me një kombinim 

të mënyrave të përmëndura. Në periudha rritjeje ekonomike të nivelit të lartë, të përkthyer në 

rritje të të ardhurave buxhetore, ndiqet politika e kundërt. Nëpërmjet rritjes së tatimeve, uljes së 

shpenzimeve buxhetore, uljes së borxhit publik ose kombinimit të masave të mësipërme, të 

ardhurat shtesë përdoren për të ulur deficitin buxhetor. Në këtë mënyrë, nëpërmjet alternimit të 
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politikës financiare ekspansioniste me atë shtrënguese, shteti përpiqet të përdorë buxhetin e tij 

për të normalizuar ecurinë e ciklit ekonomik. Përdorimin e politikës financiare e të buxhetit për 

ndërhyrjen e shtetit në ekonomi e përkrahin më tepër partizanët e teorisë kejnesiane dhe e 

kundërshtojnë neoliberalët (veçanërisht monetaristët). Këta të fundit preferojnë instrumentet e 

politikës monetare, duke nënvizuar domosdoshmërinë e funksionimit të mekanizmit të tregut të 

lirë, pa ndërhyrje të dukshme të shtetit. 

 

6. POLITIKA FISKALE 

Politika fiskale, si dhe politika monetare, përbëhet nga një tërësi instrumentash që 

synojnë ndryshimin e gjëndjes së treguesve makroekonomikë. Politika fiskale shprehet dhe 

mbështetet në ligjet përkatëse financiare dhe konsiston në ndërhyrjen e qeverisë për të përballuar 

shpenzimet e shtetit nëpërmjet administrimit të të ardhurave që mblidhen përmes sistemit fiskal. 

Një problem tipik dhe mjaft kufizues me të cilin qeveritë ballafaqohen në këtë fushë është 

evazioni fiskal. 

Objektivat e politikës fiskale mund të jenë të shumtë, por ato klasifikohen në bazë të tre 

funksioneve tradicionale të ndërhyrjes, që shteti bën në sferën ekonomike: 

a) funksioni shpërndarës i burimeve të financimit, të nevojshëm për prodhimin e atyre 

mallrave dhe shërbimeve që tregu i lirë nuk është në gjëndje të furnizojë në mënyrë 

efektive, përfshirë dhe të mirat publike, si për shëmbull, drejtësia, mbrojtja kombëtare, 

infrastruktura rrugore, etj; 

b) funksioni ri-shpërndarës, që synon ndryshimin e shpërndarjes së të ardhurave e të 

pasurisë nëpërmjet ndryshimit të taksimit të burimeve të të ardhurave të taksapaguesve; 

c) funksioni rregullator i aktivitetit ekonomik nëpërmjet ndryshimit të nivelit të taksimit,  , ose 

kontrolli i agregatëve makroekonomike. 

Klasifikimi sipas funksioneve, është jo vetëm i dobishëm për një analizë sistematike, por ai 

duhet të  mbahet gjithmon në konsideratë, sepse një ndërhyrje në buxhetin e shtetit prodhon 

njëkohësisht efekte mbi shpërndarjen e burimeve, mbi ri-shpërndarjen e të ardhurave dhe mbi 

agregatët makroekonomik. 
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Të ardhurat fiskale përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave të një shteti. Politika fiskale ka 

për objektiv fillestar të garantojë të hyrat buxhetore minimale. Por nga momenti që vazhdimësia 

financiare e shtetit është garantuar, shteti vendos objektiva të tjera të politikës fiskale. 

Në mënyrë tipike ndeshen dy qëndrime të dallueshme dhe të kundërt në fushën e politikës 

fiskale, të cilat, varen nga opsionet politike dhe secila ka kufizimet e veta. Nga njëra anë, kemi 

nje politike fiskale, që mbështetet në detyrimin fiskal krahasimisht të lartë mbi të ardhurat e 

mëdha, duke favorizuar kështu një ri-shpërndarje të të ardhurave në shoqëri; ana negative e saj 

qëndron në kufizimin e mjeteve monetare që të “pasurit” mund të shpenzojnë në investime, e si 

rrjedhim, kjo sjell një kufizim të rritjes ekonomike. Nga ana tjetër, kemi një detyrim fiskal të 

njëtrajtshëm, ose “taksa e sheshtë”, që ruan investimet, por me pasoja të mundëshme negative 

mbi konsumin, pra, mbi klasat e mesme dhe të varfra, të cilat përbëjnë shumicën dërrmuese të 

konsumatorëve.  Ulja e të ardhurave të disponueshme ndikon në uljen e kërkesës në treg dhe si 

rrjedhim kemi një kufizim mbi ofertën dhe rrjedhimisht mbi prodhimin, investimet e mbi vetë 

rritjen ekonomike. 

7. POLITIKA MONETARE 

Politika monetare është tërësia e mjeteve, e objektivave dhe e ndërhyrjeve të ndërmarra 

për të rregulluar furnizimin e ekonomisë me mjete monetare në përpjekje te vazhdueshme për të 

ruajtur ekuilibrat makroekonomike. Politika monetare synon administrimin e kushteve monetare 

të ekonomisë: ofertës monetare, normave të interesit dhe kursit të këmbimit, në funksion të 

realizimit të objektivit të stabilitetit të çmimeve, në periudhën afatmesëm dhe afatgjatë. Ajo 

synon ndikimin maksimal tek variablet ekonomikë me anë të ndryshimit të normave afatshkurtra 

të interesit. 

Objektivat e politikës monetare klasifikohen në objektiva finale dhe në objektiva të 

ndërmjetëm. Objektivat finale janë stabiliteti i çmimeve, punësimi sa më i lartë, dhe zhvillimi i 

ekuilibruar. Politika monetare synon të arrij një ose më shumë prej këtyre objektivave duke 

manovruar masën monetare në qarkullim nëpërmjet normës bazë të interesit, ofertës së mjeteve 

monetare ose rezervave të detyrueshme të bankave. 
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Zakonisht objektivi kryesor i politikës monetare është qëndrushmëria e çmimeve. Arritja 

e një objektivi të tillë është kontributi më i madh që politika monetare mund të japë për rritje 

ekonomike të ekuilibruar për një periudhë afatmesme. 

Meqënëse niveli i çmimeve është rezultat i mekanizmave të tregut dhe nuk është 

drejtpërsëdrejti i kontrollueshëm nga Banka Qëndrore, atëhere nevojitet përcaktimi i objektivave 

monetare të ndërmjetëm. Këto objektiva duhet të japin mundësinë e zbulimit të evolucionit të 

çmimeve në kohën e duhur, të jenë të saktë dhe midis kufijve të lejuar të gabimit, dhe të kenë 

lidhje të drejtpërdrejtë dhe të qëndrueshme me objektivin final. Megjithatë zgjedhja e objektivit 

të ndërmjetëm, pra, e llojit dhe synimit të politikës monetare që duhet zbatuar, varet shumë prej 

mekanizmave të transmetimit të vendimeve monetare, ku më kryesoret janë shënjimi monetar 

(monetary targeting), që bazohet në manipulimin e masës monetare në qarkullim, dhe shënjimi i 

inflacionit (inflation targeting), që përdor nivelin e normës së interesit. 

Për të arritur objektiva të tillë, bankat qëndrore të pavarur nga Thesari, të cilave zakonisht 

u besohet politika monetare, kanë në dispozicion dy instrumenta: ofertën monetare dhe normën e 

interesit. 

Bankat qëndrore veprojnë kryesisht nëpërmjet operacioneve në tregut: me shitblerjen e 

titujve, ndryshimin e volumit të ofertës monetare dhe nivelit të normës së interesit në terma 

afatshkurtër, rritjen ose uljen e rezervave të detyrueshme në bankat e nivelit të dytë, etj. 

Janë dy lloj politikash monetare.  Konsiderohet ekspansive një politikë monetare që 

nëpërmjet reduktimit të normës bazë të interesit synon të stimuloje ofertën monetare prej 

bankave të nivelit të dytë drejt ndërmarrjeve dhe si rrjedhim, të stimulojë investimet dhe 

prodhimin e mallrave dhe shërbimeve. Quhet restriktive një politikë monetare që nëpërmjet 

rritjes së normës së interesit, redukton ofertën monetare në treg duke rritur koston e kredisë, dhe 

rrjedhimisht duke bërë më pak të leverdisshme investimin dhe prodhimin. Politikat monetare 

restriktive kanë objektiv kryesor të ulin inflacionin ose të ngadalësojnë rritjen ekonomike në rast-

mbinxehjeje (si psh, rasti i Kinës në 2001). 
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Konkluzion 

 

 Ashtu si në rastet e situatave të tregut kur gjatë procesit mund të ndodhë që rezultatet e 

pritura të mos jenë arritur, e njëjta mund të ndodh edhe në funksionimin e  institucioneve të 

ndryshme që varen dhe janë në kontroll nga shteti. 

Duke patur parasysh se ndërsa ndërhyrjet shtetërore në ekonomi janë të domosdoshme, ata janë 

vetëm në kushte të veçanta sepse ata gjithashtu mund të kenë efekt të kundërt pra në vend 

përmisimit të ekonomis mund ta prish atë. 

Aktivitetet e shtetit gjithashtu mund të gjenerojnë stimuj të gabuar në lidhje me parimet që 

rregullojnë sistemin. Kjo ndodh sidomos kur sektori publik ndryshon funksionimin e tregut  me 

vendosjen minimale ose maksimale të çmimeve(çmiet tavat dhe dysheme) dhe në këto kushte 

ndryshon edhe struktura e çmimeve të lidhura,dhe këto janë rezultate të një ekonomie jo efikase. 

Edhe pse ndërhyrjet e shtetit shpesh kanë një karakter në sektor specifik të tregut, efektet e saj 

mund të marrin drejtim nga sektor të tjerë, kështu shpesh herë është e nevojshme të kryhet një 

ndërhyrje e re për të korrigjuar efektet e padëshiruara të ndërhyrjes së parë. 
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KONSOLIDIMI I TË DREJTAVE POLITIKE ME STANDARTET NDËRKOMBËTARE 

NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 

MSc. Senada LACKA 

s.lacka@eust.edu.mk 

* 

 

Abstrakt 

“Jetojmë në një botë ku politika ka zëvendësuar filozofinë”.1 

Domosdoshmëria e politikës lind nga karakteri kolektiv i jetës njerëzore. Nevoja e 

ndyshimeve, përkatësisht rregullimit dhe çregullimit të disa aspekteve të jetës shoqërore, 

projektohet publikisht si çështje politike dhe paraqet hyrje në tolerancën politike, si faktor për 

ruajtjen e paqes dhe sigurisë. Pastaj, paralajmërimin për kundërthënjen aktive të interesave, 

qëllimeve dhe pikëpamjeve në lidhje me çështjen konkrete politike ndërmjet subjekteve politike 

të cilat kanë forcë respektive, e cilësojmë si problem politik. 

Qëllimi i studimeve të politikës bashkohore dhe të tolerancës politike, ndër të tjera 

qëndron në sigurimin e përgatitjeve përkatëse të subjektit politik që ata të orjentohen, të 

organizohen dhe të zbatohen në atë mënyrë që të sigurohet efikasitet për arritjen e atyre 

qëllimeve.  Të drejtat e njeriut nuk mund të shihen vetëm si një proces politik dhe shoqëror. Ato 

janë bërë gjithashtu një kategori juridike mjaft e shumëllojshme dhe e komplikuar. Çdo e drejtë e 

njeriut e përbën një lloj specifik të standarteve normative dhe një raport të së drejtës publike në 

mes të qenjeve njerëzore dhe autoriteteve publike me qëllim të mbrojtjes së vlerave themelore 

dhe nevojave të njeriut prej ndërhyrjes së tepruar nga autoritetet publike.  Të drejtat dhe liritë 

politike quhen pozitive sepse u mundesojnë qytetarëve pjesëmarrje aktive në jetën politike 

publike të një bashkësie, respektivisht të një shteti. Për dallim nga liritë dhe të drejtat personale 

ose pasive, të cilat qytetarit i garantojnë sferën e tij personale private nga përzierja e pushtetit 

                                                             
1 Gross.M, “A call for Revolution”, 1993. 
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shtetëror, të drejtat politike i garantojnë qytetarëve që ai si burim i sovranitetit, të mund aktivisht 

të marrë pjesë në jetën publike të një bashkësie.  

Pas mëvetësisë, Republika e Maqedonisë filloi me përvetësimin e standardeve 

ndërkombëtare dhe garancive për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut si 

dhe përfshirjen e tyre në sistemin juridik. 

Fjalë Kyçe: Tolerancë politike, standarte normative, autoritet publik, të drejtat dhe liritë 

politike                    

 

HYRJE 

„Është e qartë se të gjitha kushtet e lirisë kanë ndryshuar; vetë fjala liri nuk ka të njejtin 

kuptim te njerëzit e lashtë dhe te bashkëkohësit“... 

E. Labulej 

Asnjë nga rendet që kanë ekzistuar nuk i ka respektuar liritë dhe të drejtat e njerëzve. 

Përmendin shoqëri skllavopronare, ku pronari bënte kërdi ndaj skllevërve, feudalizmi, ku 

feudalët e pasur bënin uzurpimin e tokave, gjithnjë duke përdorur dhunë; komunizmi, synimi i të 

cilit ishte të vendos një sistem që tek njerëzit të shkaktojë vetëm huti. Gjithë kjo lë të kuptojmë 

se gjatë historisë njeriu paraqitet si qenie që bën çrregullime dhe derdh gjak. Edhe sot në 

shekullin e ri, njerëzimi po preukupohet me problemin e respektimit të të drejtave dhe lirive. 

Mund të thuhet se njeriu në këtë kohë jeton përplot me shqetësime. Si duket shekulli XXI orvatet 

të konkretizojë politikisht teoritë e lindura në shekullin XIX dhe XX. Dhe meqë shekulli XIX 

farkëtoi utopi, i XX-ti organizoi terrorin institucional duke shkelur liritë dhe të drejtat e njeriut, 

ndërsa vitet e para të shekullit XXI po i praktikon të dyja teoritë. Politika ka zënë vendin e kultit: 

ajo është duke ushqyer ritet dhe prifterijtë e saj, është duke lindur fanatizmin sepse dëshiron të 

sjellë parajsën në tokë për disa, e për te tjerët ferrin, kjo do të thotë se në mënyrë arbitrare 

shkelen të drejtat dhe liritë e njeriut. Është e dobishme që të studiohet dhe te kuptohet si doli në 

skenë kjo kohë e turbullt në të cilën po kalon njeriu. 

Ç’është e vërteta, edhe në këtë kohë njeriu mbetet i shqetësuar me realitetin ekzistues. Ai 

gjendet i shqetësuar nga paraqitja e kundërshtimeve të mëdha, fjalët drejtësi, liri e të ngjajshme e 
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kanë humbur vlerën. Ata janë bë mashtruese nga fakti se janë fjalë të maskuara.Të drejtat janë 

akt i shkallës së caktuar të zhvillimit të civilizimit, fryt i kuptimit te ri të botës dhe jetës. 

Të drejtat e njeriut në të kaluarën trajtoheshin si çështje e brendshme e shteteve dhe se e 

drejta ndërkombëtare nuk kishte të bënte me mënyrën se si një shtet trajtonte shtetasit e tij.E 

drejta ndërkombëtare moderne e të drejtave të njeriut është një dukuri e periudhës pas Luftës së 

Dytë Botërore, kurse zhvillimi i saj mund të shikohet si  pasojë e shkeljeve të përbindshme të të 

drejtave humanitare në kohën e Gjermanisë hitleriane. 

Bashkësia ndërkombëtare, sidomos pas krijimit të Kombeve të Bashkuara, i ka kushtuar 

gjithnjë e më tepër kujdes mirëqënjes së individit (njeriut), si një ndër konditat më të 

rëndësishme për të ruajtur paqen, sigurinë, stabilitetin dhe demokracinë. Por, megjithatë, në 

shumë vende të botës shkelen në mënyrë brutale të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, shtypen 

pakicat etnike, racore ose fetare, praktikohet diskriminimi dhe aparteidi e madje edhe veprimet e 

gjenocidit, që dëshmojnë se megjithatë përparimin që është arritur, lufta për sëndërtimin e plotë 

në jetë të të drejtave të njeriut s’është fituar ende çdokund. 

1. POLITIKA DHE TOLERANCA 

Nevoja e ndyshimeve, përkatësisht rregullimit dhe çregullimit të disa aspekteve të jetës 

shoqërore, projektohet publikisht si çështje politike dhe paraqet hyrje në tolerancën politike, si 

faktor për ruajtjen e paqes dhe sigurisë. Pastaj, paralajmërimin për kundërthënjen aktive të 

interesave, qëllimeve dhe pikëpamjeve në lidhje me çështjen konkrete politike ndërmjet 

subjekteve politike të cilat kanë forcë respektive, e cilësojmë si problem politik. Interesat, vlerat, 

forca, pushteti, autoriteti, procesi politik dhe ambienti politik e bëjnë realitetin  e sferës politike, 

njohja dhe të kuptuarit e të cilit është vendimtare për validitetin e politikës që krijohet dhe që 

bëhet. Toleranca politike është themeluar në mënyrë interesante, gjë që bënë të qartë se kur kemi 

parasysh se paqja dhe siguria janë dukuri dhe procese shoqërore në të cilat palët e prezentuara, 

nëpërmjet manifestimeve të ndryshme, do të mbrojnë interesa të caktuara, përkatësisht  do të 

arrijnë qëllime të caktuara, ndër palë nuk mund të ketë humbës.  
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Toleranca politike zbatohet në jetë nëpërmjet realizimit të aksioneve të parapara, përkatësisht me 

reagimin e moderuar ndaj zhvillimeve momentale, duke pasur parasysh rëndësinë e paqes dhe 

sigurisë. Toleranca politike është dukuri politike në të cilën vjen në 

shprehje politika si mjeshtri, përkatësisht si aftësi dhe shkathtësi reale. 

Pozicionimi i subjektit politik për tolerancë, përkatësisht për tolerancë politike, nënkupton 

përgatitje paraprake, përkatësisht mobilizimin e subjektit politik, si dhe animimin, motivimin dhe 

pengimin e të gjithë bartësve të angazhmanit të opservuar politik (funksionarët, aktivistët, 

simpatizantët).  

Qëllimi i studimeve të politikës bashkohore dhe të tolerancës politike, ndër të tjera 

qëndron në sigurimin e përgatitjeve përkatëse të subjektit politik që ata të orjentohen, të 

organizohen dhe të zbatohen në atë mënyrë që të sigurohet efikasitet për arritjen e atyre 

qëllimeve. Toleranca  në politikë do të arrihet nëse ajo është demokratike dhe humane, nëse në të 

reflektohen interesat e qytetarëve, nëse të të udhequrit e shtetit arrihet dhe realizohet me 

konkuurencë reale brenda një gupacioni të caktuar politik dhe me organizim tjetër politik. Por, 

edhe në këtë rast duhet të plotësohen të gjitha rregullat e respektimit të ligjeve nga ana e 

individëve dhe partive politike, e ligjeve që shpien në harmonizimin e përhershëm ndërmjet 

lirive dhe normave individuale të jetës së përbashkët, sepse ajo që e përbën  shtetin juridik në 

kushte bashkohore, është arsyeshmëria e ligjeve, përmbajtja juridike që kanë ato. 

Pasi demokracia niset nga njeriu, dhe jo vetëm nga forumet dhe institucionet, ajo edhe 

shtetin e shëndrron në njeri të objektivizuar. Në procesin shoqëror, demokracia mundëson të 

përgjithshmen dhe të veçantën dhe në të shteti politik vehet si formë e veçantë e ekzistencës së 

popullit. Elementi zhvillimor demokratik është përmbajtur në iniciativën në rritjen graduale të 

qarkut të qytetarëve, të cilët, në këtë mënyrë, i mbron shteti.  Tejkalimi i kundërthënjeve 

ndërmjet subjektives dhe objektives mund të paraqitet si objekt i një emacipimi të ardhshëm. Por, 

asnjë sistem nuk shpërndahet gjersa të mos i shfrytëzojë supozimet e ekzistencës së vet dhe 

gjersa nuk i çon deri në fund kundërthënjet e veta2. Së këndejmi, nuk mund të bëhet fjalë për 

fillimin e ndonjë lloji tjetër të emacipimit gjersa nuk përfundon emacipimi politik.  

                                                             
2 Vujçiq.V,” Toleranca politike”, “Defemi”, Zagreb 1993, fq.39-52. 
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Pikërisht, përfundimi i emacipimit politik nënkupton vendosjen e shtetit i cili nuk mund të 

apstrakohet nga dallimet e individëve, që nuk do të thotë se këta individë, pjesëtarë të tij, të 

apstrakohen nga këto dallime. Shteti duhet ti ndërpresë dallimet e pakuptimta ndërmjet njerëzve 

në kuptimin që këto dallime të mos kenë ndikim ndaj ekzistimit të tyre në sferën e përgjithshme. 

Vetëm në këtë mënyrë shteti mund të ndërtohet si i përgjithshëm, pavarsisht nga elementet e 

posaçme. Në kontekstin e përkryerjes së emacipimit politik çështja e bazës legjitimuese të 

pushtetit sovran zëvendësohet me çështjen thelbësore për vendosjen e sovranitetit, përkatësisht 

për mundësinë e automatizimit të tij.  Në fakt, bëhet një ç’vendosje e dyfishtë e sovranitetit, tek 

bashkësia ndërkombëtare dhe tek individi. 

Së këndejmi, edhe për vendet në tranzicion hapen pikëpamjet e emacipimit politik në procesin 

zhvilimor drejt demokracisë politike. 

  

2. ROLI I  TE DREJTAVE TE NJERIUT DHE INTEGRIMI I REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË NË STRUKTURAT EUROATLANTIKE 

Njeriu si krijesë njerëzore jeton me të tjerët dhe atë në dy mënyra: duke vendosur raportet sipas 

dëshirës, animit, lidhshmërisë dhe nga ana tjetër, duke u sjellur sipas obligimeve të cilat rrjedhin 

nga arsyeja apo detyrimi për të jetuar. 

Me qëllim të njëjtë, vetëm përmes realizimit integral i gjithë asaj teorie moderne politike dhe 

raporteve të cilat burojnë nga obligimet për kujdes ndaj ekzistencës kërkojnë edhe një nivel më 

të lartë i cili do të siguronte edhe kornizë rregullative. Në këtë kontekst, veçmas është me rëndësi 

niveli politik, i cili në më shumë teori moderne sillet apo njihet me emrin shoqëri civile apo 

qytetare, për raportet e tyre ndaj shtetit ose më ndryshe thënë, raportet nëmes botës së jetës dhe 

botës së rendit. 

 Në funksion të “realizimit” të të drejtave të njeriut, shoqëria civile apo qytetare, në 

drejtim të kërkimit të zgjidhjeve të përbashkëta për çështjet dhe problemet aktuale duhet të ofrojë 

mënyrën e zgjidhjes. Dialogu, toleranca, marrëveshjet dhe bisedimet të jenë forma themelore që 

do të aplikoheshin në zgjidhjen e çështjeve të hapura aktuale. Me fjalë të tjera, mosrealizimi i 

disa prej të drejtave të njeriut nuk duhet të çojnë drejt zgjidhjes të problemeve përmes 

konflikteve sepse kjo mund të çojë drejt nxitjes të krizave me përmasa më të gjëra.  
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Në këtë drejtim, parashtorohet pyetja, si dhe në ç’mënyrë në Republikën e Maqedonisë 

realizohen të drejtat e njeriut?! Ndoshta, të drejtat e njeriut duhet të determinohen si vlera 

demokratike, që ti respektojmë me të gjitha karakteristikat e saja. 

 Tendencat drejtë integrimit dhe globalizimit mund të vlerësohen me dy dimenzione 

kryesore. E para, ka të bëjë me efektet objektive të integrimit dhe globalizimit të niveleve të 

ndryshme të realitetit (ndërkombëtare, regjionale, nacionale, lokale e tjerë). Një qasje e tillë 

parashikon që më parë vërtetimin preciz të nivelit të fenomenit. Përveç tjerash, është e 

nevojshme të vërtetohet se sa integrimi dhe globalizimi do te shikohet me prioritet si në planin 

ekonomik, politik, shoqëror apo edhe si fenomen kulturor. Për këtë arsye, tendenca për unifikim 

të sistemeve politike si bazë e rendit të ri botëror, i cili bazohen në demokracinë, ekonominë e 

tregut dhe të drejtat e njeriut. Me siguri se ky proces do të nxisë reaksione të një numri shtetesh 

të caktuara dhe pushteteve të cilat edhe më tej do të jenë burim i krizave ose do të jenë shkas për 

lajmërimin e krizave të reja. 

Nga këtu, rrjedh pyetja se çka do të thotë integrimi dhe globalizimi për Republikën e 

Maqedonisë? E para, Maqedonia edhe më tej nuk e e ka të zhvilluar strategjinë nacionale për te 

ardhmen ndaj shteteve të globalizimit. E dyta, tradita e dobët shtetërore si dhe kompleksi i 

inferioritetit kontribuojnë që shteti të jetë i bartur nga plani i integrimit global. E treta, parametrat 

objektive të ndikimit të një shteti të tillë të vogël në rrjedhat e globalizimit janë jashtëzakonisht 

të vogla dhe e katërta, Maqedonia si shtet i vogël dhe me shkallë të ulët të zhvillimit ekonomik 

shikuar objektivisht është rëndë që të ketë ndikim apo pjesë në tendencat e globalizimit. 

 Edhe pos përcaktimeve civilizuese të Republikës së Maqedonisë për fillimin e procesit të 

vendosjes të shoqërisë qytetare, e cila do të fillojë mbi demokracinë, tregun e lirë mbi paqen dhe 

respektimin e të drejtave të njeriut, punët shkuan në kahje tjetër. Shteti është i përcjellur me 

multiciplim të forcës, shfrytezohet forca si arbitër i fundit në zgjedhjen e të drejtave. Gjithashtu, 

Maqedonia nuk është e paprekshme nga burimet e shumta të rrezikimit (paraqitjes së 

nacionalizmit militant, ideve për krijimin e shteteve të mëdha etnike, terrorizmin tranzicional, 

tregtisë së zezë me armë, tregtia me drogë, larja e parave, degadimi ekologjik e të ngjajshme) të 

cilat mund të jenë edhe shkak për lajmërimin e krizave ose, të kontribuohet që kriza e tashme të 

eskalojë. Kjo do të thotë se, burimet e rrezikimit mund të quhen me një emërues të përbashkët 
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dhe ajo është rishpërndarje politike, ekonomike të ndikimit ushtarak, çka sjell konstalacioni i ri i 

forcave dhe raporteve në Evropë dhe më gjërë. Redistribuimi i tillë i raporteve dhe i forcave 

kushtimisht paraqet edhe pozicionin strategjik të vendit i cili rezulton në krizë. 

Në këtë drejtim, burimet e cekura të rrezikimit e determinojnë edhe periudhën në të cilën jetojmë 

si e padrejtë, jostabile dhe e rrezikshme për shtetet, parasegjithash, të atyre që janë në periudhën 

e ashtuquajtur të tranzicionit dhe të cilat mund të nxisin krizën nëpër masa më të gjëra. 

  

Në këtë kontekst, mund të përkrahen edhe disa shkaqe për integrimin e Maqedonisë në BE dhe 

NATO, dhe ato janë: 

• E para, Bashkimi Evropian dhe Bashkësia Ndërkombëtare në tërësi u krijuan me qëllim të 

avancimit të bashkëpunimit ndërqeveritar të sheteteve anëtare në fushën e sigurisë ose, thënë 

më ndryshe, ajo është një forum për udhëheqje të dialogut në mes shteteve anëtare, politika e 

së cilës është e drejtuar për krijimin e pozicioneve të përbashkëta në sferën e mbrojtjes. Sipas 

kësaj, qëllimi primar i saj është siguria e shteteve anëtare ose më saktë siguria e lirisë dhe 

sigurisë, në përputhje me parimet e Kartës të organizatës të Kombeve të Bashkuara. 

• E dyta, ajo insiston të ofrohet bashkëpunimi ekonomik dhe kulturor dhe mbi gjitha vërtetohet 

obligimi i fuqishëm për mbrojtje kolektive. 

• E treta, e vërteton besimin në të drejtat elementare të njeriut, me dinjitetin dhe vlerat e 

personalitetit të njeriut. 

• E katërta, e saktëson nevojën e përforcimit dhe saktësimit të lidhjeve të ndërsjellta 

ekonomike kulturore dhe sociale, si dhe bashkëpunimi dhe koordinimi i angazhimeve për 

krijimin e bazës së fortë për rindërtim evropian. 

• E pesta, pranimi i obligimeve për sigurinë e paqes ndërkombëtare, sigurisë, stabilitetit dhe 

mundësisë për kundërshtimin ndaj tentimit të çdo lloj agresioni. 

Sa i përket NATO-s, duhet përshkruajtur tiparet e kësaj organizate dhe duhet përshtatur 

strukturën politike të R.Maqedonisë me karakteristikat në vijim: 

• e para, NATO-ja është organizatë politiko-ushtarake në të cilën vendet anëtare e mbrojnë 

sovranitetin e plotë dhe pavarësinë. 
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• E dyta, qëllimi i saj esencial është të sigurojë lirinë dhe sigurinë e të gjitha shteteve anëtare 

me veprime politike dhe ushtarake në përputhje me parimet e Kartës të KB-së dhe sipas 

marrëveshjes të arritur në mes tyre. 

• E treta, NATO paraqet kornizë politike të një aleance ndërkombëtare e modeluar të pengojë 

ose të kundërshtojë agresionin. 

• E katërta, mundëson bashkëpunimin në kontinuitet dhe konsultime në lëminë politike, 

ekonomike dhe ushtarake. 

• E pesta, ajo është e përcaktuar të sigurojë sigurinë dhe trashëgiminë e përbashkët në punët e 

tyre, duke i respektuar parimet e demokracisë, liritë individuale dhe sundimin e së drejtës. 

• E gjashta, duke e afirmuar punën e saj mbi parimet e Kombeve të Bashkuara, ata ndërrmarin 

për obligim të sigurojnë paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar dhe të kontribuojnë që të ruhet 

dhe të sigurohet stabiliteti dhe mirëqënja e shteteve anëtare, me qëllim që të shmanget 

rreziku ndaj paqes ndërkombëtare, sigurisë dhe drejtësisë.3  

 

Të drejtat e njeriut paraqesin të drejtat e individit për mbrojtje ndaj intervenimeve të 

shtetit, të cilat atij i janë dhënë për shkak të ekzistimit si qenie njerëzore, të cilat janë gjithnjë 

ekzistuese, dhe të cilat nuk mund të kufizohen nga shteti. Nga koha e luftës kundër absolutizmit 

rrjedh edhe karakterizimi i tyre si të drejta "të lindura" dhe "patjetërsueshme".  Çdo shtet, pa 

marrë parasysh i vogël ose i madh sipas territorit, i fuqishëm ose i dobët, anëtar i bashkësisë 

ndërkombëtare ose jo, duhet të angazhohet maksimalisht, në mënyrë institucionale të realizojë 

dhe mbrojë me çdo kusht të drejtat dhe liritë e qytetarit, si kusht themelor për antarësim në BE 

dhe NATO. 

 

3. QËNDRIMI I KUSHTETUTËS TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR TË 

DREJTAT POLITIKE 

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, si Kushtetutë liberale-demokratike, u kushton kujdes të 

duhur lirive e të drejtave të njeriut e të shtetasit. Përveç që përmban një pjesë të veçantë 

                                                             
3 Lazarevski.P, Instituti I hulumtimeve sociologjike dhe politiko-juridike, Intervistë për Radio Shkupin, programi 

shqip, shkurt 1998. 
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qëndrore, në të cilën rregullohen dhe garantohen ato, kjo sferë kushtetuese përfshihet edhe në 

pjesët dhe dispozitat tjera të Kushtetutës. Qëndrimi pozitiv i saj vërehet edhe për faktin se liritë 

dhe të drejtat themelore të njeriut, përgjithësisht të njohura me të drejtën ndërkombëtare, 

sanksionohen si një nga vlerat e rendit kushtetues, sipas të cilit “në Republikën e Maqedonisë 

është e lirë çdo gjë që nuk është e ndaluar me Kushtetutë dhe ligj”. 

  Duke pasur parasysh përbërjen kombëtare të RM-së, që në fillim të kësaj pjese të 

Kushtetutës është sanksionuar një parim që ka rëndësi të madhe për zhvillimin demokratik të 

këtij shteti. Sipas Kushtetutës, “shtetasit e Republikës së Maqedonisë janë të barabartë në liri dhe 

të drejta, pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra e lëkurës, preardhja kombëtare dhe sociale…”. Me 

anë të kësaj dispozite sigurohet jo vetëm barazia formale, por edhe mbrojtja adekuate e të 

drejtave dhe lirive të tyre. Kjo përforcohet edhe më tepër me dispozitën kushtetuese, sipas të 

cilës çdo shtetas mund të kërkojë mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të përcaktuara me Kushtetutë, 

para gjykatave dhe para Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë (neni 50). Sigurimi i 

mekanizmave të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave kushtetuese paraqet garancinë e realizimit të 

tyre në praktikë. Pa mekanizma të këtillë e të ngjajshëm të mbrojtjes, normat kushtetuese 

kushtuar lirive dhe të drejtave do të përbënin më tepër një deklaratë me të cilën proklamohen, 

por nuk garantohen ato të drejta. 

 Shumica e lirive dhe të drejtave të garantuara me Kushtetutën e Republikës së 

Maqedonisë realizohen drejtëpërdrejtë, dmth për konsumimin e tyre nuk nevojitet ndermjetësimi 

i ligjit. Vetëm për disa prej tyre parashikohet edhe ligji. Kjo është karakteristikë për ato të drejta 

e liri lidhur me të cilat është i domosdoshëm përpunimi i mëtejmë, rregullimi i mënyrës së 

realizimit të tyre, e tjerë. Gjithashtu, të drejtat dhe liritë e garantuara me Kushtetutë nuk mund të 

hiqen, përveç në rastet e parashikuara me Kushtetutë. Dmth, nuk lejohet mundësia që ato të 

kufizohen por kufizimet burojnë vetëm nga Kushtetuta. 

Parimisht, liritë dhe të drejtat janë të limituara me liritë dhe të drejtat e të tjerëve. Derisa të mos i 

rrezikojnë të drejtat e tjerëve, ato mund të konsumohen. Kufizimi i lirive dhe të drejtave mund të 

bëhet gjatë kohës së luftës ose gjendjes së jashtëzakonshme. Mirëpo, për tu garantuar që kjo 

mundësi të mos keqpërdoret nga organet shtetërore Kushtetuta së pari përcakton se “kufizimi… 

nuk mund të jetë diskriminues në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, gjuhës, fesë, 
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preardhjes kombëtare ose sociale”. Së dyti, ajo e përjashton mundësinë e kufizimit edhe gjatë 

luftës dhe gjendjes së jashtëzokonshme të disa lirive dhe të drejtave qënësore, siç janë: e drejta e 

jetës, liria e bindjes, ndërgjegjes, mendimit, shprehjes publike, shprehja e mendimit dhe 

predikimit fetar, e tjerë ( neni 54). 

Të drejtat dhe lirite themelore të njeriut dhe të qytetarëve janë materje kushtetuese në Republikën 

e Maqedonisë. Së pari, të drejtat dhe liritë janë të treguara me qëllim që kushtetutdhënësi, 

Kuvendi, e sjell Kushtetutën ( preambula e Kushtetutës së vitit 1991). Pastaj, të drejtat dhe liritë 

e njeriut janë vlerë themelore e rregullimit kushtetues në Republikën e Maqedonisë.4 Së fundmi, 

një kapitull i tërë i është dedikuar të drejtave dhe lirive themolore të njeriut dhe qytetarëve.  

Në frymën e traditës liberalo-demokratike, Kushtetuta e RM-së vend qëndror u jep lirive dhe të 

drejtave të njeriut dhe të qytetarëve, duke përvetësuar nga lista e gjërë e cila zë thuajse nje të 

tretën nga numri i përgjithshëm i neneve të Kushtetutës. Esenca e të drejtave dhe lirive të 

qytetarit është e drejta dhe liritë personale dhe me ato fillon lista e gjatë të cilës i paraprinë 

parimi i jodiskriminimit të qytetarëve nga e cila do bazë: gjinia, raca, ngjyra e lëkurës, 

nacionaliteti, përkatësia sociale, përkatësia fetare dhe politike, pozita pronësore dhe shoqërore. 

Duke e pasur parasysh dimenzionin historik, të drejtat dhe liritë personale janë të drejtat dhe 

liritë më të vjetra dhe lufta për kushtetueshmëri fillon me betejën për të drejtën e jetës, të drejtën 

e lirisë, të drejtën e pronës, të drejtën e fatit, liria e ndërgjegjes, ndërsa kundër absolutizmit dhe 

despotimin. Ato e shprehin dhe e mbrojnë integritetin fizik dhe shpirtëror të njeriut, gjegjësisht 

janë edhe supozime dhe kusht për realizimin e të drejtave dhe lirive të tjera, veçanërisht të atyre 

politike. Kushtetuta e RM-së e zgjëron listën standarde të të drejtave dhe lirive me: Lirinë e të 

menduarit, lirinë e të besuarit, lirinë e lëvizjes dhe vendosjen, të drejtën e lirisë, të drejtën private 

dhe të drejtën e shtetësisë. Me heqjen e dënimit me vdekje (neni 10), Kushtetuta e RM-së hyri në 

familjen abolicionistike të botës, duke e lëshuar trendin e rregullimit paraprak kushtetues. 

Kuptohet, E drejta e jetes nuk do te thote vetem ekzistence biologjike, por edhe e drejte e jetes se 

lumtur dhe humane (ne kuptimin e Lokut dhe Xhefersonit). Të cekim se, përveç garantimit të 

integritetit fizik dhe moral, flitet edhe për shkelje të shpeshtë të sferës së të drejtave dhe lirive të 

njeriut në botë. Për këtë, me argumente dhe në mënyrë piktoreske flasin raportet e Amnesty 

                                                             
4 Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, neni 8 alineja 1.  
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Internacional, Helsinki Watch ose raporti vjetor i të drejtave të njeriut i Stejt Departamentit të 

SHBA-ve. 

 Kushtetuta e RM-së, lirinë e njeriut e përcakton si të pacenueshme. E dreja e lirisë mund 

të jete e kufizuar vetëm me vendim gjyqësor dhe në proces të vërtetuar me ligj. Kushtetuta më 

detajisht e rregullon kohëzgjatjen e paraburgimit dhe të drejtat që i ka personi që i është hequr 

liria. Prezumimi i pafajësisë (supozimi), gjithashtu është një nga të drejtat të cilat janë të 

përfshira me Kushtetutë. Ajo është garanci se personi që është i fajësuar për vepër penale do të 

vlerësohet si i pafajshëm derisa faji i tij nuk vërtetohet me vendim të plotëfuqishëm gjyqësor.  

 E drejta e privatësisë është një nga të drejtat më të shkelura në mënyrën e jetesës së sotme 

bashkohore. Kushtetuta garanton respektimin dhe mbrojtjen e privatimit të jetës personale dhe 

familjare, të dinjitetit dhe ndërgjegjes, fshehtësinë dhe sigurimin e të dhënave personale. Ngushtë 

e lidhur me të drejtën private është edhe e drejta e fshehtësisë së letrave dhe formave tjera të 

shprehjes. Sipas vendimit të gjyqit, mund të tërhiqemi nga parimi i pacenueshmërisë së 

fshehtësisë së letrave dhe të formave tjera të të shprehurit, nëse ajo është e domosdoshme për 

udhëheqjen e procedurës penale ose atë e kërkojnë interesat e mbrojtjes së Republikës. 

Gjithashtu, me të drejtën private është e lidhur ngushtë edhe e drejta e paprekshmerisë së 

shtëpisë. Ajo mund të jetë e kufizuar vetëm me vendim të gjyqit kur është në pyetje çështje për 

zbulimin dhe pengimin e veprave penale ose mbrojtjen e shëndetit të njerëzve. 

 Kushtetuta garanton dhe lirinë e lëvizjes dhe vendosjes. Secili qytetar i RM-së ka të 

drejtë lirisht të lëvizë në territorin e Republikës dhe lirisht të zgjedhë vendin e vendbanimit të tij. 

Secili qytetar ka të drejtë ta lëshojë territorin e Republikës dhe të kthehet në të. Por, Kushtetuta 

jep mundësi për kufizimin e realizimit edhe të këtyre të drejtave. Liria e të menduarit, e 

ndërgjegjes dhe e besimit janë të drejta të rëndësishme të njeriut që lirisht të mendojë, lirisht të 

ndërtojë pikëpamje personale për botën. Ajo do të thotë, çlirimi i njeriut nga imponimet e 

ideologjive oficiale dhe nga imponime me dhunë të dogmave. Liria e besimit është e drejtë e 

njeriut që lirisht dhe publikisht, veçmas ose në bashkësi me të tjerët të shprehet fenë. Kushtetuta 

garanton edhe barazi të bashkësive fetare dhe grupeve religjioze dhe shteteve te proklamuara 
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laike (largimi i bashkësive dhe i grupeve fetare nga shteti). E drejta e shtetësisë, gjithashtu, është 

e drejtë personale e cila nuk mund të largohet nga shteti.5  

 Në bazë të kësaj, mund të thuhet se, me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë janë 

garantuar liritë dhe të drejtat dhe për realizimin e tyre është vënë baza e jane siguruar parakushtet 

kushtetuese-juridike pa te cilat, nuk mund të paramendohet një shoqëri demokratike. Mirëpo, kjo 

nuk do të thotë se këto liri e të drejta dhe intenca demokratike në këtë rrafsh do të realizohen 

vetvetiu dhe menjëhere, respektivisht se do të bëhen realitet i përgjithshëm politik e shoqëror. 

“Aty këtu ekzistojnë pengesa të ndryshme objektive e subjektive, të natyrës ekonomike, sociale, 

politike e kulturore”, të cilat e pengojnë realizimin e tyre konsekuent.6 Këtyre faktorëve, do t’ua 

shtoja edhe egzoizmin nacional, vetëdijen e ulët, mungesën e ndjenjës së humanizmit, 

karakteristikë për ballkanasit, të cilat paraqesin pengesë serioze në realizimin e përcaktimeve 

kushtetuese në rrafshin e lirive dhe të drejtave të njeriut e të shtetasit. 

Liritë dhe të drejtat, sot gjithnjë e më tepër, paraqiten në kompetencë të bashkësisë 

ndërkombëtare, e cila përpiqet të përcaktojë standartet e detyruara për të gjitha shtetet anëtare, pa 

dallim nga fuqia dhe madhësia e tyre. 

 

4. STATUSI I DOKUMENTEVE NDËRKOMBËTARE NË RENDIN E BRENDSHËM 

JURIDIK TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Mënyra e inkorporimit të normave ndërkombëtare që përmbahen në marrëveshjet ndërkombëtare 

varet nga rendi kushtetues në shtet. Zgjidhjet kushtetuese lëvizin midis dy qëndrimeve, ai i 

sistemit monistik në të cilat të gjitha dispozitat apo disa dispozita të të drejtës ndërkombëtare 

kanë zbatim të drejtpërdrejtë sepse kanë supremat mbi dispozitat e të drejtës së brendshme dhe 

qëndrimi tjetër, zgjidhja dualiste e cila nuk mundëson zbatim të drejtpërdrejtë të normave 

ndërkombëtare pa futjen e tyre në legjislacionin vendas në procedurë të përcaktuar me aktin 

konstitutiv të shtetit që është në pyetje.  

                                                             
18 Amandamenti XIX nga Kushtetuta e RM-së. 

6Anastasi.A, “E drejta Kushtetuese”, Tiranë, 2000, fq. 59. 
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Në shumicën e shteteve, në të vërtetë, funksionojnë zgjidhje të kombinuara, gjatë së cilës 

sistemet dualiste shumë rrallë i pranojnë burimet e të drejtës ndërkombëtare që nuk janë 

marrëveshje. Marrëveshjet marrin formën e aktit të të drejtës së brendshme apo nëpërmjet aktit të 

ratifikimit apo nëpërmjet procedurës së transformimit të tërësishëm në formë ligji apo akti 

ligjvënës me përmbajtje identike si ajo e marrëveshjes ndërkombëtare konkrete. 

Republika e Maqedonisë e zbaton sistemin monistik, përkatësisht, marrëveshjet ndërkombëtare 

të ratifikuara njëherë, bëhet pjesë e rendit të brendshëm juridik dhe nuk ndryshohen me ligj.  

  Sistemi monistik nënkupton unitet të të drejtës së brendshme dhe ndërkombëtare, 

përkatësisht, burimin e të drejtës së brendshme e gjejnë në të gjitha normat apo te disa norma të 

të drejtës ndërkombëtare, të cilat kanë fuqi më të lartë juridike në raport me ato të brendshmet. 

  Sistemi dualist e ndan të drejtën e brendshme nga ajo ndërkombëtare, përkatësisht 

nënkupton ndarje të dy sistemeve juridike. Dispozitat e të drejtës ndërkombëtare janë të 

detyrueshme vetëm pasi të vendosen në të drejtën e brendshme (neni 118 i Kushtetutës të 

Republikës së Maqedonisë). Të drejtat që i gëzojnë qytetarët që u takojnë bashkësive joshumicë, 

pas miratimit të Amendamenteve Kushtetuese janë: e drejta e përfaqësimit adekuat dhe të 

barabartë e përfaqësuesve të të gjitha bashkësive në organet e pushtetit dhe institucionet e tjera 

publike në të gjitha nivelet (Amendamenti VI); e drejta e përdorimit të simboleve të bashkësive 

joshumicë (Amendamenti VIII); e drejta e shprehjes së lirë të përkatësisë nacionale (neni  (2) 

(2)); liria e shprehjes së identitetit (neni 48 (1)); e drejta e formimit të institucioneve dhe 

shoqatave kulturore dhe artistike (neni 48 (3)); e drejta e formimit të institucioneve arsimore 

(Amendamenti VIII); e drejta e mësimit në gjuhën e vet (neni 49) dhe e drejta e përdorimit të 

gjuhës së vet si zyrtare (Amendamenti V). 

 

Konkluzion 

 Në tërësi, luftërat, megjithatë përpjekjet historike për rregullimin e disa ligjeve e normave 

ndërkombëtare mbi to, i shkelin liritë e njeriut, dhunojnë dhe ligjet, tejkalojnë normat dhe vlerat 

njerëzore që ndërtohen me aq mundime në kushtet e paqes. Por, krahasuar me gjithë historinë e 

luftërave botërore dhe rajonale, Lufta e Dyte Botërore ka prodhuar faqen më të errët kundër 
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humanitetit. Është pikërisht kjo arsyeja që Kombet e Bashkuara kursesi nuk mund të ngrinin 

vendin e rolin e tyre në rendin e pas luftës pa përcaktuar qartësisht qëllimet dhe objektivat e tyre 

madhore edhe në dimensionin njerëzor, pra në atë të lirive univerzale të njeriut. 

 Niveli i zhvillimit demokratik i një shoqërie nuk varet vetëm nga garancitë ligjore, të cilat 

shteti ua siguron qytetarëve për realizimin e të drejtave dhe lirive themelore të tyre, por edhe nga 

fakti se a janë parashikuar mekanizma përkatës në rast të cenimit të këtyre të drejtave, si dhe se a 

është siguruar mbrojtje efikase dhe me kohë brenda afatit të arsyeshëm, në veçanti përpara 

organeve gjyqësore të pavarura dhe të paanshme. 

Sistemi evropian i mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut pati ndikim mbi sistemin juridik të 

Republikës së Maqedonisë. Marrjen e obligimeve dhe garancive ndërkombëtare, realizimin e të 

drejtave dhe lirive të njeriut, përfshirë edhe të drejtën e gjykimit brenda afatit të arsyeshëm, 

Republika e Maqedonisë i inkorporoi në legjislacionin nacional, duke filluar nga Kushtetuta e 

Republikës së Maqedonisë, Ligji për gjykatat dhe Ligji për procedurë penale, përkatësisht 

legjislacioni procesual. 

 Historikisht, ndjenja e besimit që secili, nga natyra humane është i prirur për të siguruar 

të drejtat njerëzore në mënyrë të ndershme është një koncept filozofiko-juridik relativisht i ri. 

Megjithatë, rrugët nëpër të cilat ka lindur kjo filozofi kanë ecur më pas drejt krijimit të një tradite 

dokumentare e kulturore të caktuar.  

Historia e të drejtave të njeriut është e vjetër sa natyra njerëzore. Besimi i natyrshëm njerëzor se 

çdo njeri meriton të gëzojë të drejtat njerëzore është hyjnore, është i natyrshëm, është legjitim. 

Por, nga e drejta hyjnore deri te realizimi konkret ështe një rrugë e gjatë dhe e mundimshme. 

Madje, mund të thuhet se shtegu më i gjakosur në rrugën njerëzore është shtegu drejt arritjes së 

të drejtave të njeriut. 

Vështruar përgjatë historisë së vjetër njerëzore, njerëzit dhe popujt i kanë kërkuar të drejtat, 

sikundër edhe përgjegjësitë e tyre, kryesisht, përmes të qënit grup, pra në familje, në kombe 

indogjene, në grupe besimesh fetare, në klasa ekonomike e sociale, në komunitete etnike apo në 

organizime shtetërore. Është e njohur se, në shumicën e shoqërive njerëzore ka pas ekzistuar 

filozofia, sipas së cilës thuhej se “bëju të tjerëve atë që dëshiron të tjerët të të bëjnë ty”. 
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 Studiuesi amerikan David Shiman, duke analizuar gjendjen e të drejtave të njeriut dhe 

kontekstin e zhvillimeve politike e demokratike bashkëkohore shkruan: 

“…Tanimë ka ardhur koha për të drejtat e njeriut. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut 

është një apel për liri dhe drejtësi për popujt anë e mbanë botës. Çdo ditë, qeveritë që dhunojnë 

të drejtat e qytetarëve të tyre sfidohen nga thirrja për ta respektuar atë. Çdo ditë, qënjet 

njerëzore në mbarë botën mobilizohen për t’u përballur me padrejtësitë dhe aktet ç’njerëzore. 

Ashtu, sikundër pika e ujit bie mbi shkëmb dhe me forcë e shpon atë, po ashtu edhe njerëzimi 

shkon gjithnjë e më pranë arritjes së parimeve të shprehura në Deklaratën Universale të të 

Drejtave të Njeriut.”7 
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POLITICAL, ETHNIC, AND SOCIETAL MARGINILIZATION 
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v.stefan07@eust.edu.mk 

 

Abstract 

The scientific paper highlights the evolving issue of poverty in the Republic of 

Macedonia and attempts to suggest policy solutions that will provide alleviation to the hardest hit 

categories. Poverty continues to be a problem in developing countries, caused by underlying 

societal and economic inequality that requires immediate attention. Macedonia, as one of the 

poorest countries in Europe, has nearly one-third of the population living in poverty. The cause 

of the problem can be found in the political and ethnic divide that has a profound effect on the 

economic growth and development. Societal marginalization has caused high levels of poverty 

amongst the youth and young families. Lack of public policy programs directed towards poverty 

alleviation has contributed to rising emigration of young people and families to developed 

European countries and beyond. 

A solution to the problem can be found in the creation and expansion of new and existing 

programs that will ensure proper living conditions, good healthcare, and direct aid to the hardest 

hit categories through training, promotion of gender equality and maintaining an open market 

economy. The development of the programs will contribute towards creating a society focused 

around social inclusion of all categories of citizens and minorities. In a country with a population 

of just over 2 million, a goal to lower the amount of people living below the poverty line to 

below 10 percent is a feasible one in the mid-term. 

Achieving the goal involves actively engaging the public, private and non-governmental 

organizations sectors. The involvement of public institutions includes the Ministry of Labor and 

Social Policy, Ministry of Economy, and the Ministry of Education and Science. Contributions 

from non-government organizations towards the creation of the policies and their ability to 

mailto:v.stefan07@eust.edu.mk
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provide real time feedback will ensure the programs are effective in lowering the rate of poverty 

in the country. The private sector, in particular large, publicly traded companies, can work with 

government institutions to develop training and school programs that will ensure college 

graduates and work seekers receive the proper training needed to find employment in the market 

place. The cooperation between the above stated stake holders and institutions ensures growth in 

the level of cooperation going forward and creation of solid programs that will provide tangible 

results. 

 

Keywords: Poverty, social inclusion, youth engagement, unemployment, economic development. 

 

Introduction 

Alleviating poverty has been on the agenda of many international organizations including 

the United Nations and the World Bank. The poverty problem does not only affect developing 

nations, but also developed ones. To demonstrate the severity of the problem, one of the most 

developed nations, the United States, had a poverty rate of 12.7% based on the 2016 census. This 

means that 43.1 million Americans lived in poverty1. Compared to the United States, Macedonia 

in 2016 had a staggering 21.9% of the population living in poverty, translating to 453,200 

Macedonians2. Recent report identifies that 72% of citizens have reported to manage their living 

standards with difficulty.  The rate of poor employed citizens is 8.9%, while the rate of poor 

pensioners is 7.3%3.  

Poverty in Macedonia has several underlying factors of which high unemployment and an 

underdeveloped economy are significant contributors. The most recent European Commission 

report on Macedonia for 2018 identified an unemployment rate at 22% in the third quarter of 

2017 with a low participation of women (51.7% of the 15-64 year old), Roma, and people with 

                                                             
1 https://poverty.ucdavis.edu/faq/what-current-poverty-rate-united-states  

2 State Statistical Office of RM, News Release No. 4.1.17.99,  December 2017, p.1-2, available at: 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2017/4.1.17.99.pdf  

3 https://www.eapn.eu/new-report-on-rural-poverty-in-macedonia/  

https://poverty.ucdavis.edu/faq/what-current-poverty-rate-united-states
http://www.stat.gov.mk/pdf/2017/4.1.17.99.pdf
https://www.eapn.eu/new-report-on-rural-poverty-in-macedonia/
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disabilities. The share of informal employment in 2016 was 18.5 %4. In order to alleviate the 

poverty problem, identification of the primary reasons behind the one in four people that cannot 

find work is vital along with suggesting programs that will contribute towards shifting the 

mindset of a command economy from the times of socialism towards a market economy in the 

continued building of Macedonia’s young democracy.  

 

1. POLITICAL AND ETHNIC PROBLEMS IMPACTING UNEMPLOYMENT AND 

ECONOMIC PROGRESS 

Political instability in Macedonia has paralyzed institutions and their ability to effectively 

implement programs to solve social and economic problems. As recently as 2015, a corruption 

and wiretapping scandal led to preliminary parliamentary elections. In the parliamentary 

elections in December 2016, the largest Macedonian parties did not have enough seats to form a 

government. SDSM was able to secure the Albanian seats through their acceptance of the joint 

Albanian parties’ platform. Unrest regarding several decisions of the government has led to 

further instability in the country. The coalition recently signed a deal with Greece that renames 

the country to the Republic of North Macedonia in which the people voted through a referendum 

in the end of September to determine acceptance of the deal. There was only a 36.8% turnout 

with majority of the population boycotting the referendum. Even though 91.4% said yes for the 

name change, the election committee deemed the referendum unsuccessful due to lack of the 

threshold of 50% + 1 being reached5. The government coalition will continue with an attempt to 

implement the deal through parliament. In securing parliamentary votes for the referendum, the 

coalition needs two-thirds of members of parliament to vote yes for the constitutional changes. 

Success is unlikely due to the divide in the Macedonian political parties and new preliminary 

parliamentary elections are a high probability.   

Insecurity and mistrust between political parties and ethnic groups leads to higher levels 

of unemployment due to stagnant institutions and slower economic progress. Further initiatives 

are required to promote a multi-ethnic society that will focus on societal inclusion for all 

                                                             
4 European Commission, Commission Staff Working Document, April 2018, p.73, available at: 

https://www.sobranie.mk/content/republic-of-macedonia-report%2017.4.18.pdf  

5 Republic of Macedonia State Election Committee, Results Release: Referendum 2018, available at: 

https://referendum.sec.mk/Referendum/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1  

https://www.sobranie.mk/content/republic-of-macedonia-report%2017.4.18.pdf
https://referendum.sec.mk/Referendum/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1
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ethnicities. During a political crisis, economic crisis follow and ethnic disputes erupt due to 

higher levels of poverty, unemployment and social assistance required. Many small and medium 

enterprises experience problems with placement of products and farmers receive lower prices for 

their agricultural products. In a young democracy such as Macedonia, political problems lead to 

ethnic and economic insecurity that undermines institutions. Strengthening institutions and 

having adequate plans for ensured economic and multi-ethnic development will rebuild trust and 

ensure long term stability in institutions and between ethnic groups.  

 

2. SOCIETAL MARGINALIZATION AND GENDER INEQUALITY EFFECTS ON 

YOUNG FAMILIES AND YOUTH 

 The societal marginalization and lack of inclusiveness has led to detrimental effects on 

young families and the youth in the country. As a result of the lack of effective policies, the 

country experiences a rampant level of emigration. In developing countries where the levels of 

unemployment and poverty are high, children suffer the most. In Macedonia, families with 

young children have higher rates of poverty due to the lack of institutional involvement to help 

citizens. 

 High levels of poverty are a direct cause from mistrust in local institutions and lack of 

information regarding institutional programs. Institutional mistrust has led many to lose the will 

for living in Macedonia and the dissatisfaction is experienced in daily actions and conversations. 

Additionally, the youth unemployment is high, in particular those between the ages of 15-24 

which reached 40,070 citizens in second quarter of 20186. There are also many citizens with 

university degrees that cannot find work. 39,924 citizens were unable to find work in the 

Macedonian economy in second quarter of 20187.  

According to MAPP (Macedonian Anti-Poverty Platform), a four member family 

requires between 40,000 to 60,000 MKD monthly to survive. As an individual, 32,000 MKD are 

required, but many are paid 8,800 MKD. Many of the poorest individuals attempt to survive with 

                                                             
6 State Statistical Office of RM, News Release No. 2.1.18.31,  September 2018, p.3, available at: 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/2.1.18.31.pdf  

7 State Statistical Office of RM, News Release No. 2.1.18.31,  September 2018, p.8, available at: 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/2.1.18.31.pdf  

http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/2.1.18.31.pdf
http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/2.1.18.31.pdf
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a dollar a day in the country8. The differences in pay recorded in 2015 registered that the highest 

net pay was 245 times higher than the average and 631 times higher than those working for 

minimum wage9. With these types of differences and lack of a middle class, it can be concluded 

that approximately three-quarters of the populations cannot afford a vacation and that only 50% 

can afford to eat a proper meal. These stark differences lead to societal marginalization and lack 

of inclusiveness of all categories of citizens.  

The marginalization of the youth is partially due to the intergenerational transfer of 

poverty and the economic marginalization that has led to social exclusion. Political parties have a 

strong hold on the education system and local youth councils which stagnates progress due to 

special interest. This type of underdeveloped system offers minimal measures to promote youth 

employment and further education. The program suggestions aim to lower the societal 

marginalization and gender inequality in the country by boosting shared prosperity and 

inclusiveness of the youth and young families.  

  

3. PROGRAM SUGGESTIONS FOR POVERTY ALLEVIATION 

Poverty alleviation can be approached through continued dedication of government 

institutions along with private sector donations and investments that will increase the economic 

prosperity and lower the poverty and inequality amongst citizens. Programs that ensure basic 

human rights also lay the foundation for lowering the high level of poverty in the country. 

Organizations such as MAPP (Macedonian Anti-Poverty Platform) are making attempts at 

raising the awareness of the government and other relevant parties to take action. They have 

created several documentary films regarding youth poverty and the overall economic situation in 

the country that requires immediate attention. Awareness is a key factor in the fight against 

poverty. Programs such as improving local infrastructure and expanding the job market require 

dedication from government officials to include foreign investors from the private sector to 

generate opportunities. The intervention of the government in the inclusion of youth towards 

solving the poverty problem can generate traction in the fight against youth poverty in the 

country. Transparency international ranked Macedonia 107th out of 180 countries in terms of 

                                                             
8 https://borgenproject.org/poverty-in-macedonia/  

9 Ibid. 

https://borgenproject.org/poverty-in-macedonia/
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corruption which has a direct impact on the prosperity of citizens and their faith in government 

institutions and the economic system10. Additional programs that can be implemented include: 

Conditional Basic Income – A monthly stipend of 200 euros would be issued to citizens who are 

currently working and living below the poverty line. Many workers in the agricultural and textile 

industry are lacking the sufficient salaries to survive in Macedonia. A conditional basic income 

program would ensure the workers a monthly stipend for expenses and allow them to fight for 

better working conditions, higher salaries and increased rights. Once results are gathered, 

depending on the outcome, other categories of citizens can start to receive the stipend until a 

universal basic income is eventually created, making Macedonia a poverty free country.  

Education Investments – Mandatory education and attendance in subjects such as Macedonian, 

math, science, and foreign languages such as English and German create a stable base for 

students. Additionally, school administrators and teacher training will provide equal 

opportunities to all students regardless of gender and nationality. Infrastructure investments such 

as renewable energy sources and energy efficiency implementation of school buildings lowers 

operational costs which leads to additional funds for teacher education and increased salaries. A 

teacher certification program provides quality education for students. 

Adequate Healthcare Program – The State Statistical Office issued staggering numbers in the 

fourth quarter of 2016 where 5,669 live births were recorded. In the same quarter, 5,327 people 

died, including 55 infants. Majority of deaths were due to circulatory problems associated with 

harsh working conditions and stress (58.4%), neoplasm (18.3%), nutritional and metabolic 

diseases (4.3%), and respiratory problems (3.7%)11. Depression is another factor relevant in 

Macedonian society where 803 people were treated in 2015. 257 of the patients were men while 

546 were women. This is an increase of 37 percent compared to 2010. Additionally, hospital 

morbidity in 2015 recorded 4 cases per 10,000 inhabitants12. A healthy community guarantees 

economic productivity and a more engaged society. Widespread vaccinations ensure the security 

of citizens and minimization of illnesses. Infrastructural investments in hospitals and clinics 

                                                             
10 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, February 2018, available at: 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table  

11 State Statistical Office of RM, News Release No. 2.1.18.21,  January 2018, p.1, available at: 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/2.1.18.21.pdf  

12 http://www.iph.mk/7-april-svetski-den-na-zdravjeto-2017/  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/2.1.18.21.pdf
http://www.iph.mk/7-april-svetski-den-na-zdravjeto-2017/
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provide citizens proper healthcare and as a benefit, higher life expectancy. Training of the 

medical staff in developed countries allows for additional procedures to be conducted in 

Macedonia. Furthermore, improved hygiene lowers the chance of spread of diseases and viruses.  

Agricultural Training Programs – Agriculture sector contributed with 9.42% in the Macedonian 

economy in 2017 in terms of the share of GDP and is the third largest sector in the country next 

to services and industry13. Improved equipment and efficiency in the agricultural sector allows 

for higher profit margins for farmers and sustainability for the country. Training programs 

improve the economic output and improve the quality of life of the agricultural workers which 

receive one of the lowest salaries in the country (around 270 euros)14. Continued growth of the 

sector through training programs is required to increase the stability of the food supply in the 

country.  

Clean Water Solutions – Many rural and some urban areas in the country lack clean water 

sources. The ability to use tap water without having to worry about the safety of the water is of 

vital importance in reducing health care costs and increasing welfare. Citizens in certain areas 

are forced to fill water from sources that may potentially contain bacteria and diseases. 

Institutions currently lack the tracking of drinking quality of wells and random faucets citizens 

use on the side of the road in the rural, mountainous areas.  Establishing clean water wells and 

adapting small purifying stations in rural areas ensures the safety and continued participation of 

citizens in the economic development of the country rather than experiencing health problems.  

 

 

 

Conclusion  

Poverty has been an ongoing problem since the creation of an independent Macedonian 

state. The problem has impacted the lives of many citizens who are struggling to survive in the 

transitional period from socialism to capitalism. Providing solutions for poverty alleviation 

through a variety of training, social, and educational programs will help lower the high 

percentage of citizens living in impoverished environments. Improving health services, educating 

                                                             
13 https://www.statista.com/statistics/510285/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-macedonia/  

14 https://www.eapn.eu/new-report-on-rural-poverty-in-macedonia/  

https://www.statista.com/statistics/510285/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-macedonia/
https://www.eapn.eu/new-report-on-rural-poverty-in-macedonia/
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the population, and lifting those out of poverty would save the country millions of euros and 

increase the standard of living for all citizens. From the lowered levels of poverty below 10% 

and implementation of the variety of programs we can expect the following effects: 

 

- Lower healthcare costs. As citizens are lifted out of poverty they are able to timely and 

accordingly address health issues. By addressing these issues on time they are able to save 

themselves from further doctor visits and health implications. The saved doctor visits and an 

overall healthier society lower the drain on the health system and state budget.  

 

- Decreased unemployment. The implementation of a conditional basic income will create an 

incentive to those that are not currently working to find a job that may pay less, but is 

compensated by the stipend from the program. Incentivizing employment with basic income will 

lower the high level of unemployment which was 21.1% (recorded in the second quarter of 

201815), in particular youth unemployment (47.6% in 201816), by providing citizens an 

opportunity to support themselves and their families.  

 

- Increased shared prosperity. Shared prosperity focuses on the bottom 40% of the population 

to guarantee equity, not only equality in the country. By lifting citizens out of poverty through 

equal employment and opportunities, shared prosperity will be achieved. Collaboration between 

the private and public sector will drive forward programs, policies, and regulations to generate 

investments in business and labor skills. The economic programs will ensure youth development, 

proper healthcare, nutrition, education and basic needs.  

 

- Gender equality. Lifting families out of poverty also means lifting the barriers on women in 

terms of economic, social, and political aspects. There is a wide gap between men and women in 

Macedonian society regarding stereotyping and gender pay. With the worries of poverty behind, 

women can seek their rights towards social inclusion and non-discriminatory employment. In the 

European Commission report on Macedonia, clear emphasis has been put on the statistics of 

                                                             
15 State Statistical Office of RM, News Release No. 2.1.18.31,  September 2018, p.1, available at: 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/2.1.18.31.pdf  

16 Ibid.  

http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/2.1.18.31.pdf
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discrimination cases. The 2016 Ombudsman Annual Report shows an increase of 20% 

discrimination cases, with the largest number being complaints related to discrimination in 

employment. In 2017, Ombudsman received 70 complaints based on discrimination grounds, but 

only in 22 cases the Ombudsman confirmed discrimination17. As poverty decreases, gender 

equality will increase.  

 

- Increased economic activity. The ability to consistently perform in their job environment 

knowing that their families are financially secured; citizens will be able to take more risk in 

starting new business and expanding present ones. The increased economic activity will also 

increase contributions towards GDP and the lowered poverty levels will create a more equal 

society focused around social inclusion of all categories of citizens. In the United States, 

childhood poverty amounts to nearly 4% of GDP, reduces productivity and economic output by 

1.3% of GDP, raises the costs of crime by 1.3% of GDP, and raises health expenditures and 

reduces the value of health by 1.2% of GDP18. The same figures can be applied to Macedonian 

society. With those types of figures Macedonia can see a boost of minimum 500 million to the 

current $11.34 billion recorded in 201719. 

 

 Politicians must unite in a combined effort towards eradicating poverty across the country 

by implementing the program suggestions amongst other programs that will continue to drive the 

country forward into European Union integration. Involving the private sector and non-

government institutions will increase the strength and effectiveness of the programs that will 

ensure an equal future for all citizens regardless of their ethnicity and gender.   
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ПЛАТАТА И ПРОДУКТИВНОСТА 

 

Сузана СТОШЕВСКА –НИКОЛОВСКА, Докторант 

 

 

Абстракт 

Идејата за човековите права е либерална идеја. Поимот за човековите права е 

модерен поим. За време на робовладетелство и феудалната организација на државите, 

поимот за човековите права во оној смисол во кој го познаваме денес, не постоел. Секако 

постоел термин на право но, тој се врзувал за определени привилегии. Така било и во 

робовладетелските друштва, постоела определена категорија на жители кои уживале 

право, односно привилегии и бенифиции на одредени ресурси, на одредени политички и 

друштвени позиции, а другите биле исклучени од сето тоа. Слично било и во средниот 

Век. Поимот за човечки права станува историски значаен во моментот кога во 

политичкиот смисол луѓето се изедначуваат, односно кога поделбата помеѓу оние кои 

имаат и оние кои немаат пристап на ресурсите се елиминира. Во буржоаските револуции 

една од основните идеи била да се покаже дека луѓето се родени еднакви и дека на 

одредени политички, економски и државни функции сите мора да имаат право. Во таа 

смисла ,една од основните карактеристики на поимот на човечките права е нивната 

универзалност. Односно човековите права ги уживаат сите, без разлика на потекло, боја на 

кожа, социјален статус или етничка припадност. Освен тоа тие важат  за сите без разлика 

дали се работи за граѓани на САД, Кина или Република Македонија, сите се овластени на 

основниот збир на човечките права кои гарантираат безбеден и автономен живот. 

Клучни зборови : Платата, продуктивноста, Р.Македонија. 
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ВОВЕД 

Државата создава различни видови на норми заради остварување на различни цели. 

Правните норми се дефинираат како правила на однесување на луѓето (на правните 

субјекти) кои се контролираат од страна на  државата , која може да примени и санкции 

доколку правните норми се кршат. Правните норми се обврзувачки правила , правила за 

однесување кои се гарнтираат со авторитетот на државата.134 Нормите се правила на 

однесување кои најмногу се одразуваат врз човековата свест заради почитување . Секоја 

правна норма има диспозиција и санкција. Непочитувањето на диспозицијата ја активира 

санкцијата.   

Правото на работа спаѓа во групата на економско-социјални права. Се дефинира 

како право кое му припаѓа на секој човек како можност на заработувачка преку слободно 

прифатена и избрана работа. Како главни предуслови за исполнување и оставрување на 

ова право се забрана на ропство и присилна работа. Меѓутоа правота на работа не 

подразбира гаранција за работно место, односно запослување.Се поаѓа од тоа дека 

субјектите отвараат работни места и овозможуваат запослување, а државата со својата 

активна економска и социјална политика создава амбиент кој субјектите ги стимулира да 

отвараат работни места.  

Предмет на овој труд е всушност платата и продуктивноста и при истражувањето и 

изготвувањето на трудот ќе бидат користени повеќе методи се со цел поцелосна и 

продлабочена анализа од која ќе може да се извлечат оправдани заклучоци.  

Проучувањето на предметот на истражувањето ќе се врши со примена на дескриптивниот 

метод. Ќе биде користен и методот на анализа за да се утврдат основните карактеристики 

и обележја на појавите кои се предмет на истражување. 

1. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА ВО РАМКИ НА КОМПАНИЈАТА 

            Онерозноста т.е правото на работникот на плата за извршена работа , претставува 

битен елемент на работниот однос со цел да обезбеди материјална егзистенција за себе и 

                                                             
134 Савиќ, Снежана, Основе права. Бања Лука:2005. 
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пошироко за своето семејство. Егзистенцијата се обезбедува преку редовно примање на 

платата. Платата е паричен износ утврден со договорот за вработување којшто 

работодавачот е должен да му го исплати на работникот за вложената работа. 

Заработувачката, односно платата, е неотуѓиво право на секој работник.135 

Како најпрактична поделба на клучните функции на менаџирање со човечките 

ресурси може да се прифати поделбата која ја направиле Стоне и Мелтз, а таа содржи: 

1. Планирање, кое од аспект на организациските цели и потребите на работата 

овозможува проценка на потребата од човечки ресурси. 

2. Обезбедување на човечки ресурси, кое е усмерено кон запослување на кадар кој 

поседува вештини, способности, знаење и искуство во склад со потребите на 

работата. 

3. Развој на запослените, кој е усмерен кон обезбедување на оние знаења и вештини 

кои се неопходни за натамошен развој и успешност на организацијата. 

4. Одржување на запослените, кое се однесува на обезбедување на адекватна плата, 

бенефит и работни услови. 

Едно од главните подрачја со кое се занимаваат стручните лица за човечките 

ресусри е плаќањето и наградите на запослените , кое опфаќа: 

- Воспоставување на адекватен платен систем и систем за наградување за сите 

вработени, за да допринесе за стратешки план на организацијата, 

- Собирање на податоци заради споредба со други компании во околината и 

пошироко, 

- Решавање на проблемот на поединец во врска со плаќањето, 

- Вклучување на вработените во преговорите во врска со платниот систем или 

системот за наградување. 

Но, менаџерите на компаниите пред се имаат за цел да го запазат 

компензацискиот метод, според кој е битно да се компензира зголемувањето на 

платите како трошок со продуктивноста која треба да ја надоместат работниците преку 

максимизирање на профитот на компанијата односно зголемување на производството. 

                                                             
135 Проф.д-р Тодор Каламатиев , ,,Прирачник за синдикални претставници” , Скопје, 2010. 
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          Имено, работодавачите мора да донесат менаџерски одлуки кои се засноваат врз 

следниве практични работи: 

 - работниците се разликуваат по новните работни навики што многу влијае врз 

продуктивноста, но е многу тешко (скапо) да се забелажат овие работни навики пред 

вработување на работниците, а по некогаш дури и по нивното вработување. 

- продуктивноста на одреден работник со одредено ниво на човечки капитал може да 

варира значително со тек на време или во различно опкружување, во зависност од 

неговото ниво на мотивација. 

- продуктивноста на работниците во текот на определен временски период е функција на 

вродена способност, нивото на напор и опкружувањето (време, општи бизнис услови или 

акции на другите работници). 

- да се биде високопродуктивен не е само прашање на робовско следење на наредби, туку 

преземање иницијатива да се помогне во постигнување на целите на работодавачот.136 

Имено, работодавачите мора да избрат менаџерска стратегија за да добијат 

вистински вид на работници преку мерење на трошоците и бенефициите кои ги добиваат. 

 

2. МОТИВИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

             Клучниот фактор за мотивација и за врвни постигнувања е само едно нешто:  

врската помеѓу оној кој управува и оние со кои се управува. Токму она што се случува во 

моментот на контакт или комуникација меѓу менаџерот и вработениот е клучната 

детерминанта на достигнувањата, ефективноста, продуктивноста, на крајниот резултат и 

на профитабилноста на една организација. Точката каде што се среќаваат двајцата луѓе, 

без оглед на тоа дали средбата е позитивна или негативна, е онаа каде што се решаваат 

минатото, сегашноста и идното остварување на поединецот и организацијата.137 

Но, како може да се создадат услови кои би ги потикнале работниците да работат кон 

остварување на целите на работодавачите? 

Најочигледен начин да се мотивираат паботниците е: 

-  да им се плати врз основа на нивниот индивидуален аутпут 

                                                             
136 Herbert A.Simon, “Organizations and Markets,”Journal of Economic Perspektives 5 (Spring 1991):24-44. 

137 Tracy,Brian. “Motivation”.Pubisher,2013. 
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-  или да им се  надомести на работниците за времето кое го поминуваат на работа.138 

Врзувањето на платата со аутпутот на работникот создава претпоставка  за силни 

поттикнувања на продуктивноста но, плаќањето на аутпутот има бенефиции и 

трошоци за работодавачот , при што и двете се погодни до степен со кој аутпутот е 

тесно поврзан со резултатот. 

Додека пак надоместувањето на работниците за времето кое го поминуваат на 

работа доведува до проблем на морален ризик :зошто би требало да работат 

напорно ако напорот не е награден? Но, поминатото време на работниците во 

суштина треба да биде ефективно , а не само поминато време и во ваков случај е 

потребна супервизија која би ја потврдила ефикасноста на поминатотото време која 

носи дополнителни трошоци од причина што посветеното надгледување е скапо. 

Во Општата декларација за правата на човекот (чл.23, ст.3) е утрдено дека секој кој 

работи има право на праведен и задоволителен надомест кој треба да ја обезбеди 

егзистенцијата на вработениот и неговото семејство. Егзистенцијата на вработениот треба 

да одговара на неговото достоинство. Правото на плата е регулирано со Конвенцијата 

бр.95 за заштита на платите од 1949 година139 и препораката бр.85 за заштита на 

платата,140 како и Конвенцијата 131 за утврдување на минималната плата141 и  

Препораката бр.136 за утврдување на минималната плата. 

Според Законот во Р.Македонија „Плата“ е плата утврдена согласно со закон, 

колективен договор и договорот за вработување.142 Суштинското значење на платата за 

вработените е и составен дел од договорот за вработување  кој треба да содржи : одредба 

за висината на основната плата , која се изразува во паричен износ која му припаѓа на 

                                                             
138 David E.Sappington,”Incentives in Principal-Agent Relationships,” Journal of Economic Perspectives 5(Spring 

1991):45-66. 

139 Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain 

aspects of the organization of working  time, ARTICLE 7/1. 

140 Recommendation  concerning the Proctection of Wages. 

141 Convetion concerning Minimum Wage Fixing, with Special Reference to Developing  Countries (Note: Date of 

coming into force: 29:04:1972). 

142 Член 4 став 5 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување. Службен Весник на 

Република Македонија 20/2015. 
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работникот за вршење на работата според закон, колективен договор и договорот за 

вработување.143 

3. КОМПЕНЗАЦИСКИ ПЛАНОВИ 

       Комензациските планови многу влијаат врз поттикнувањата на работниците да 

вложуваат напори. Три елементи пошироко ја карактеризираат комензациската шема 

на работодавачот: 

• Основата за пресметка на платата; 

• Ниво на плати споредено со платите на слични работници на друго место и за 

работодавачите со интерни пазари на труд и 

• Секвенционирање на платата во текот на кариерата на работниците.144  

a. Продуктивност и основа за годишна плата 

                   Како што и претходно поменавме работниците можат да бидат платени врз 

основа на поминатото време на работното место , нивниот аутпут или одреден хибрид од 

двете. Бидејќи компензациските планови треба да ги задоволат потребите и на 

работадавачите и на работниците, нашата анализа ќе се темели околу размислувањата 

важни за секоја страна на пазарот на труд. 

i. Преференции на работниците 

Плата врз основа на парче е најчеста форма на индивидуално поттикнување на 

производсвените работници при исплата на плата, кога работниците заработуваат одреден 

износ за секое произведено парче. Вториот систем кој ги поврзува заработките со 

индивидуалниот аутпут е плаќање врз основа на провизија, кога работниците примаат дел 

од вредноста на продадениот производ.  

Постојат три причини да се очекува дека работниците кои се платени врз основа на 

аутпут заработуваат повеќе од оние кои се платени за нивното време поминато на работно 

место: поттикнувањата за плата ги мотивираат работниците да работат понапорно, 

                                                             
143 Член 28 став 9 од Законот за работни односи. Службен Весник на Република Македонија 145/2014. 

144 Ехренберг Г.Роналд, роберт С.Смит.”Модерна економија на трудот:теорија и јавна политика” 

Магор,2010. 
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најпродуктивните работници се привлечени и постои можност од заживување на 

компензирачки разлики во плати. Едно истражување за плата во индустријата за облека 

откри дека работниците кои се плаќаат на парче заработија 14% повеќе во споредба со 

работниците кои се платени на час.145 

ii. Размислувања на работодавачите 

Ако работниците се плаќаат во согласност со системот на парче или провизии, тие 

ги сносат последиците од ниската продуктивност и работодавачите трошат помалку време 

на надгледување и скенирање на работниците . Ако пак работниците се плаќаат врз основа 

на поминато време на работното место , работодавачот го прифаќа ризикот од 

варијацијата кај продуктивноста на работникот односно кога работниците се 

исклучително продуктивни, профитот се зголемува , а кога тие се помалку продуктивни , 

профитот се намалува. 

Меѓутоа работадавачите при определување на системот за плата размислуваат и за 

поттикнување на напорот на работниците и тоа: 

3.1.Плата која се заснова врз аутпут:индивидуални поттикнувања 

Доколку работникот добива  плата само за количината на производи кои 

индивидуално ќе ги произведе или продаде, тогаш работникот има минимална 

посветеност на квалитетот . Вакви проблеми создаваат потреба за скапо надгледување на 

квалитетот, освен ако работниците не се поттикнати самите го надгелдуваат квалитетот. 

На пример, компанијата која мести стакло во автомобили бара работниците кои 

несоодветно ја завршиле работата ( што резултира во кршење на стаклото) да платат за 

заменната на стаклото и да го наместат повторно, користејќи го своето време.146 

Со ваквиот начин на исплата на плата работниците се поттикнати да работат брзо и 

така машините и алатите се оштетуваат поради несоодветно одржување или користење 

                                                             
145 Eric,Seiler. “Piece Rate vs.Time Rate:The Effect of Incentives on Earning,” Review of Economics and Statistics 

66 (August 1984):363-376. 

146 Ехренберг Г.Роналд, роберт С.Смит.”Модерна економија на трудот:теорија и јавна политика” 

Магор,2010. 
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иако овој проблем е ублажен со фактот дека прекинот на производството може да 

предизвика намалување на заработка на работниците. Иако оштетувањето на машините и 

алатите предизвикува намалување на заработката на работниците сепак работодавачите 

често бараат работниците чии плати се засноваат врз системот на парче да обезбедат 

сопствени машини или алати. 

Од тука произлегува и прашањето: како може компаниите да создадат шеми на 

плаќање на соодветни поттикнувања кога вкупната вредност на индивидуалниот аутпут е 

тешко мерлива? 

3.2.Плата која се заснова врз аутпут:групни поттикнувања 

Кога индивидуалниот аутпут е тежок за следење , кога системите за индивидуални 

поттикнувања се штетни за квалитетот на аутпутот или кога аутпутот е создаден од 

тимови на меѓузависни работници, компаниите понекогаш усвојуваат шеми на плата за 

групни поттикнувања за полесно да ги приближат интересите на работодавачот и 

работникот.147 Овие планови можеби би можеле да се поврзат директно со платата и 

вкупното ниво на профитот на компанијата но, постои недостаток кај групното 

поттикнување од причина што групата ја сочинуваат поединци и доколку постои одлука 

за непосветеност во работењето на крајот таа одлика се носи на индивидуално ниво. 

Додека пак лицето кое напорно работи за да го зголеми профитот на компанијата 

завршува со делење на придобивката со сите останати , кои може не вложиле доплнителен 

напор за успехот и заработувачката на компанијата.  Така се остава простор работниците 

да ги изневеруваат своите колеги преку несоодветно извршување на работните задачи и 

цели. 

3.3.Плата за поминато време на работно место со заслужени зголемувања 

Најголем број на работодавачи се наклонети кон форма на плата која се заснова на 

поминато време на работно место. Иако ваква форма на исплата на плата нуди стабилност 

на платата истовремено создава и проблем на поттикнување бидејќи надоместот и 

аутпутот не се директно поврзани. Од таа причина работодавачите се обидуваат да го 

                                                             
147 Gibbons,Robert. “Incentives in Organizations,” Journal of Economic Perspectives 12 (Fall 1998):115-132. 
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надминат проблемот преку исплата на плати според заслугите на работниците кои се 

оценети како најдобри од страна на своите супервизори. При што супервизорите се бара 

да ги рангираат работниците согласно теоријата која тврди дека сите се соочуваат со исти 

надворешни екстерни сили од снежно невреме, расипување на машини и слично за да се 

добие резултат на вистински аутпут. 

Но, реалното рангирање наидува на проблем од причина што еден од начините да 

се подобри релативната положба е да се саботира работата на другите или воопшто да не 

постои соработка со другите колеги кои секако допринесуваат кон намалување на 

интересите на работодавачот. 

Со оглед на тоа што рејтинзите за релативна успешност вообичаено имаат 

субјективна компонента, друг вид на контрапродуктивен напор може да настане,а 

тоа е : политизирање.148 Работниците може да потрошат вредно работно време 

“рекламирајќи” ги нивните услуги или додворувајќи им се на нивните супервизори. 

Оттука, напорите се пренасочени од продуктивноста кон создавање на нешто што 

се нарекува налик на продуктивност.149 

b. Ниво на плати споредено со платите на слични работници на друго место и 

за работодавачите со интерни пазари на труд  

Повисоката плата може да ја зголеми продуктивноста на работникот но, и да 

допринесе компанијата да привлече подобри работници преку проширување на групата на 

апликанти. Поголемата група значи дека компнијата има повеќе избор , селектирајќи ги за 

вработување најискусните, најдоверливите или највисоко мотивираните апликанти.150 

Повискоите плати секако доведуваат до поголема продуктивност на работникот но, 

истовремено и градење  на обврзаност на работникот кон компанијата- колку се повисоки 

                                                             
148 Miligrom,Paul. “Employment Contracts,Influence Activites and Efficient Organization Design”, Journal of 

Political Economy 96(February 1988):42-60. 

149 Ichniowski.Casey, Kathryn Shaw. “Beyond Incentive Pay:Insiders Estimates of the Value of Complemetary 

Human Resourse Management Practices,” Journal of Economic Perspectives 17(Winter 2003):155-180. 

150 Bronars, G.Stephen,Melissa Famulari.”Wage,Tenure and Wage Growth Variation within and across 

Establishments,” Journal of Labor Economics 15(April 1997):285-317. 
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платите во однос на она што работниците може да го добијат на друго место , помала е 

веројатноста дека работниците ќе ја напуштат компанијата. 

Поврзано со тоа дека повисоките плати создаваат поголема продуктивност кај 

одредени работници е и грижата околку еднаквиот третман. Работниците кои веруваат 

дека се третирани фер веројатно ќе вложат поголеми напори, додека оние кои сметаат 

дека нивниот третман не е фер ќе се “изедначат” преку воздржување од напор, дури ќе се 

ангажираат и во саботажа.151 

Одредени компании вршат исплата на плата на ефикасност која е над нивото на 

пазарна плата и според една група на истражувачи  изведува заклучоци дека ако одредена 

компанија ги подига платите над пазарното ниво со цел максимизирање на профитот 

,тогаш тоа се компании кои: 

А) ќе добијат најмногу од зголемување на довербата на работниците (веројатно 

бидејќи тие имаат инвестирано многу во скапа опрема) или 

Б) сметаат дека е многу тешко да ги мотивираат соодветно нивните работници 

преку плата која се заснова врз аутпут или надгледување 152  

Додека другиот вид пак на истражување ги поврзува директно ефектите на платите 

на ефикасност со мерките на продуктивност, стапките на дисциплинско отпуштање или 

промени кај учеството на пазарот на производи на работодавачот.153 

c. Продуктивност и секвенционирање на плата 

                                                             
151 Ова тврдење се базира врз она што психолозите го нарекуваат теорија на еднаквост.За истражување од 

страна на економисти кои ја употребуваат оваа теорија види Роберт М.Солоу:Robert M.Solow,The Labor 

Market as a Social Institution (Camridge,Mass.:Basil Blackwell,1990). 

152 Krueger B.Alan, “Ownership,Agency and Wages:An Examination of Franchising in the Fast Food Industry,” 

Quarterly Journal of Economics 106 (February 1991): 75-101. 

153 Cappelli,Peter,Keith Chauvin, “An Interplant Test of the Efficinecy Wage Hypothesis,” Quarterly Journal of 

Economics 106 (August 1991):769-787. 
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                   Може да е корисно за работодавачот и работникот да ја договорат платата на 

работникот за определен временски период така што работниците да се “потценети” во 

раната фаза на нивните кариери и да се “преценети” подоцна.154 

Компанијата која дава ниски плати на почетокот но, повиски плати подоцна ги 

зголемува поттикнувањата на работниците да работат напорно и посветено. Откако ќе го 

добие работното место , работникот има поттикнувања да работи вредно за да се 

квалификува за подоцнежната преценетост на платата. Работодавачот не мора да посвети 

многу ресурси на супервизија секоја година бидејќи компанијата има на располагање 

неколку години за да согледа кои работници работат лежерно и кои ќе ги отсрани од 

подоцнежното наградување.155 

Но, реално постојат ризици кај ваков тип на договарање и кај работниците и кај 

работодавачите. Имено, работниците ризикуваат да бидат отпуштени без причина или да 

настане можност нивниот работодавач да банкротира пред да ја добијат наградата во текот 

на годината.  Од друга страна пак , работодавачите се соочуваат со ризик дека 

“претплатените” работници- постарите работници ќе останат подолго од потребниот 

период на нивното работно место за да ја приберат нивната награда односно да продолжат 

да работат подолго од она што е профитабилно за компанијата. 

Другата форма на мотивација на работниците во контекст на интерните пазари на 

труд може најдобро да се нарече натпревар на унапредувања. Натпреварите имаат три 

главни карактеристики : неизвесно е кој ќе победи, победникот се селектира врз основа на 

релативната успешност (односно во споредба со успешноста на другите 

“натпреварувачи”) и наградите се концентрирани во рацете на победникот поради што 

има голема разлика помеѓу победувањето и губењето. Не сите унапредувања во 

компанијата ја задоволуваат оваа дефиниција на натпревар, главно поради тоа што 

наградите се релативно мали и лесно е да се предвидат победниците. На пример, едно 

истражување откри дека унапредувањата биле типично поврзани со зголемен пораст на 
                                                             
154 Lazear,Edward. “Why Is There Mandatory Retirement?” Journal of Political Economy 87 (December 

1979):1261-1284. 

155 Ехренберг Г.Роналд, роберт С.Смит.”Модерна економија на трудот:теорија и јавна политика” 

Магор,2010. 
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платите од 2 до 3%, при што оние кои го примле нивното прво унапредување имаат 

тенденција да бидат унапредени наскоро потоа.156 

Но, ваквиот вид на самоселектирање преку натпревари за унапредување може да 

донесе и проблеми во компанијата односно натпреварите за унапредувања имаат 

тенденција да привлечат “играчи” кои се премногу самоуверени за нивните способности и 

можат да им наштетат на интересите на работодавачот преку носење на премногу ризични 

одлуки.  Друг проблем кој може да му нанесе штета на работодавачот е тоа што во 

натпреварувањето за добивање на награда работниците да го алоцираат напорот од 

зголемување на  нивниот аутпут кон намалување на аутпутот на нивните ривали при што 

секако саботажата е корисна за нив но, не и за нивниот работодавач. 

4. РАЗЛИКИ ВО ПЛАТИ 

Големите разлики во платите помеѓу одделни категории на работници во иста 

земја, барем во еден свој дел, можат да се објаснат со следниве фактори: разлики во 

квалитетот на трудот(вложувањата во човечкиот капитал), компезирачки разлики во 

наемнините(додатоци за работа под специфични услови, врзани за ризици по здравјето 

или животот на работникот), елементи на рента кај наемнините(големи примања на 

особено надарени и славни личности) и неконкурентни групи на пазарот на трудот 

(постоење на многу различни професии кои бараат и многу различни знаења, така што 

припадниците на различните професии меѓу себе се неконкурентни-хирург и архитект, на 

пример). 

 

Стремежот на секоја економска политика е да се постигне полна и одржлива 

вработеност, односно вработеност за сите поединци кои се способни за работа, посакуваат 

да работат и активно бараат работа. Оваа заложба станува уште позначајна во случајот на 

транзициските економии, каде што неповолните економските тенденции резултираа во 

низа негативни последици, како што се: контракција на аутпутот и вработеноста, 

редистрибуција на приходите и изразена социјална раслоеност. Во доменот на пазарот на 

                                                             
156 Baker,George, Bengt Holmstrom,” Internal Labor markets: Too Many Theories, Too Few Facts,” American 

Economic Review 85(May 1995): 255-259. 
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труд, транзицијата беше поттикната од две движечки сили, и тоа: сопственичкото 

реструктуирање и секторската реалокација (Blanchard, 1997). Овие процеси повлекоа 

масовна трансформација на државниот во приватен капитал, како и реалокација на 

значителен дел од работната сила од базичните индустриски гранки кон секторот на 

услугите. Со оглед на тоа дека во почетокот од транзицијата приватниот сектор не беше 

доволно развиен да ја прими армијата невработени од поранешниот државен сектор, 

појавата на ‘отворена невработеност’ претставуваше неминовност. Имајќи ги предвид 

социјалните импликации од долгорочната невработеност, манифестирани преку зголемена 

сиромаштија и појава на социјална ексклузија, речиси сите земји во транзиција го ставија 

намалувањето на невработеноста меѓу нивните најзначајни макроекономски цели. Од 

денешен аспект, земјите во транзиција не беа подеднакво успешни во водењето на 

транзициската трансформација, било поради разликите во инцијалните услови, 

контекстуалните разлики или поради различните типови политики и тајмингот на нивното 

спроведување. Како резултат на тоа, транзициските земји претставуваат хетерогена група 

и се разликуваат според искуствата, како и степенот на успешност во остварувањето на 

транзиционите реформи (Svejnar, 2002). Земјите од Централноисточна Европа (ЦИЕ), 

Балтичките земји и Словенија беа најуспешни во надминувањето на почетната рецесија, 

остварувајќи динамика на нивните БДП и вработеноста, што стилизирано може да се 

претстави во облик на латиничната буква U. За успешноста на транзицискиот процес во 

овие земји, од неодамна придружени од Романија и Бугарија, зборува фактот што тие 

денес се полноправни членки на ЕУ. Спротивно на оваа група земји, земјите што 

произлегуваат од поранешниот Советски Сојуз, а денес ја сочинуваат Заедницата на 

независни држави (ЗНД) и земјите од Југоисточна Европа (ЈИЕ) сé уште се соочуваат со 

висока и перзистентна невработеност, како последица од нивниот низок институционален 

капацитет што генерира скромни развојни можности. 

 

Заклучок 

Вкупното население е основниот избор од кој се регрутира работната сила на една 

земја. Бројноста на населението е одредена од стапката на природниот прираст на 
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населението (разликата помеѓу стапката на раѓање-наталитет и стапката на умирање-

морталитет) и од миграционите движења на населението.  

Активното население (стапката на партиципација) го сочинуваат лицата во работна 

возраст кои се вработени и лицата во работна возраст кои се без работа, но активно бараат 

работа.  

Понудата на работната сила ни го пакажува бројот на часовите што 

работоспособното население сака да ги помине на работните места кои обезбедуваат 

плати: во индустријата, земјоделските стпанства, малите бизниси и државните служби.  

Tемелната поставка за пазарот на трудот се огледа во тврдењето дека работничките 

плати (наемнините) се флексибилни, односно променливи, и тоа не само нагоре туку и 

надолу, а во зависност од понудата и побарувачката на работна сила. На тој начин доаѓа 

до врамнотежување, односно чистење на пазарот натруд. Поимот чистење на пазарот на 

трудот означува состојба во која не постои ниту вишок на понуда на работна 

сила(невработеност), ниту пак вишок на побарувачка на работна сила. Имено, ако на 

пазарот егзистира вишок на понуда на работна сила (невработеност), наемнините ќе се 

намалат, а работодавачите ќе бидат стимулирани да вработуваат нови работници за 

пониски плати. Така со тек на време невработеноста би се исцрпила. Обратно пак во 

случај на вишок на побарувачката на работната сила, платите ќе манифестираат 

тенденција на пораст поради што работодавачите ќе бидат стимулирани поскапата 

работна сила да ја супституираат, заменуваат со машини(капитал), со што пазарот на 

трудот повторно би се врамнотежил.  

Платата е секако клучен фактор во зголемувањето на продуктивноста како кај 

работниците така и кај работодавачите. 

 

Библиографија 

• Baker,George, Bengt Holmstrom,” Internal Labor markets: Too Many Theories, Too Few 

Facts,” American Economic Review 85(May 1995): 255-259. 

• Bronars, G.Stephen,Melissa Famulari.”Wage,Tenure and Wage Growth Variation within 

and across Establishments,” Journal of Labor Economics 15(April 1997):285-317. 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

213 
 

• Cappelli,Peter,Keith Chauvin, “An Interplant Test of the Efficinecy Wage Hypothesis,” 

Quarterly Journal of Economics 106 (August 1991):769-787. 

• Convetion concerning Minimum Wage Fixing, with Special Reference to Developing  

Countries (Note: Date of coming into force: 29:04:1972). 

• David E.Sappington,”Incentives in Principal-Agent Relationships,” Journal of Economic 

Perspectives 5(Spring 1991):45-66. 

• Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 

2003 concerning certain aspects of the organization of working  time, ARTICLE 7/1 

• Ехренберг Г.Роналд, роберт С.Смит.”Модерна економија на трудот:теорија и јавна 

политика” Магор,2010. 

• Eric,Seiler. “Piece Rate vs.Time Rate:The Effect of Incentives on Earning,” Review of 

Economics and Statistics 66 (August 1984):363-376. 

• Gibbons,Robert.“Incentives in Organizations,” Journal of Economic Perspectives 12 (Fall 

1998):115-132. 

• Herbert A.Simon, “Organizations and Markets,”Journal of Economic Perspektives 5 

(Spring 1991):24-44. 

• Ichniowski.Casey, Kathryn Shaw. “Beyond Incentive Pay:Insiders Estimates of the Value 

of Complemetary Human Resourse Management Practices,” Journal of Economic 

Perspectives 17(Winter 2003):155-180. 

• Krueger B.Alan, “Ownership,Agency and Wages:An Examination of Franchising in the 

Fast Food Industry,” Quarterly Journal of Economics 106 (February 1991): 75-101. 

• Lazear,Edward. “Why Is There Mandatory Retirement?” Journal of Political Economy 87 

(December 1979):1261-1284. 

• Miligrom,Paul. “Employment Contracts,Influence Activites and Efficient Organization 

Design”, Journal of Political Economy 96(February 1988):42-60. 

• Проф.д-р Тодор Каламатиев , ,,Прирачник за синдикални претставници” , Скопје, 

2010. 

• Савиќ, Снежана, Основе права. Бања Лука:2005. 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

214 
 

• Tracy,Brian. “Motivation”.Pubisher,2013. 

• Законот за работни односи. Службен Весник на Република Македонија 145/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

215 
 

CUDA OVER THE GPU IMPLEMENTATION TECHNOLOGY IN DATA CENTER 

 

Eda TABAKU1, Igli TAFAJ2 
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Abstract 

Graphics processing units (GPUs) are today a very powerful platform in the world of 

multi-core computing. There have been implemented up to 8 cores to a CPU, but a first-class 

GPU has hundreds of them, by giving it this way a very much higher computing power. 

However, applications build to function or run on this kind of architecture are very rare and  

that’s due to a lack of a system which would do the GPU resource management for different 

Operating Systems. Though, there have been made many efforts in this subject. In 2007 nVIDIA 

used for the first time the term  GPU-accelerated computing, which is according to them, the use 

of a graphics processing unit (GPU) together with a CPU to accelerate scientific, engineering, 

and enterprise applications. In this paper  we will discuss about the OS abstractions created to 

manage the GPU resources like PTtask, Gdev, KGPU, their implementation ( in the related 

works section ) and will do the CPU vs GPU comparassion in performance terms by 

implementing some code in CUDA. We will also observe the possibility of projecting a new 

system or OS abstraction that suits better to a GPU way of function and architecture. 

 

Keywords: CUDA, multi-computing, OS abstractions, multicore, GPU Resource management, 

parallel programming. 

 

Introduction 

In this very first section we will be discussing the GPU and architecture in general and 

CUDA programming language. The term that we are going to deal with a lot in this paper  is 

mailto:e.tabaku@hotmail.com
mailto:itafaj@gmail.com


                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

216 
 

General-purpose computing on graphics processing units (GPGPU). [4] GPGPU is defined as the 

utilization of a graphics processing unit (GPU), which typically handles computation only for 

computer graphics, to perform computation in applications traditionally handled by the central 

processing unit (CPU). A GPU can be used to accelerate many kinds of algorithms but 

algorithms that suit best to GPGPU implementation are those that have two main characteristics : 

• data parallelism can be implemented to execute the algorithm (so we will be able to 

distribute the data in different computing nodes and then get the results for every node) 

• they are  throughput intensive(which is extremely necessary because there will be a lot of 

operations and executions in parallel). 

 Of course that our algorithm, the one that we are going to execute in the fifth section includes 

what we just said. Taking advantage of these two characteristics, GPUs can produce an extreme 

performance,  and the only reason for that is the incorporation of  hundreds of processing units 

(known as cores) to operate on many data elements simultaneously. GPGPU computing has 

made a great impact on high-performance computing in a wide range of applications. We can 

mention here varius technology fields like weather forecasting, molecular dynamics, and fluid-

flow are being updated to implement GPGPU acceleration. Even  popular scientific and 

engineering applications now provide GPGPU acceleration ( MATLAB and ANSYS ), open-

source systems including AMBER, LAMMPS, NAMD and Gromacs are now using GPGPU 

technology.  But how this whole thing works ? As we said a CPU is made of a few cores and 

executes processes sequentialy. GPU in the other hand is made  hundred of cores that handle 

multiple processes simultaneously. As shown in the picture when accelerating is used the 

application code is devided in two parts. The first one is sent for execution to the GPU and 

contains computing intensive functions. This is only a small part of the code though, nearly 5 %. 

The rest  is sent sequentely  to the CPU. To implement this way of execution of an application 

code nVidia created CUDA frameworks.  There are many reasons why i choose CUDA to make 

my experiment but first lets make a short description of it. Very similar to CUDA, OpenMP and 

MPI are other frameworks for parallel programming but not very appropriate for our GPU 

architecture. Both OpenMP and MPI can be used to create parallelism in computing nodes and 

http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
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networks but they are never used together because of the different approaches used to create the 

APIs. 

 

Figure 1- GPU Acceleration 

OpenMP allows the programmer to create a good sciene of parallelism via its parallel regions. 

By contract, with MPI the programmer needs to do a lot of work. 

 

 

 

 

 

Figure 2 – CUDA, the grid of blocks 

CUDA, the programming language I’m using, can be used together with OpenMP and MPI. It is 

ideal for a parallel problem, where its not required communication between the blocks or threads. 

[2]CUDA splits the problem into a mesh of blocks, each of them containing multiple threads. 

There is no execution queue so every block can run in any order, even though only a part of 

blocks will be executed  in a moment of time. A block may run only in one of all the SMs( 

symmetrical multiprocessors ) present. The affiliation between blocks and SMs is done using a 

round-robin algorithm, so each SM gets an equal distribution of blocks. Most OS kernels require 

the number of blocks ten or more time bigger than the number of physical SMs on the chip. The 

schematic representation is made in figure nr 2. According to the architecture composition of a 
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GPU, it is far different than a CPU. It is a tipical SIMD [3] (Single Instruction Multiple Data) 

device and consists of certain number of key parts which are : 

• Memory Block (that can be global or shared) 

• Streaming Processors block 

• Streaming multiprocessors block. 

What we notice here is that a GPU unit is made of an array of streaming multiprocessors, each of 

them containing a certain number of cores, for example Fermi architecture has 32-48. If we add 

more SMs to the device we make it more able to execute more tasks at a time, or a certain task 

quicker. Like in the CPUs, when we write the code of an application we must be aware of the 

number of the cores because once its written it will not be compatible with all the GPUs on the 

market. If we take a look to the SM unit, each one has access to a register file with a certain 

memory depending from the card generation. Individual SMs have access to the shared memory 

too, but unlike a CPU here we don’t have a hardware cache data. 

 

OS Assumptions over GPU 

An Operating System is not is build to run in a CPU, not in a GPU, so is not a easy thing to 

manage a GPU resources from an OS kernel. In this section we are going to discuss about the 

challenges that our system must pass to manage these resources.[8]  

• Scheduling 

Scheduling would be the biggest challenge for an OS running on a GPU. Without this procces, 

the programs  launched from the kernel would run in the traditional method FIFO(First In First 

Out). Taking in consideration the priority numbers for each procces this would cause the dealy 

time to be very high or the executions to be blocked in the worse scenario.  

• Clustering  

In today systems there can be implemented multiple GPUs, using AMD CrossFireX or nVidia 

SLI. For an OS running on these multiple GPUs clustering would be an extremely necessary 

process, so that the system would act like one. This technology is also the key of providing 

support for GPU-based supercomputers or other large systems. 
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• Memory Management  

GPUs of the last generation have a very large and fast memory, reaching 6 GB GDDR5. They 

support also virtual memory isolate addresses in their channels. This fact give the Operating 

Systems a wide range of opportunities for using the MMU(Memory Management Unit) on the 

device to expand the memory spaces. 

Related Works  

There are a lot of arguments why Operating Systems must support GPU abstractions, 

starting from the affect on the performance, multi-computing revolution benefits and app 

compatibility. Various systems and OS abstractions have been developed  to manage the GPU 

resources from the OS. In this section we will be discussing four abstractions, mentioned of 

course in the references, which I think are the more complete and well organized ones. I must 

say that these related works helped me a lot on writing my paper by giving me more knowledge  

about the connection between the GPU functionality and the Operating System. KGPU [5] is a 

framework which is divided into three modules : the first one is the OS kernel, the user-space 

helper and  the NSK running on the GPU. Using this framework the OS kernel can call different 

functions on the GPU by following some simple steps, starting with requesting the memory 

buffers and giving the input and then waiting for the request to complete on NSK. PTask[10] is 

an API very similar to the traditional OS process, which runs in a GPU. The PTask can’t run all 

alone though, because it requires that the executions of different operations to be coordinated 

from the OS but doesn’t always requires processes hosted by users. The API is divided into four 

parts: Port, Channel, Graphs and Datablock and Template. I think that PTask is the most 

complete abstraction ever build to make accelerated computing on different Operating Systems. 

GDev[6] in the other hand is an approach that incorporates runtime support to the OS and 

enhances significantly the GPU resource management for multitasking systems. It is important to 

mention that GDev supports data swapping and allows other devices to communicate with the 

GPU using the functionality if shared device memory. As we mentioned in the beginning of this 

paper in 2007 nVidia, in adittion to the GPGPU project developed CUDA[11]. A revolutionary 

project MCUDA[7], was the first attempt to show this programming language power on 

multicomputing, by implementing it’s kernel on multicore CPUs. We will be using CUDA for 
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our experiment, as it stands yet the most powerful programming language for multi-computing 

systems. 

Experimental theory 

In this section we are going to make an experiment by implementing a simple C algorithm in 

CUDA. The algorithm consists of multiplying the elements of 2 arrays with each other. We will 

be talking a lot about threads and GPU blocks, as this two concepts play a crucial role in CUDA 

programming. We already talked about the hardware implementation of a GPU, now lets see it 

from a programmer’s perspective.  From this kind of perspective the GPU is made of :blocks, 

kernel, threads and grid.[1] There are some restrictions according to this : 

• All threads in a grid can execute only one kernel function. 

• A grid is organized as a 2D array of blocks and each block is organized as a 3D array of 

threads 

• A block cannot “carry” more than 512 threads. 

Now lets take a look to our algorithm and what are we going to do with it. As shown in figure nr 

3, we have two different arrays with the same size. Each element of the A array multiplies the 

respective element of the B array and the result is saved in the C array. The pseudocode of the 

algorithm is as follows : 

MAIN 

THREADS/BLOCK <- Nr 

for i<-1 to N 

     a[i]<-xxxxxx 

for j<-i to N 

     b[i] <- j 

startTIMER 

MULTIP 

stopTIMER 

 

MULTIP 

 

for i <-1 to TOTAL THREADS 

       

 idx <- threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x; 

 

if idx<N 

     do c[idx] <- a[idx] * b[idx]; 
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The algorithm will be executed both in a CPU and in a GPU, with different sizes of the arrays. In 

the CPU, as known, the instructions( in our case the multiply a[i] * b[i] will be executed 

sequentially ). 

 

Figure 3 – The multiplying algorithm 

On the other hand, every element multiply will be executed in a different block of the GPU, in a 

parallel way. There are threads implemented to every block to increase the parallelism, in the 

traditional block- by- block basis. To measure the time of execution I have used the clock_event 

in C language and the CUDA_event [1] on CUDA. The block diagram of the the algorithm used: 

 

Figure 4 : Algorithm Block Diagram 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

222 
 

Experimental phase   

First of all I would like to give the characteristics of the computing environment in which 

I made the experiment. The CPU is a dual-core AMD Athlon 4850e which runs in 2.5GHz. The 

GPU is a nVidia GeForce 9500 GT with a 1.1 CC(Computing Capability ). It has 1 GB DDR2 

VRAM memory, 32 CUDA Cores and runs in 550 MHz default clock. 

The first experiment consist on executing the code on both CPU (using DEV C++) and GPU 

(CUDA Development Kit). During the experiment we change the number of elements for both 

arrays and observe the execution time behavior. We took two cases of study on the GPU. In the 

first case we didn’t used multiple threads at all, only blocks(the same as the number of the array 

elements). In the second one we used a constant number of threads/ block and noticed a big 

change in performance. You will be finding the reason why the thread number is 8 in the next 

paragraph. The results are written in Table I. 

Table I – Experiment I results 

 

As was expected the the results are extremely in favor of the GPU. The 32 CUDA Cores of our 

device made sure to give us awesome results. As for the usage of the threads it’s logic and 

obvious that multiple threads give us an very noticeable increase in performance. 

The second experiment consist on executing the code with a constant number of elements on the 

arrays, and taking the number of threads/block as a variable. The purpose of this is to observe the 

affect that this variable has in performance(time of execution). The results are written in Table II. 

Table II – Experiment II results 
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After observing the results we notice that not necessary a greater number of threads/block means 

a positive change in performance. The threads used must be compatible to the GPU architecture. 

Conclusion 

By interpreting the results of the tests we made I think that is obvious the advantage that the 

GPUs have against CPUs on the computing power. I took different amount of data as an input, 

from 50 to 50 000 elements and the GPU did far away better than the CPU. This device should 

really be considered as the future of the multitasking computing as for the enormous possibilities 

and the maximum parallelism that it offers. Implementing it on the operating system by 

managing it’s sources from the kernel,  using different abstractions ,would be the excellent 

solution for most of the today’s systems performance.  

 

References: 

1. CUDA by example. An introduction of the GPGPU programming. – Jason Sanders, Edward 

Kandrot. 

2. CUDA Programming – Shane Cook 

3. GPU Computing gems (Emerald Editon) – Wen Mei W. HWU 

4. http://www.nvidia.com/object/what-is-gpu-computing.html 

5. Augmenting Operating Systems with the GPU – Weibin Sun, Robert Ricci 

6. Gdev: First-Class GPU Resource Management in the Operating System - Shinpei Kato, 

Michael McThrow, Carlos Maltzahn, and Scott Brandt 

7. MCUDA: An Efficient Implementation of CUDA 

Kernels for Multi-core CPUs - John A. Stratton, Sam S. Stone, and Wen-mei W. Hwu 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

224 
 

8. Operating Systems Challenges for GPU Resource Management - Shinpei Kato and Scott 

Brandt, Yutaka Ishikawa, Ragunathan (Raj) Rajkumar.  

9. Operating Systems must support GPU abstractions - Christopher J. Rossbach, Jon Currey, and 

Emmett Witchel 

10. PTask: Operating System Abstractions To Manage GPUs as Compute Devices - Christopher 

J. Rossbach, Jon Currey, Mark Silberstein 

11. http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

225 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

226 
 

 

THE INTENSITY OF TERRORISM IN KOSOVO COMPARED TO THE COUNTRIES 

OF SOUTHEAST EUROPE 

Armend MUSTAFA, Lirim MUSTAFA 

 

Abstract 

This article seeks to explore one of the phenomena that is confusing the academic world 

of of international relations, war and peace issues, the relationship between state and non-state 

actors, terrorism and the geopolitical reaction of state actors to this threat, with special emphasis 

in Kosovo. The importance of this article is highlighted by the increasing attention being paid to 

international terrorism by both state actors and scholars of political science, international 

relations, or other fields such as psychology or the economy. On the other hand, over the last 

decade, the scientific research of this phenomenon seems to be focused on the increasingly 

strong connection of terrorism with geopolitics and how states are reacting to it, often using it to 

promote or legitimize their interests foreign policy of geopolitical or economic nature. This is 

reflected not only in the national security and foreign affairs policies of major states, such as the 

United States, Great Britain, China or Russia, but also when examining states with smaller 

components of power, such as the Middle East or and some Southeastern European countries, 

who are involved in our analysis of the geopolitical dimensions that terrorism has taken and the 

fight against it. 

Keywords: terrorism, extremism, violence, prevention strategy, Kosovo. 
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COMMUNICATION AS A KEY ELEMENT IN CHANGE MANAGEMENT 

Betim Spahiu 

betim_spahiu@hotmail.com 

 

Abstract 

The effectiveness of change management program is depended on the quality of 

communication.  Communication has an important impact on the success of change process that 

can influence how effectively an organization adjusts to a change. It is noted that it is very 

important to communicate the vision because it plays a vital role to lead the change. Managers 

through communication can detect the active resistance of employees. So, they can explain why 

the change is needed and why the organization have to undertake the change. In this paper, we 

are going to explain the role of communication in change management and the strategies used in 

communication.  There is not a magic formula about”what, why, when and who”of 

communication that provide ready answers for all situations. But we will try to explain that is 

important to give adequate attention to ensure that all the relevant information is sought and it is 

attended by change managers and they will pay a careful attention to the information that they 

need to communicate to the others. Also, we will explain why the organizational silence is a 

major barrier to change. At the end we will show some indexes of a study we have undertaken in 

businesses of Korca’s Region (Albania) on the aspects of a quality communication program  in 

change management. 

 Keywords: change management, communication programs, resistance.  
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СОСТОЈБА И ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Елмедина Шуаиби 

e.shuaibi@eust.edu.mk 

 

Abstract 

The SME sector plays an еxeptional role in every modern economy. The contribution of 

small and medium-sized enterprises towards economic development is a generally recognized 

reality. Evidence of their economic and socially beneficial effects has led to seeing the SME 

sector as a field of strategic interest for any economy. 

The utilization of all the potentials of small and medium-sized enterprises in terms of 

their contribution to the growth and development of national economies and poverty reduction is 

conditioned by the level of institutional support that the state provides through the appropriate 

mechanisms. As for developing countries, such as the Republic of Macedonia, which face 

unemployment rates, low levels of economic activity, competitiveness and investment, the 

development of small and medium-sized enterprises is one of the greatest chances for 

development. 

Keywords: small, medium, enterprises, role, growth, economy 
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ROLE OF JUDICIAL POWER IN RESPECTING HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS: 

CASE OF THE REPUBLIC OF KOSOVO 

 

Fadil BERISHA 

 

Abstract 

The paper will focus on training the role of the judiciary in respecting human rights and 

freedoms in the case of the Republic of Kosovo. What is known by many current research points 

is that that judicial power with the legislative and executive power, constitute three main pillars 

of state power and are a major factor in respecting human rights and freedoms. Judicial power 

has a special responsibility other than respect for human rights, and the issue of protecting 

human rights from the private and public carriers of social responsibility. Many times it happens 

that the judiciary itself violates the constitutionally guaranteed rights and freedoms, which make 

undue judicial power that serves the interests of the citizens. 

As we will see, from the Progress Report of the European Commission, or even from the 

Ombudsman's Annual Report, human rights in criminal proceedings are many times targets of 

different encounters. Constitutional and legal norms are disregarded, especially in the case of 

strictly defined legal deadlines that violate human rights directly. Even other legal and 

constitutional guarantees and international instruments are not respected by the regular courts, 

which often makes criminal proceeding an unjust criminal proceeding. In practice, the lack of 

proper observance of the criminal procedure results in a procedure that does not respect the 

guaranteed human rights and freedoms in criminal proceedings, and dictates that public 

confidence in the judicial system fades and decreases after a period of time. There are many 

factors influencing this, which are not concentrated in a particular pile, but there are many. 

Keywords: Court, Human rights, judicial system, constitution 
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ALBANIAN GEOPOLITICAL UNCERTAINTIES IN BALKAN 

Phd.cand. Fidan MUSTAFA 

 

fidanmustafaks@gmail.com  

 

Abstract 

The relationship in between Balkans states, is now widely known that is affected by 

global impacted Forces, constantly finding spaces and local supporting against their major 

objectives.The region of Balkan has always been used as a trampoline of the major geopolitical 

objectives, through these objectives, some of the countries have survived and been factorized 

from it. 

Historically, Balkan has existed like a ‘hard road’ through which the Continents have not 

only been connected and interconnected, but in any case, the region has been transformed in big 

area crashes between the winners and the loosers through the Wars. From the countries that live, 

act, and that are fought by the Forces with geopolitical impacts, are Albanian people too. 

In the contest of a tampon zone, the regions of Albania can be found in the middle of 

Balkan, or to say it better, between a religious triangle (Islamic, Catholic, and Orthodox), 

Continents (East – West), and an area through which also lie the most important interests of the 

Forces which define the global Geopolitics today, such as: USA, Russia, Germany, Turkey and 

recently China too. 

The development of the century XXI, in the international subject, respectively with the 

annexation of Crimea from Russia and the change of the Russian energy for the European 

supplies, the changes in the middle East and the restricting of the American strategy on Balkan, 

the region continues its sliding for which one the Albanian States, must answer in a long term 

plan to the latest regional and international develpoments in an urgent way.  

This material, has for purpose analyzing the Geopolitical and Geostrategies Forces that 

have impacts in Countries with Albanian population in Balkan, and immediate need in setting up 

mailto:fidanmustafaks@gmail.com


                                                                                                                                 The Heritage 19 
ISSN 1857-7482, Nr. 19, 2018___________________________________www.eust.edu.mk/Heritage/__  
 

231 
 

a nationwide plan straight to the objective redefinition of the Albanian interests in the next 

Century. 

Keywords: Albanians, Balkan, Geopolitics, and Geostrategy. 

 

 

 

 

EKSTRADIMI NË SHQIPËRI PERIUDHA 2015-2018 
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Bsc.Armand BRAHO 

a.braho17@eust.edu.mk 

 

Abstract 

  Every year more and more legal relations between states have had a remarkable 

improvement, the improvement that is continuing. Extradition is a very important aspect in the 

international sphere, an aspect that links states as a guarantee to enforce justice and bring the 

offender to justice in the country where the offense was committed. Extradition is already a 

codified and legally accepted relationship from many states, a relationship based on the principle 

of Reciprocity and Exacerbation. The intention to carry out an extradition is by the bodies of two 

states that have an interest in the subject of extradition. So from the state organs where the 

offender is located and by the state organs where the offender committed the criminal offense.  

At the same time there are agencies as Interpol and Europol which operate in 

international level and are always under search of people to whom an international arrest warrant 

has been promulgated, it will then be the extradition of the citizen to the country where the 

offense has been committed. Extradition as a tool has made it possible but not at all times to 
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hand over persons to the organs of the state where the person committed the offense. In different 

cases when it is determined by law or international agreement, different nationals have not been 

deported to the state which has requested extradition for various reasons recognized by the 

International Extradition Convention. However, extradition remains an indispensable form of 

law enforcement at the international level.  

 

Keywords: Extradition, International Criminal Procedure, Collaboration, Reciprocity. 

 

 

 

MOTIVATION FACTORS – EMPLOYEE ENGAGEMENT STIMULATION 

 

Prof. Dr. Gëzim Selimi 
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Abstract 

For better competititivness and for quality products besides the technical and 

technological factors the motivation of the workforce is of a very important role as well.. 

Motivated employees come to the workplace with enthusiasm and want to fulfill their daily 

engagements. A devoted eomployee when motivated and his satisfied, he gives his  maximum 

contribution to achieving the company's objectives. Motivation enables the expected results to be 

at the level required and at the same time the income of the employees is higher. On the contrary, 

employees who are not motivated  perform poorly to their job responsibilities, so their products 

and business outcomes are below the level required by companies and the market. Therefore, 

managers need to explore which motivational factors will encourage workers to work harder and 

increase their enterprise success. 

The meaningulness of this paper is to determine the impact of motivation on employee 

engagement. 

 

Keywords: motivation, motivational factors, incomes. 
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NDRYSHIMET HAPËSINORE NE KOMUNAT KAMENICË DHE GJILAN 2006 -

2012 

Basri Asllani 

basriasllani@gmail.com 

Abstract 

Creating or better saying mapping land cover known as land cover, in itself represents a 

geo database embedded by most European countries with geo-spatial data for their national 

territories. This program is updated every six years and the participating States contribute 

according to the rules established by the EEA (European Environment Agency). As a 

methodology and nomenclature of the classification of land types or land cover in general it is 

relatively new, because it has begun to apply in the 90s of the century we left behind. 

Regardless of the rules and technical specifications of creation, this is a unique base of 

geo-spatial data, used from the international level to the local and individual structures. In our 

case, we have not focused much on methodology, rules and classification because they are now 

well-known and applied across Europe, but we have applied the program, methodology and 

classification nomenclature in analyzing and producing concrete results for study the spatial 

patterns of the two municipalities we treated. 

The application of contemporary methods combined with knowledge and concrete data 

for these spaces has facilitated the work on the authentication of our previous hypothesis. 

Cartographically, statistically and descriptively, the hypothesis is concretized that the key factor 

in the rapid landscaping is the anthropogenic factor. Developmental participation and population 

movements have been the dominant factor in changes in the class structure and the expansion or 

shrinkage of certain surfaces to the earth's surface. Geophysical determinants, such as geological 
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structure, pedological structure, relief, climate, surface waters, are a permanent factor whose 

influence does not change at short intervals as in our case. 

Undoubtedly such a classical study would take hundreds of hours of work and it would 

be difficult to reach the actual results of the research. 

Generaly we can conclude that with some minor modifications in data quality 

enhancement, for example, reducing the smallest unit area from 25 ha to 5 ha and the surface 

area of 5ha to 0.5ha, this program and methodology of the study can be a sufficient basis for any 

other study and can also be used in all spatial fields of application. 

 

 

 

 

IMPACT OF CUSTOMS POLICY ON BUSINESS DEVELOPMENT (SME) IN 

KOSOVO 

Lirim MUSTAFA, Armend MUSTAFA  

Abstract  

 

In private market economies, the private sector is a dynamic sector thanks to 

entrepreneurial energy and investor interest, which help increase employment and improve 

productivity. Today, the private sector and  in the case of Kosovo, as in many developed and 

transition countries, is the main source of job creation and revenue growth. Therefore, the private 

sector has been affirmed as a motor of growth and transformation across the market economies 

including the countries of the region. Kosovo is now going through the transition period, where 

the development of the new private sector plays and will play a decisive role in the recovery and 

development of its economy. This can be illustrated by the fact that most private initiatives such 

as those of family businesses experienced a rapid expansion in these transition years, particularly 

in the trade sector. This was not the result of favorable conditions and a suitable environment, 
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but rather the action of Kosovar entrepreneurs in the sector in which with smaller investments 

can be realized profits, and due to the rapid circulation of capital. Private SME development in 

the field of trade and services and less in the manufacturing and exporting sectors is also due to 

unfavorable conditions that caused macroeconomic policies (taxes, credit market and public 

services) which were not conducive to the industries new. This article analyzes the impact of 

customs policies on business development in Kosovo. 

Keywords: customs policy, small and medium businesses, CEFTA, trade, Kosovo. 

 

 

 

 

 

CHALLENGES TO CREATE NEW ENTREPRENEURS 
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Abstract 

This paper examines the new venture creation process undertaken by young aspiring 

Kosovar entrepreneurs and the problems encountered in the new venture creation process. In the 

last two years, over 250 young potential young entrepreneurs have been examined. This paper 

discusses the most important obstacles and challenges they face as they begin to develop their 

business ideas and plans.  

The venture creation process is usually a lengthy one, depends on finance options and can 

take between 3-6 month periods after the conclusion of initial training programme. Grant 

schemes are recognized as the most attractive stimulus for starting new venture. Marketing, sales 
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and local net-working are the weakest points for young entrepreneurs and these are the areas 

where the project aimed to develop their knowledge and skills. This paper demonstrates the type 

of training and mentorship needed to prepare for the new venture creation and the skills required 

to cope with many obstacles in the prevailing business environment.  

Training and education in entrepreneurship has to become part of the “enterprise agenda” 

for Kosovo. This agenda has to be focused on providing the young population with the 

knowledge and skills needed to engage in the new venture creation process and to encourage 

them to start businesses. The paper aims to illuminate some of the issues involved in achieving 

this task. 

  Understanding the features of the new venture creation process, and the experience of 

those who engage with it, would help policy makers in Kosovo to identify the measures which 

are needed to encourage higher number of young population to enter for new venture creation 

process. The main goal of this review therefore is to gain an improved understanding about new 

venture creation process among young people in Kosovo.  

Keywords: Entrepreneurship, young entrepreneurs, financial resources, learning system, 

marketing, business plan, team work, business support 
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НАЧИНИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ  НА СОПСТВЕНОСТ ВО Р. АЛБАНИЈА И 

ПОЛОНИЈА 

Докторант, Нуртен КАЛА ДАУТИ 

n.kala@eust.edu.mk 

 

Abstract 

     Ownership is an ancient juridical institute that was born with the creation of the right itself. 

Ownership or right of ownership represents one of the most important juridical institutions of 

civil law in general, respectively the most important legal institution of property right in 

particular. Its importance is expressed by the fact that it is subject to regulation and is protected 

not only in the legal, but also constitutional and international terms. 

  Every natural or legal person has the right to respect for his or her property. 

  However, due to changes in the state system for the acquisition of ownership, there were 

consequences for the owners of inexhaustible items whether they were purchased on a derivative 

or in an original way. 

In this paper I have tried to give a brief overview of property ownership in Albania and Poland. 

 

Keywords: property, compensation, real estate, original and derivative profits 
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AGRICULTURAL POLICIES AS AN INSTRUMENT FOR THE ECONOMIC 

GROWTH OF THE BALKANS 

A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN ALBANIA AND MACEDONIA 

 

Rea Dhami, 

rea_dhami@yahoo.com 

Johana Dhami 

johana.dh97@gmail.com 

 

Abstract 

The Balkans is mainly characterized by its inclination towards the agricultural sector 

rather than the industrial one. This orientation is mainly due to physical and territorial conditions, 

but also due to the historical and social circumstances that influenced the countries of the region. 

However, it is difficult to say that social agricultural policies are the asset or the biggest 

advantage of these countries, even though they would be the best impulsion for economic 

development and sustainability. In particular, this paper reviews the Albanian and Macedonian 

approaches towards agriculture. Relying in a comparative analysis, the main objectives are to 

adress aspects of policymaking and implementation in both countries, and to highlight the factors 

that can bring improvements in this direction.  

Key words: agricultural policy, trade policy, agriculture, investments, regional development 
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INNOVATIVE METHODS OF DISCUSSION IN TEACHING 

Rezarta MERKO 

rezarta.merko@eust.edu.mk 

Reis KERIM 

r.kerim@eust.edu.mk 

 

Abstract 

In today's conditions of the rapid development of our society and the rapid growth of 

information, traditional teacher-centered teaching methods couldn’t respond to the new 

developments. Therefore, today, in all teaching cycles, the new teaching is applied, which puts 

the learner in the center of the lesson, while the teacher is the leader, leads the student to seek 

independently information and solve any problems tricky to be.  

Student-centered teaching is becoming increasingly widespread because it attaches greater 

importance to teaching and learning in interaction.   Historically the methods have evolved, 

changed, perfected, and modernized according to social, economic and political developments. 

Discussion and working methods and techniques serve to develop organizational skills, to 

assimilate information through different learning segments, to reinforce group and self-

assessment, to clarify values, beliefs, and perspectives. 

Keywords: methods of discussion, methodology, student-centered teaching, education 
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INTERVENTION OF THE STATE IN THE ECONOMY 

Msc. Semra BUJARI 

s.bujari@eust.edu.mk 

Rezarta MAMUDI 

r.mamudi@eust.edu.mk 

 

Abstract  

In recent decades the state's role in the economy has increased considerably. This is 

noticed not only in Western European and American countries but also in the former communist 

bloc countries. The role of the state has been observed mainly during the last 45 years of the rule 

of the Proletariat dictatorship where the economy was based on the principles of socialist 

planning. During this period there was a cooperative economy which went bankrupt with the 

collapse of the rule by leaving the place of political pluralism in Albania. With the establishment 

of pluralism, it began to develop both the market economy and the state-influenced economy. 

Different governments intervene in the economy through political instruments such as the 

well-functioning and functioning of the legal and institutional platform on which economic 

activity is conducted. The state has defined the legislation or legal basis and has established a tax 

system that serves for the realization of the state budget. This budget is a key element for raising 

public goods as well as income. 

The concept of "market failure" has been used in economic analysis and much more 

broadly than its implementation to understand the media economy. It is a concept that tends to 

explain why under certain conditions and for different spheres of economic relations, the market 

fails to be efficient, produces undesirable externalities and fails to balance supply with demand 

by bringing damage and negative consequences for both the "seller" and the "buyer". 

Keywords: the role of the state, economy, legislation, taxes, income. 
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KONSOLIDIMI I TË DREJTAVE POLITIKE ME STANDARTET NDËRKOMBËTARE 

NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 

Msc.Senada Laçka 

s.lacka@eust.edu.mk 

 

Abstract 

"We live in a world in which politics has replaced philosophy." 

Necessity of politics arises from the collective character of the human life. The necessity 

of changes, namely regulations and disorders of some aspects of social life, is publicly projected 

as a political issue and presents an introduction to political tolerance as a factor for maintaining 

peace and security. Then, the warning for active contradiction of interests, goals and views on 

specific political issues between the political parties which have respective strength, are qualified 

as a political problem. 

The goal of contemporary policy studies and political tolerance, amongst other holds on  

providing relevant preparations to orient political subjects, to organize and to implement in such 

a way as to ensure efficiency in achieving those goals. Human rights can not be seen as a social 

and political process only. They have also become a legal and very diverse and complicated 

category. Every human right constitutes a specific type of normative standards and a report of 

public law between human beings and public authorities in order to protect the fundamental 

values and human needs of excessive intervention by public authorities. 

Political rights and freedoms are called positive because they enable citizens to actively 

participate in public and political life of a community, respectively one state’s life. Unlike 

freedoms and personal rights or liabilities, which guarantee citizens their personal and private 

sphere by blending state power, political rights guarantee to citizens a source of sovereignty, 

which could actively participate in public life of a community. 
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After independence, the Republic of Macedonia began with the adoption of international 

standards and guarantees for the realization and safety of human rights and freedoms as well as 

their involvement in the legal system. 

Keywords: political tolerance, normative standards, public authorities, political rights and 

freedoms 

 

 

 

 

ALLEVIATING POVERTY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA TO OVERCOME 

POLITICAL, ETHNIC, AND SOCIETAL MARGINILIZATION 

 

Stefan VELJANOVSKI, PhD 

e-mail: v.stefan07@eust.edu.mk 

 

Abstract 

The scientific paper highlights the evolving issue of poverty in the Republic of 

Macedonia and attempts to suggest policy solutions that will provide alleviation to the hardest hit 

categories. Poverty continues to be a problem in developing countries, caused by underlying 

societal and economic inequality that requires immediate attention. Macedonia, as one of the 

poorest countries in Europe, has nearly one-third of the population living in poverty. The cause 

of the problem can be found in the political and ethnic divide that has a profound effect on the 

economic growth and development. Societal marginalization has caused high levels of poverty 

amongst the youth and young families. Lack of public policy programs directed towards poverty 

alleviation has contributed to rising emigration of young people and families to developed 

European countries and beyond.  

A solution to the problem can be found in the creation and expansion of new and existing 

programs that will ensure proper living conditions, good healthcare, and direct aid to the hardest 

hit categories through training, promotion of gender equality and maintaining an open market 
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economy. The development of the programs will contribute towards creating a society focused 

around social inclusion of all categories of citizens and minorities. In a country with a population 

of just over 2 million, a goal to lower the amount of people living below the poverty line to 

below 10 percent is a feasible one in the mid-term.  

Achieving the goal involves actively engaging the public, private and non-governmental 

organizations sectors. The involvement of public institutions includes the Ministry of Labor and 

Social Policy, Ministry of Economy, and the Ministry of Education and Science. Contributions 

from non-government organizations towards the creation of the policies and their ability to 

provide real time feedback will ensure the programs are effective in lowering the rate of poverty 

in the country. The private sector, in particular large, publicly traded companies, can work with 

government institutions to develop training and school programs that will ensure college 

graduates and work seekers receive the proper training needed to find employment in the market 

place. The cooperation between the above stated stake holders and institutions ensures growth in 

the level of cooperation going forward and creation of solid programs that will provide tangible 

results.  

Keywords: poverty, social inclusion, youth engagement, unemployment, economic development. 

 

 

SALARY AND PRODUCTIVITY 

Suzana STOSHEVSKA-NIKOLOVSKA, PhD Candidate 

 

Abstract 

The idea of human rights is a liberal idea. The notion of human rights is a modern term. 

During slavery and the feudal organization of states, the notion of human rights in the sense that 

we know it today did not exist. Certainly there was a term of Law, but it was bound to certain 

privileges. This was the case with the slave companies, there was a certain category of residents 

who enjoyed this regulation, i.e. privileges and benefits of certain resources, in certain political 
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and social positions, and the others were excluded from all this. It was similar in the Middle 

Ages. 

The notion of human rights becomes historically significant at the moment when in the political 

sense people are equalized, that is, when the division between those who have and those who do 

not have access to resources is eliminated. In the bourgeois revolutions one of the basic ideas 

was to show that people were born equal and that they must all be entitled to certain political, 

economic and state functions. In this sense, one of the basic characteristics of the notion of 

human rights is their universality. 

Respectively, human rights are enjoyed by everyone, regardless of their origin, color, 

social status or ethnicity. In addition, they are valid for all, regardless of whether they are 

citizens of the United States, China or the Republic of Macedonia, all are authorized to the basic 

set of human rights that guarantee a safe and autonomous life. 

Keywords: salary, productivity 
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Abstract 

Graphics processing units (GPUs) are today a very powerful platform in the world of 

multi-core computing. There have been implemented up to 8 cores to a CPU, but a first-class 

GPU has hundreds of them, by giving it this way a very much higher computing power. 

However, applications build to function or run on this kind of architecture are very rare and  

that’s due to a lack of a system which would do the GPU resource management for different 
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Operating Systems. Though, there have been made many efforts in this subject. In 2007 nVIDIA 

used for the first time the term  GPU-accelerated computing, which is according to them, the use 

of a graphics processing unit (GPU) together with a CPU to accelerate scientific, engineering, 

and enterprise applications. In this paper  we will discuss about the OS abstractions created to 

manage the GPU resources like PTtask, Gdev, KGPU, their implementation ( in the related 

works section ) and will do the CPU vs GPU comparassion in performance terms by 

implementing some code in CUDA. We will also observe the possibility of projecting a new 

system or OS abstraction that suits better to a GPU way of function and architecture. 

 

Keywords: CUDA, multi-computing, OS abstractions, multicore, GPU Resource management, 

parallel programming. 



  
 

 
 

 


