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QËLLIMI
Një ndër sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet arsimi i lartë në Republikën e Kosovës është
mungesa e ndërlidhjes midis hulumtimeve bashkëkohore dhe mësimdhënies. Rrjedhimisht,
problemet me financim të aktiviteteve akademike, mungesa e qendrave adekuate për hulumtim,
dhe strukturave efektive të qeverisjes kanë kontribuar që Kosova të renditet e fundit në Ballkan
sa i përket numrit të hulumtimeve shkencore të prodhuara për një vit. Përkundër këtyre sfidave,
Kolegji Universum pretendon se procesi mësimor mund të bëhet më efektiv sa i përket cilësisë
dhe përmbajtjes nësë bashkëpunimi midis studentëve dhe profesorëve thellohet, dhe në këtë
mënyrë krijohet një përgjegjësi e përbashkët në kultivimin e një fryme hulumtuese brenda
institucioneve të arsimit të lartë. Një hap para drejt përmirësimit të gjendjes aktuale është
themelimi i Revistës së Hulumtimeve të Studentëve që do të botohet një herë në vit nga Kolegji
Universum, dhe e cila ka për qëllim:


ndërtimin e marrëdhënieve më të mira midis studentëve dhe profesorëve,



adresimin e sfidave akademike,



përmirësimin e shkathtësive të shkrimit, hulumtimit dhe prezantimit



perforcimin e tipareve positive tek studentët dhe profesorët, dhe



trajtimin e temave të cilat janë në interest ë akademisë dhe shoqërisë.

PJESËMARRËSIT
Duke u thirrur në faktin që ky është volumi i parë i Revistës së Hulumtimeve të Studetëve,
Komisioni Vlerësues ka vendosur që këtë vit akademik aplikimet të jenë të hapura vetëm për
studntët e Kolegjit Universum. Duke filluar nga vitit i dytë, aplikimi do të jetë i hapur për të
gjithë studentët e regjistruar në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Kosovë dhe
studentë nga universitetet partnere jashtë Republikës së Kosovës.
Këtë vit akademik janë dorëzuar 23 aplikacione ndërsa 13 janë pranuar në listën përfundimtare të
punimeve të përfshira në Revistën e Hulumtimeve të Studentëve. Nga 13 punimet hulumtuese,
12 janë përgatitur nga studentët e nivelit baçelor dhe 1 nga studentët e nivelit master. Më
konkrektisht, 5 punime hulumtuese janë përgatitur nga studentët e Departamentit Biznes dhe
Menaxhment, 4 nga studentët e Departamentit të Shkencave Kompjuterike, 3 nga studentët e
Departamentit të Gjuhës Angleze dhe 1 nga Departamenti i Shkencave Politike.
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KOMISIONI VLERËSUES
Komisioni vlerësues i revistës përbëhet nga katër koordinatorët e departamenteve kryesore të
Kolegjit Universum dhe drejtorin akademik të institucionit. Ky komision përveç se kishte për
detyrë përzgjedhjen e punimeve hulumtuese, gjithashtu kane qënë përgjegjës për hartimin e
kritereve dhe sigurimin e cilësisë së punimeve të përgjedhura. Lista e anëtarëve të Komisionit
Vlerësues është paraqitur më poshtë:
Uran Rraci
Kryetar i Komisionit Vlerësues
uran.rraci@universum-ks.org
Prof. Kaltrina Bislimi
Anëtare e Komisionit Vlerësues
Departamenti Biznes dhe Menaxhment
kaltrina.bislimi@universum-ks.org

Prof. Alisa Hasani
Anëtare e Komisionit Vlerësues
Departamenti i Shkencave Politike
alisa.hasani@universum-ks.org

Prof. Ensar Bajrami
Anëtar i Komisionit Vlerësues
Departamenti i Gjuhës Angleze
ensar.bajrami@universum.ks.org

Prof. Dardan Maraj
Anëtar i Komisionit Vlerësues
Departamenti i Shencave Kompjuterike
dardan.maraj@universum-ks.org

ROLI I MENTORËVE
Në mënyrë që të rritet cilësia e punimeve të dorëzuara nga studentët, secili student i është caktuar
një profesor/profesionit i cili ka bërë mentorimin e procesit të hulumtimit dhe përgatitjes sa më
profesionale të punimit hulumtues. Mentorë të cilët mund të vijnë nga akademia apo industria
kanë luajtur një rol të rëndësishëm në këshillimin dhe mbështetjen e studentëve ku për shumicën
nga ata ka qenë hera e parë që përfshihen në hulumtim të natyrës së tillë. Natyrisht që mentorët
janë përkujdesur që temat e përzgjedhura nga studentët të jenë aktuale dhe të gjejnë
aplikueshmëri në shoqërinë tonë. Mentorët e përfshirë në volumin e parë të Revistës së
Hulumtimeve të Studentëve janë paraqitur më poshtë:
Prof. Kaltrina Bislimi
Departamenti Biznes dhe Menaxhment
kaltrina.bislimi@universum-ks.org

Prof. Alisa Hasani
Departamenti i Shkencave Politike
alisa.hasani@universum-ks.org
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Prof. Adelina Basholli
Departamenti i Shencave Kompjuterike
adelina.basholli@universum-ks.org

Prof. Dardan Maraj
Departamenti i Shencave Kompjuterike
dardan.maraj@universum-ks.org

Prof. Artan Haziri
Departamenti Biznes dhe Menaxhment
artan.haziri@universum-ks.org

Prof. Valdrin Dervishaj
Departamenti Biznes dhe Menaxhment
valdrin.dervishaj@universum-ks.org

Uran Rraci
Departamenti Biznes dhe Menaxhment
uran.rraci@universum-ks.org

Prof. Dafina Halili
Departamenti i Gjuhës Angleze
dafina.halili@universum.ks.org
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Departamenti Shkenca Kompjuterike

NDËRTIMI I SISTEMIT PËR GJETJEN E KUJDESTAREVE PËR
FAMILJEN DHE RENDIN SHTËPIAK
Albulena Pajaziti, Adelina Basholli
albulenapajaziti@universum-ks.org, adelina.basholli@universum-ks.org

1. Abstrakti
Ky punim ka për qëllim të vë në pah dobitë e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe
ndryshimet rrënjesore që po sjell digjitalizimi në zhvillimin e jetës së përditshme tek njerëzit në
mbarë botën. Kështu qëllimi kryesor i këtij punimi është prezantimi i idesë për ndërtimin e një
sistemi për gjetjen e një kujdestareje të nevojshme për qëllime të ndryshme familjare si: kujdesi
ndaj fëmijëve, të moshuarëve apo edhe ndihmëset e përgjithshme për shtëpinë. Ideja e zhvillimit
të këtij sistemi është të lehtësojë punën e kërkimit të kujdestareve duke parë nevojën që në ditët e
sotme egziston në familjet tona për të pasur ndihmë si në kujdes ndaj familjes ashtu edhe ndihmë
në punët rutinore. Pra, web-aplikacioni ka për qëllim që kujdestaret për të cilat përdoruesi ka
nevojë të gjenden të përmbledhura në një vend dhe mos të kërkohet në disa portale të ndryshme
për shërbime thuajse të ngjajshme.
2. Hyrje
Nxitur nga rritja shpërthyese e brezit të gjerë dhe numrat celularë që rriten, tranzicioni ynë drejt
botës digjitale ka qenë i shpejtë dhe inovativ. Në të vërtetë shumë prej nesh ndoshta nuk janë as
të vetëdijshëm se sa e rëndësishme është roli që këto teknologji tashmë luajnë. Ne përdorim një
rrjet në rritje të teknologjive të jetesës digjitale në shtëpi, në zyrë, në rrugë, në makina, në trena
dhe në aeroplanë - kjo ka transformuar çdo aspekt të jetës sonë të përditshme [1, 2].
Rrjedhimisht, kjo dinamikë e jetës së përditshme ka bërë që të rritet nevoja për ofrim të
shërbimeve që kursejnë kohë dhe mund.
Kështu duke qenë se në ditët e sotme rrethi familjar është ngushtuar dhe e gjithë familja
kontribon në mënyrën e vet për një të ardhme më të mirë, në shumë raste paraqitet edhe nevoja
për ndihmë në punë të caktuara. Pra, zhvillimi i një sistemi, përkatësisht web-aplikacioni, që do
të mundësonte gjetjen më të shpejtë të personave adekuat për ofrimin e shërbimeve të ndryshme
për ndihmë në kujdesin familjar do të lehtësonte punën për secilin që ka nevojë për një shërbim
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të tillë. Web-aplikacioni do të ofronte mundësinë e gjetjes së një kujdestareje të nevojshme për
kujdes në familje.
Qëllimi i sistemit të propozuar në këtë punim është që të interesuarit kërkojnë për një kujdestare
në familje për nevoja të ndryshme, siç janë: kujdesi për fëmijët, kujdes për personat e moshuar
apo edhe ndihmesë në punët e shtëpisë. Në këtë mënyrë sistemi mundëson që të gjitha mund të
kërkohen në një vend pa pasur nevojë të kërkohen për secilën në veçanti.

3. Rishikimi i literaturës
Përdorimi i internetit në ditët e sotme shënon rritje të vazhdueshme nga secila grupmoshë, si në
Kosovë ashtu edhe në mbarë botën. Në një kohë kaq dinamike, kur mungesa e kohës për
përkushtim ndaj familjes po zvogëlohet dita ditës, kur barazia në punësim në mes meshkujve dhe
femrave është më e theksuar, sigurisht që nevoja për ndihmë në përkujdesje në shtëpi po bëhet e
pashmangshme. Në Kosovë egzistojnë disa web-aplikacione të cilat ofronjë shërbimin e gjetjes
së një kujdestareje për fëmijët, ose ofrim të shërbimeve shtëpiake mirëpo jo të përmbledhura në
një vend dhe me një qëllim të caktuar.
Portali Beba ime, është një portal i njohur në Kosovë që ka qëllim kryesor ofrimin e informatave
dhe shkëmbimin e përvojave për shtatzënat dhe bebet në përgjithësi. Ky portal ofron gjithashtu
edhe mundësinë për të gjetur një kujdestare për foshnjën tuaj [3].
Gjithsesi, gjatë rishikimit të literaturës dhe hulumtimit që kemi bërë, ne nuk kemi hasur në një
web-aplikacion në të cilin mund të gjesh të gjitha shërbimet e kujdestarisë familjare dhe
ndihmave shtëpiake. Në këtë mënyrë ne e kemi parë të arsyeshme krijimin e një web-aplikacioni
që mundëson ofrimin e shërbimeve si gjetjen e kujdestareve për fëmijë, kujdestare për të
moshuar, dhe ndihmëse për shtëpinë; në një vend.
4. Propozimi i web-aplikacionit
Që një web-aplikacion të jetë i përdorshëm për çfarëdo qëllimi, si fillim në të duhet të shfaqen të
dhëna që shihen nga përdoruesi. Pra, ideja fillestare është të krijohet pamja e sistemit. Në këtë
punim kjo është bërë duke përdorur HTML dhe CSS. Pamja e implementuar duke përdorur këto
gjuhë markuese është paraqitur në figurën 1.
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Figura 1. Pamja e parë e web-aplikacionit

Gjithsesi, për të manipuluar me të dhëna dhe për ta bërë këtë sistem funksional ne kemi përdorur
edhe gjuhën skriptuese PHP. Në këtë mënyrë sistemi ka 4 faqe të krijuara: faqen e parë, që është
edhe pamja e parë e web-aplikacionit e që pastaj përmes butonave lidhet me 3 pamjet e tjera:
•

Butoni i parë- Kujdestare fëmijësh
Na drejton tek faqja në të cilën përdoruesi mund të zgjedh një kujdestare për fëmijën e tij
nga lista që shfaqet me të dhëna të marra nga baza e të dhënave.

•

Butoni i dytë- Kujdestare për të moshuarit
Na lidh me faqen tjetër të sistemit të ruajtur si prinder.php, edhe në këtë faqe mund të
zgjedhësh kujdestare për të moshuar ose persona të tjerë në nevojë në familje, gjithashtu
me të dhëna të marra nga baza e të dhënave.

•

Butoni i tretë- Ndihmëse shtëpiake
Drejton në faqen tjetër të web-it ndihmese.php, në të cilën ngjashëm me pamjet e tjera
mund të zgjedhësh ndihmëse për shtëpinë dhe punët e tjera familjare.

Për të rregulluar funksionalitetin e butonave është përdorur pjesa e kodit e paraqitur në figurën 2.
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Figura 2. Funksionaliteti i butonave dhe figurave
Siç është paraqitur në figurën 2, secili nga butonat në faqen kryesore mundëson hapjen e faqeve
të reja, pra vazhdimin e kërkimit në web-aplikacion, dhe gjithashtu fotografi të lidhura në link që
mundësojnë lidhjen me faqe të tjera në internet.
4.1 Krijimi i bazës së dhënave
Për krijimin e databazës kemi përdorur MySQL [4]. Pra, kemi një databazë të krijuar me emrin
kujdestaredb e cila përmban tri tabela: tabelafemije, tabelamoshuar dhe tabelandihmese.

Figura 3. Pamje të databazës kujdestaredb dhe tabelave përbërëse
Në figurën 3 është paraqitur databaza e krijuar me emrin kujdestaredb dhe tabelat përbërëse të
saj në të cilat do të bëhet ruajtja e të dhënave për secilën nga kujdestaret.
4.2 Lidhja e pjesës së dizajnit me funksionalitetet
Qëllimi kryesor i web-aplikacionit të propozuar në këtë punim, është që përdoruesi të gjejë
kujdestare për familjen dhe rendin shtëpiak. Në bazë të kësaj kuptojmë që, përdoruesi do të
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marrë të dhëna nga web-aplikacioni, dhe web-aplikacioni këto të dhëna do ti marrë nga baza e të
dhënave që në rastin tonë është e krijuar në MySQL. Tashmë pasi tabelat me të dhëna egzistojnë,
logjika e programit që mundëson lidhjen me bazën e të dhënave është shënuar duke përdorur
gjuhën skriptuese PHP. Së pari është krijuar lidhja me bazën e të dhënave dhe më pas janë marrë
të dhënat dhe janë shfaqur në web. Web-aplikacioni i implementuar përveç shfaqjes së të
dhënave mundëson edhe filtrimin e tyre.

Figura 4. Funksionaliteti në PHP që mundëson marrjen e të dhënave nga databaza dhe filtrimin
e tyre
Në figurën 4 shihet pjesa e kodit që mundëson marrjen e të dhënave nga databaza dhe filtrimin e
tyre. Shfaqja e të dhënave të ruajtura në tabelat e bazës së të dhënave bëhet në faqet tjera të webaplikacionit varësisht nga kërkimi. Figura 5. paraqet pamjen e web-aplikacionit kur kërkojmë
kujdestare për fëmijë.

Figura 5. Shfaqja e të dhënave në web-aplikacion nga baza e të dhënave
5
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Siç mund të vërejmë në figurën 5, kur në formën e krijuar për të shënuar vlerën për kërkim
dëshirojmë të filtrojmë për kujdestaret që jetojnë në Prishtinë, atëherë të dhënat në tabelë
ndryshojnë dhe paraqiten vetëm ato të dhëna që përputhen me vlerën e kërkimit tonë.

5. Kontributi
Bazuar edhe në të dhënat e paraqitura si dhe rezultatet e marrë gjatë testimit të web-aplikacionit,
mund të përfundojmë që platforma e propozuar ka arritur qëllimet kryesore që ishin ideuar qysh
në fillim, pra sistemi i zhvilluar ka komunikim të rregullt me bazën e të dhënave, proceset e
insertimit dhe filtrimit të të dhënave funksionojnë, si dhe rrjedha e programit është testuar me
sukses. Në bazë të kësaj mund të themi se kërkesat e specifikuara për përdoruesit dhe për
softuerin janë plotësuar dhe implementimi i softuerit nuk ka gabime.
Pjestarët kryesor përfitues në këtë sistem janë përdoruesit e tij të cilët marrin informata nga
sistemi dhe kujdestaret që duan të japin të dhënat e tyre për tu regjistruar në sistem. Kështu në të
ardhmen sistemit mund t’i shtohet pjesa në të cilën kujdestaret e interesuara për punë do të mund
të regjistrohen përmes web-aplikacionit dhe jo vetëm drejtpërdrejtë nga baza e të dhënave.

REFERENCAT
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ELEMENTET E SIGURISË DHE PRIVATËSISË NË INTERNET OF
THINGS (IOT)

Arbër Mjaku, Dardan Maraj
am30307@universum-ks.org, dardan.maraj@universum-ks.org

1. Abstrakti
Evoluimi i teknologjisë në ditët e sotit ka marrë përmasa shumë të mëdha. Zëvendësimi i punëve
të cilat me herët janë kryer ne mënyrë manuale, shumica prej tyre sot përfundohen në mënyrë
automatike e krejt kjo falë zhvillimit të madh të teknologjisë. Pjesë e zhvillimit të kësaj
teknologjie konsiderohen kontrollimi i paisjeve të ndryshme nga distanca, digjitalizimi i shumë
paisjeve për kryerjen e një shërbimi të caktuar, ku pjese të rëndësishme ne këto procese ka edhe
lidhja ne internet e ketyre paisjeve. Pra, që komunikimi dhe monitorimi I paisjeve të ndryshme të
mund të bëhet nga distanca apo nga lokacionet e ndryshme, rol shumë të madh ka lidhja në
internet e tyre. Kjo do të thotë që cdo gjë në ditët e sotme pothuajse kontrollet apo funksionon
përmes internetit. Për qëllimet e përmendura më sipër, merret fusha e vecantë e cila njihet me
emrin Internet of Things.
Në këtë punim do të analizohen elementet e sigurisë dhe privatësisë me fokus edhe në aplikimet
e kësaj fushe në përgjithësi.

Fjalët kyqe: IoT (Internet of Things), Siguria, Privatësia
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2. Hyrje
Rritja eksplozive e telefonave të mençur, kompjuterëve personal, tabletëve solli një numër të
madh të pajisjeve të lidhurave në internet. Në vitin 2010 numri I pajisjeve ishte 12.5 bilion derisa
numri popullsisë ishte rreth 6.8 bilion, duke bërë kështu, për here të pare në histori numrin e
pajisjeve të lidhura për person më shumë se një (1.84 më saktësisht). Duke pa zhvillimin dhe të
ardhmen, parashikohet se në vitin 2020 numri I pajisjeve te lidhura ne internet do të jetë mbi 50
bilion.
Para se të kuptojmë rëndësinë e IoT, fillimisht duhet të kuptojmë dallimin e internetit nga www
ose web. Internet është shtresa fizike e rrjetit e cila përbëhet nga sëitcha, router dhe pajisje tjera
dhe funksioni I tij primar është të bartë informacione prej një pike në pikën tjeter, sigurt dhe
saktë. Kurse ëebi është shtresë e cila operon mbi internetin. Roli I tij është të ofrojë një ndërfaqe
e cila ndihmon informacionet të rrjedhin nëpër internet. Ideja e IoT është që çdo gjë të jetë e
lidhur. Nëse çdo gjë rreth nesh është e lidhur dhe mbledh të dhëna, brenda këtij rrjeti duhet të
ketë siguri dhe privatësi. IoT, nganjëher njihet ose i referohet edhe termit internet of objects duke
pas parasysh zhvillimin e teknologjisë IoT do të ndryshojë gjithqka përfshirë edhe neve. Tash
konsiderojmë se IoT prezenton evolucionin tjetër të internetit, duke bërë kështu një hap gjigand
në aftësinë për të mbledhur, analizuar dhe shpërndarë të dhëna duke i kthyer ato në informata,
dituri dhe mençuri. Në këtë kontekst, IoT është tejet e rëndësishme.

3. Siguria në IoT
Siguria mbetet njëra nga problemet që pengon zhvillimin dhe aplikacionet e IoT. Për të adresuar
këtë problem autorët propozojnë një model besimi në të cilin operatori I besimit punon si një
agjent për të ofruar autentikim për të gjithë përdoruesit e shërbimeve. Eksperimentimi I
infrastrukturës luan një rol të rëndësishëm në evolimin e zgjidhjeve të IoT.
Ndërsa qështjet e sigurisë nuk janë të reja në kontekstin e teknologjisë së informacionit, atributet
e shumë implementimeve të IoT paraqesin sfida të reja dhe unike të sigurisë. Adresimi i këtyre
sfidave dhe sigurimi i sigurisë në produktet dhe shërbimet e IoT duhet të jetë një prioritet
themelor. Përdoruesit duhet të besojnë që pajisjet IoT dhe shërbimet e lidhura me të dhënat janë
të sigurta nga rreziqet e ndryshme, veçanërisht pasi kjo teknologji bëhet më e përhapur dhe e
integruar në jetën tonë të përditshme. Pajisjet dhe shërbimet e IoT mund të shërbejnë si pika
hyrëse potenciale për sulmet kibernetike dhe t'i ekspozojnë të dhënat e përdoruesit në vjedhje
duke lënë rrjedhat e të dhënave të mbrojtura në mënyrë joadekuate.
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Natyra e ndërlidhur e pajisjeve IoT do të thotë se çdo pajisje e siguruar me dobësi që është e
lidhur në internet potencialisht ndikon në sigurinë dhe elasticitetin e Internetit globalisht. Kjo
sfidë përforcohet nga konsiderata të tjera si vendosja masive e pajisjeve IoT homogjene, aftësia e
disa pajisjeve për t'u lidhur automatikisht me pajisjet e tjera dhe gjasat për vendosjen e këtyre
pajisjeve në mjedise të pasigurta. Si parim, zhvilluesit dhe përdoruesit e pajisjeve dhe sistemeve
IoT kanë një detyrim kolektiv për të siguruar që ata nuk i ekspozojnë përdoruesit dhe Internetin
në dëm të mundshëm. Prandaj, një qasje bashkëpunuese për sigurinë do të nevojitet për të
zhvilluar zgjidhje efektive dhe të përshtatshme për sfidat e sigurisë së internetit, të cilat janë të
përshtatshme për shkallën dhe kompleksitetin e çështjeve.
4. Privatësia në IoT
Potenciali i plotë i IoT varet nga strategjitë që respektojnë zgjedhjet individuale të privatësisë në
një spektër të gjerë pritjesh. Rrjedhat e të dhënave dhe specifikat e përdoruesit të ofruar nga
pajisjet IoT mund të zhbllokojnë vlerat e pabesueshme dhe unike për përdoruesit e internetit, por
shqetësimet rreth privatësisë dhe dëmeve të mundshme mund të pengojnë miratimin e plotë të
IoT. Kjo do të thotë që të drejtat e privatësisë dhe respektimi i pritshmërive të privatësisë së
përdoruesve janë thelbësore për të siguruar besimin dhe konfidencialitetin e përdoruesit në
internet, pajisjet e lidhura dhe shërbimet përkatëse.
Në të vërtetë, IoT po ripërcakton debatin rreth çështjeve të privatësisë, pasi shumë implementime
mund të ndryshojnë në mënyrë dramatike mënyrën se si të dhënat personale grumbullohen,
analizohen, përdoren dhe mbrohen. Për shembull, IoT shton shqetësimet rreth potencialit për
rritjen e vëzhgimit dhe ndjekjes, vështirësinë për të qenë në gjendje të zgjedhin nga grumbullimi
i caktuar i të dhënave dhe fuqinë e grumbullimit të të dhënave të të dhënave IoT për të pikturuar
portrete të hollësishme digjitale të përdoruesve. Ndërsa këto janë sfida të rëndësishme, ato nuk
janë të pakapërcyeshme. Për të realizuar mundësitë, strategjitë duhet të zhvillohen për të
respektuar zgjedhjet individuale të privatësisë në një spektër të gjerë pritjesh, duke vazhduar të
nxisin risi në teknologji dhe shërbime të reja.
5. Sfidat kryesore
Një dallim i madh në mes të internetit tradicionalë dhe IoT është shuma e të dhënave që
mblidhen rreth përdoruesit. Të dhënat mblidhen në mënyrë univerzale në IoT dhe këto të dhëna
mund të përdoren për të ndërtuar një profil invaziv të konsumatorit. FTC (Federal Trade
Commision) njohu tre shqetësime të mëdha për privatësinë: lehtësimin e grumbullimit të sasive
të mëdha të të dhënave të konsumatorëve, duke përdorur ato të dhëna në mënyra të papritura nga
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konsumatori dhe sigurinë e të dhënave. Kjo mbledhje e përhershme e të dhënave e bën Internetin
e Gjërat një ekonomi më shumë të orientuar drejt të dhënave. Me sasi masive të të dhënave të
vazhdueshme, mund të bëhen zbulime të reja, por pak ose aspak rregullore mund të dëmtojnë
konsumatorët. Çështjet e privatësisë janë veçanërisht të vështira për t'u diskutuar, sepse, nga
natyra, privatësia është subjektive. FTC synon të promovojë tri praktika më të mira: privatësia
sipas dizajnit, zgjedhja e thjeshtuar e konsumatorit, transparenca. Kompanitë duhet të bëjnë një
përpjekje për të ndërtuar mbrojtjen e konsumatorit që nga fillimi.

6. Shtojcë – Shëmbull i arkitekturës për IoT

REFERENCAT
[1] Internet-of-Things (IoT) Systems: Architectures, Algorithms, Methodologies, by Dimitris
Serpanos, Marilyn Wolf, ISBN-13: 9783319697147, Publisher: Springer International
Publishing, Publication date: 11/25/2017.
[2] Understanding the Internet of Things (IoT), 2014 GSM Association
[3] AAMGA Emerging Issues and Trends Committee – Internet of Things
[4] “An Introduction to the Internet of Things (IoT)”, Part 1. Of IoT Series, November 2013,
Lopez Research LL.C.
[5] Cybersecurity Policy for the Internet of Things, Benedikt Abendroth, Aaron Kleiner, Paul
Nicholas, 2017.
[6] Overview of Security and Privacy Issues in the Internet of Things, by Chris Lu.

16

Departamenti Gjuhë Angleze

“CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS, HOW SPECIAL THEY ARE
TREATED”
(Why the amendment proposal was voted against to provide the professional staff for children
with special needs in Kosovo schools)

Ardita Osmanaj, Dafina Halili
ao31508@universum-ks.org dafina.halili@universum-ks.org

1. Abstract
Children with special needs are a category that is often discriminated by society, institutions and
sometimes by the families themselves.
Many researches are in great dilemmas on how to treat children with special needs and all this
leads to a single question: Should children with special needs be treated as any other child and
are they able to handle the work and learning process at the same level as any other child?
In Kosovo, but sometimes in other developed countries too, this issue is also dealt with through
various laws, and is normally included in the rights of children and human rights. In most cases
this remains only a paper rule that is not implemented in reality, as a result of many difficulties
encountered in practical work. Initially, the difficulties are that in some societies these children
are not accepted well, and then other professional challenges, where we encounter shortcomings
in the professional development of persons who need to provide services for children with
special needs. One of the biggest challenges is education.
As mentioned above, sometimes the main problem is that in some cases it is thought that
children with special needs should go to the same school with any other child, and besides the
positive aspects, they have also the negative ones.
Initially, if we take the case of Kosovo, if children with special needs continue to study in a
common school with any other child would be a welcoming step to family members, but the
children themselves will go through some difficult stages of being accepted by the society.
Secondly, most schools in Kosovo, have a large number of pupils which make it impossible to
provide these pupils the relevant assistance. And thirdly, in the same case comes the last
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difficulty, where the teachers in almost all schools are untrained for teaching children with
special needs. Besides all of these challenges, add the socio-economic problem in our country,
where many parents are forced to pay their own tire budgets for the services they need for their
children outside the school, and those parents who do not have good economic conditions are not
able to meet the needs of their children.

2. The law or the implementation?
Is it provided the sufficient help to the students with special needs or is it just a wonderful law
written on paper but not implemented? The law on the education of children categorized as a
child with special needs is lawfully protected, but by the same law, it is not offered its
implementation, which in this case would necessarily be the provision of a trained staff that
would provide teaching in an adequate standard? Can the current untrained staff provide the
necessary assistance? And what challenges should the children with special needs pass, as well
as their families who in many cases should provide their own adequate instruction and assistance
for their children?

3. Children with special needs in Kosovo schools:
In Kosovo there are currently a considerable number of children who are enrolled as children
with disabilities. All of these children are educated in a group with other children, without
having any specialized teaching as well as the staff who teaches these children is in the category
of general teachers who do not possess any diploma or training through which they will know
how to treat a child with special needs appropriately.
For the last time, this has been noted even more in view of a host of requests by parents, civil
society and also by representatives of our local and central institutions. Until now, every request
has been rejected, and the teaching of these children continues to be inadequate, or they say
better in an inadequate way for their needs.
A small initiative started in 2009 where Kosovo's ministry of education has guaranteed
comprehensive learning, which implies admission to regular schools of special needs children,
where a number of staff have been trained, but since then it is not made a major change, even the
latest requirement to hire professional staff for this category of pupils, the request was rejected.
Another challenge is that, besides the professional staff, these children lack the attention, where
even though the teachers can be very good, in a class with a higher number of students, the
chances of getting the proper attention are small.
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4. What do they need and what they get?!
Through this article I would like to provide facts on how much assistance is provided to children
with special needs, and what is the quality of assistance that is provided. Is it really necessary to
offer a professional staff and do a differentiated lesson for these children, comparing to other
countries in Europe/ World, where do we stand.

5. What did we do for them?
In a document created by the Kosovar Ministry of Education, through which information is
provided on the state of inclusive education in Kosovo, it is stated that all children from 2009
will be admitted to regular schools, regardless of their abilities. Above all, this ministry has
stated that children will have the opportunity to learn adequately as a considerable number of
staff will be trained to provide teaching for children with special needs. Specifically, through this
document, the ministry has stated that there are a total of 20 schools and 9 pre-school institutions
in all Kosovo, which offer all-inclusive education.
In addition to this document, an initiative to provide inclusive education has also been made
through the introduction of education laws. In 2011, the Kosovo Law on Education also
elaborates on the Law on Inclusive Education where once again the idea is offered that all
children, regardless of their abilities, will be admitted to regular schools.
But no matter what has been discussed and what can be done in this direction, it has not yet been
sufficiently offered. Many children still have to go through educational stages without any
differentiated learning based on their needs and abilities.
The challenge for the education of children with special needs is not only present in Kosovo but
also in other countries, but compared to other countries, Kosovo continues to stagnate. Taking
the example of America, where there have been many challenges for providing adequate
education for children with special needs, this aspect has been taken step by step.
Initially, the school budget was drafted based on the number of pupils with disabilities, but later
finding that such a thing is harmful and is considered as unnecessary identification of these
children by labeling them with these terms, the state has decided that to allocate a general figure
that would comprise 40 percent of the budget allocated by the state only for kids with special
needs, and at the same time many people have found that in recent years the largest figures in
education have been allocated specifically to children with special needs.
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Unlike the United States, apart from a generally inexpensive budget, in Kosovo, the demand for
employment of professional staff who would be paid through the separate budget for 2018.
Arberie Nagavci, a deputy in the Assembly of Kosovo and also Director of Education in the
Municipality of Prishtina, during December 2017 submitted a request to vote on the amendment
that would oblige our country's government to pay for professional staff for children with Special
needs.
At the parliamentary session devoted to this amendment, initiated by Mrs. Nagavci, 42 deputies
voted against, while 41 others voted for this amendment, which implies not only the provision of
a professional staff but also the education of 6, 195 children with special needs enrolled in
inclusive education.
Although a lot was promised to this category of children, there was not enough donation and the
non-vote of this amendment is once again a loss of hope for them.
Children with special needs besides the costs they will have to cover for their own assistants
(where a group of children cannot pay such because of poor economic conditions in our country)
they face further challenges, such as not being accepted by our society.
Many parents of children with special needs have complained not only about lack of professional
training and necessary assistance, but also for inadequate treatment of the society, where many
cases of violence have been reported in various municipalities.
Adopting a law that would provide professional assistance and teaching would not be just a
lesson but would also avoid many other day-to-day problems that these children are facing,
which implies a better treatment and not just knowledge.

6. Why? Because they matter!
A trait for treating children with special needs and especially for providing adequate education
would be a necessary topic because this category of children is often forgotten. The only ones
who deal directly with children with special needs are organizations that in most cases are
initiated by family members affected by these cases. The funds provided for the projects aimed at
children with special abilities are more in their own way and not enough, and the requests from
the parents of these children are large.
Cases of special needs children are numerous, but in our case, we have taken the example of
autistic children and to further explore the support of the state these children have.
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Representative from the Autism organization in Pristina, Cene Krasniqi stated that autistic
children should be challenged in many ways, such as the example of exposure to other children,
different games, bus stops, but at the end of the day these children need an adequate treatment
and to offer such as treatment, they need also financial support.
Even in this organization, the financial support from the institutions is not enough. “Institutional
support is very superficial and formal. eg the Ministry of Education boasts that it allows children
with autism to go to school (sometimes they are rejected by teachers or parents of other children)
but on the other hand does not provide the assistance or any other form of work conforming to
their needs. Local institutions offer a value of 100 euros as help but only for those who can not
live independently their lives. However, this amount is not at all enough to meet the needs of this
category.” (Krasniqi, Cene, Interview, May 2017). Such problems have also other organizations
that deal with children who have special needs, and this increases the number of issues that the
same kids have while attending school.
Based on state information, there are over 6,000 special needs children who attend a
comprehensive school education but their needs are rarely fulfilled and their support from
society and the state is lacking because we still don’t have a specific plan which would cover the
real needs of these kids and their families. To be able to create a plan that would fit perfectly,
first we should take some steps, such as:
Interview with various organizations that implement projects dedicated to children with
special needs.
Contacting and cooperating with families of children with special needs.
Contacting and cooperating with teachers who share their time between 30 children,
among them: challenging kids and a child with special needs. How Differentiated
Teaching takes place in a overcrowded class and without adequate conditions.
A random citizen survey: How many times in their life they have met a child with special
needs, and what is the first reaction of a citizen when he/she meets a "different" child.
A collection of facts from publications and various newsletters that provide an
information base for elaborating the original text.
It is also very important to create a plan, where after all this, we would know also how to offer
support for all kinds of struggles that these kids might have, and to create a plan for each
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syndrome or health issues, and not to continue following a standard plan which will be fine only
for a certain group of children with special needs.
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1. Abstrakti
Nëpër vite po shohim se ndikimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) po
merr përmasa të mëdha në të gjitha sferat e jetës. Duke bërë krahasimin e disa punimeve
hulumtuese që janë bërë në vende të ndryshme rreth ndikimit të TIK në shoqëri, shihet se përveç
varësisë që kemi krijuar ndaj teknologjisë, ajo po na lehtëson punë, duke na mundësuar të
kryejmë shumë shërbime nga shtëpitë tona. Njërin nga shërbimet që kemi trajtuar në këtë punim
është paraqitja e provimeve nga studentët nga një aplikacion mobil në platformën Android.
Qëllimi i këtij aplikacioni është të zvogëloj radhët pranë administratës për të paraqitur provimet,
e po ashtu të lehtësoj punën e kursej kohën për studentët që nuk do të kenë nevojë të merren me
këtë proces por që do të paraqesin provimet nga shtëpitë e tyre. Ky aplikacion paraqet ndihmesë
mjaft të madhe edhe për stafin e administratës pasi që u mundëson atyre të aktivizojnë dhe
krijojnë afate të reja për paraqitjen e provimeve nga aplikacioni mobil.
2. Hyrje
Mënyra e jetesës së njerëzve ka evoluar dukshëm gjatë këtyre dy dekadave të fundit, evoluim i
jetesës i cili është mbështetur në zhvillimin e teknologjisë. Nëse shikojmë zhvillimin e një dite
normale të një njeriu mund të vërejmë se shumë aktivitete janë shndërruar në procese elektronike
[1]. Kështu në ditët e sotme shumë nga ne posedojmë një telefon të mençur që luan rolin e një
kompjuteri, përdorim si orë e kalendarë, për të kalkuluar, mail, telefonata, foto, video, muzikë e
shumë aktivitete të tjera të panumërta me aplikacione të ndryshme në edukim, mjekësi, biznes e
blerje online, të cilat na ofrohen [2]. Në çdo ambient ku ofrohet shërbim gjithnjë është synimi që
të lehtësohet puna për klientët. Që t`iu mundësohet qasja më e lehtë secilit klient, për shembull
nëse dikur ishin radhët e gjata për aplikimin e ndonjë dokumenti, sot shumë nga këto shërbime
mund t`i kryejmë nga shtëpia përmes platformave online për aplikim apo web aplikacioneve [3].
Në një ambient si universiteti i cili përbëhet nga një staf i gjerë të cilët punojnë në shërbim të
studentëve. Të gjithë studentët me stres presin kohën e provimeve por jo vetëm nga arsyeja e
stresit të provimeve por edhe nga radhët e gjata që presin për të paraqitur provimet. Edhe pse
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shumë nga institucionet universitare e posedojnë sistemin digjital, nga fluksi i studentëve të
rreshtuar para kompjuterëve mund të ndodh që sistemi të mos funksionoj si duhet. Kështu ka
raste kur studentët duhet që përsëri t’i drejtohen administratës dhe të pajisen me fletëparaqitje gjë
e cila rrit radhën, ngarkesën apo punën manuale të paraqitjes së provimeve.
Në një ambient si universiteti është shumë i nevojshëm një aplikacion i cili do të lehtësonte
shërbimet e studentëve, ashtu që çdo student të paraqes provimet online përmes telefonave të
tyre. Sistemi i propozuar në këtë punim do të lehtësoj punën edhe për administratën ku
aplikacioni do t’u mundëson hapjen e afateve për paraqitjen e provimeve.

3. Rishikimi i literaturës
Radhët e gjata për blerje, pagesa, dokumente e shumë shërbime tjera çdo herë e më shumë po
zvogëlohen duke na mundësuar këto shërbime nga shtëpitë tona me qasje online. Çdo herë e
më shumë po rritet edhe numri i aplikacioneve mobile për menaxhimin e studentëve.
Në disa Universitete në vende të ndryshme të botës ekzistojnë aplikacione mobile të cilat u
mundësojnë studentëve qasje dhe shërbime online. Për shembull Webcat Lite paraqet një
aplikacion mobil për studentët e Universitetit New Hampshire [4] ashtu që u mundëson atyre që
të shohin orarin e kurseve që mund të ndjekin, notat e tyre dhe të kontrollojnë të dhënat e tyre.
Aplikacion tjetër është edhe StuGuard [5] i cili paraqet një sistem informues për studentët. Me
këtë sistem edhe udhëheqësve të shkollës u lehtësohet qasja dhe menaxhimi i informacioneve në
kohë reale. Ky aplikacion mundëson menaxhimin e kurseve, orareve, të dhënave të personelit,
klasave, menaxhimin e burimeve, etj. Po ashtu StuGuard u lejon prindërve në një mënyrë të
shpejtë dhe të lehtë të komunikojnë me mësuesit e fëmijëve të tyre apo administratën e shkollës.
Për më shumë, studentët të cilët përdorin aplikacionin mobil për informim përkatësisht për
paraqitjen apo marrjen e rezultateve të provimeve, nga Universitetet që posedojnë këtë
aplikacion shprehen të kënaqur [5].
Në tetë Institucionet Publike të Arsimit të Lartë që janë të regjistruara në Agjencinë e Kosovës
për Akreditim, gjashtë prej tyre shfrytëzojnë një sistem të ngjashëm për menaxhimin e
studenteve (SEMS), që studentët shfrytëzojnë për të paraqitur provimet dhe për t’u informuar për
rezultatet e provimeve. Ndërsa nga njëzet e nëntë Institucionet Private të Arsimit të Lartë që janë
të regjistruara në Agjencinë e Kosovës për Akreditim, në pjesën dërrmuese të tyre ekzistojnë
sisteme elektronike për menaxhimin e studentëve të cilëve përmes një autentifikimi që zakonisht
bëhet me email, fjalëkalimi dhe ID e studentit, u sigurohet qasja në atë sistem. Gjithsesi, prej tyre
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vetëm njëri ka një aplikacion mobil të cilit mund t’i qasen studentët dhe ta shfrytëzojnë. Nga
hulumtimi i literaturës vërehet nevoja për implementimin e një aplikacioni mobil që do t’u
ndihmonte studentëve në procesin e mësimnxënies dhe vlerësimit të punës së tyre.

4. Prezantimi i produktit
Aplikacioni për menaxhimin e studentëve ka për qëllim t’u lehtësoj studentëve shërbimin për
paraqitjen e provimeve online. Qëllimi kryesor i aplikacionit është që t`i ikim manuales ashtu që
të gjitha shërbimet të kthehen në shërbime elektronike. Gjithashtu i njejti sistem u mundëson
administratës që të hapin afatin për paraqitjen e provimeve, dhe të caktojnë datën e fillimit dhe
mbarimit të validitetit të paraqitjes së provimeve.
Në vazhdim, në figurën 1 janë paraqitur pamjet e aplikacionit. Fillimisht studenti duhet të jetë i
regjistruar në sistem nga administrata në mënyrë që të i mundësohet qasja në aplikacion. Duke
filluar me a) pamjen e login-it përmes email-it dhe fjalëkalimit. Kështu nëse të dhënat e
paraqitura në këto fusha janë të sakta, aplikacioni do të dërgoj në një pamje tjetër ku do të
shfaqen të dhënat e përdoruesit, pamja në figurën b). Kjo pamje dallon nga tipi, nëse do të jetë
student do të ketë mundësinë të paraqes provimet siç shihet në figurën c), ndërsa nëse është
anëtar i administratës do të kaloj në një pamje tjetër ku do të ketë mundësi të krijoj afat të ri apo
të aktivizoj afatin për paraqitjen e provimeve siç shihet në figurën d).

a)

b)

c)

d)

Figura 1. Pamjet e aplikacionit të implementuarGjatë testimit të aplikacionit mobil është
përdorur pajisja virtuale (emulatori) Genymotion, komponenta LogCat e platformës Android,
dhe softueri Fiddler. Në këtë mënyrë përmes LogCat kemi shikuar rrjedhën e bartjes së të
dhënave nëpër aktivitetet e implementuara në Java në aplikacionin Android, ndërsa përmes
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Fiddler kemi përcjellur shkëmbimin e të dhënave dhe komunikimin me serverin apo bazën e të
dhënave që ka qenë pjesë e implementuar duke përdorur gjuhën skriptuese PHP.
Përveç pjesës së aplikacionit mobil dhe bazës së të dhënave, në këtë punim kemi implementuar
edhe një web-aplikacion i cili mundëson regjistrimin e përdoruesve dhe lëndëve. Të dhënat e
regjistruara më pas ruhen ne databazën e njejtë të cilën e shfrytëzon aplikacioni mobil në
Android. Pamjet e web-aplikacionit janë paraqitur në figurën 2.

a)

b)

c)

d)
Figura 2. Pamjet e web-aplikacionit
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Siç shihet në figurën 2 fillimisht kemi pamjen fillestare (a) e cila tregon pjesën e kyçjes përmes
email-it dhe fjalëkalimit. Momentin që shtypet butoni Kyçu, nëse email dhe fjalëkalimi janë të
saktë, atëherë web-aplikacioni na dërgon në një pamje tjetër që do të shfaqen tre butona sikurse
në figurën b). Butonat e shfaqur kanë secili nga një funksion të ndryshëm:
Butoni Shto përdorues
Ky buton mundëson që të shtojmë një përdorues të ri që mund të jetë zyrtar administrate apo
student. Të dhënat personale të përdoruesit duhet të paraqiten si në figurën c). Të dhënat e
paraqitura ruhen në bazën e të dhënave pasi të zgjedhet butoni Regjistro.
Butoni Shto lëndë
Ky buton mundëson që të shtojmë lëndë të re në sistem, ashtu siç shihet në figurën d). Përdoruesi
(admini) duhet të shtojë të dhënat si: emri i lëndës, semestri në të cilin ligjërohet lënda,
departamenti dhe numri i kredive; në fushat përkatëse.
Butoni Logout
Mundëson shkyçjen e përdoruesit.
Në figurën 4 janë paraqitur të gjitha fushat që i përmban web-aplikacioni. Testimi i kësaj pjese
është bërë me anë të vendosjen së të dhënave dhe kontrollimit nëse janë regjistruar me sukses në
bazën e të dhënave. Po ashtu është kontrolluar formati i të dhënave ashtu që të jetë konform
rregullave të databazës si dhe logjikës së implementimit në aplikacionin mobil. Gjithashtu është
me rëndësi të ceket që nuk iu është kushtuar shumë dizajnit të pamjeve të web-aplikacionit, kjo
pasi që pjesa e web-aplikacionit është implementuar vetëm për të vendosur të dhëna në databazë
ashtu që ato të dhëna të mund të shfrytëzohen nga aplikacioni mobil.

5. Kontributi
Aplikacioni për menaxhimin e studentëve do t’iu lehtësoj atyre shërbimin për paraqitjen e
provimeve online nga çfarëdo lokacioni, ku mund të kenë qasje në Internet. Gjithashtu i njëjti
sistem u mundëson administratës që të hapin afatin për paraqitjen e provimeve dhe të caktojnë
datën e fillimit dhe mbarimit të validitetit të paraqitjes së provimeve.
Duke krahasuar shërbimin për paraqitjen e provimeve si bëhej më parë, ashtu që studenti duhej të
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i nënshtrohej radhëve të gjata para administratës për të paraqitur provimin, tani studenti këtë
shërbim mund ta kryej nga shtëpia. Marrë parasysh se si ka qenë më parë si proces më i
ngadalshëm ndërsa tani përmes aplikacionit është përshpejtuar dhe lehtësuar procesi i paraqitjes
së provimeve, pajisja me materiale, njoftimet me kohë, etj.
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Hyrje
It takes every first-time first lady months to decide how she will approach a high-pressure role as
it is the First Lady of the United States. We were used to seeing some of the last few ladies, a
little more immediate impact on their work, as with Hillary Clinton, who was right out the gate
on healthcare or First lady Michelle Obama who planted herbs on the White House Kitchen
Garden with Washington Schoolchildren on April 9, 2009, on the South Lawn, in her first year
as the first lady of the United States. On the other hand Melania Trump is perhaps a unique first
lady in modern history, an immigrant, a fashion model, a third wife and a notoriously private
woman. She had been "miserable" in her new role, which she made few public appearances
since a prayer service the morning after the inauguration. Trump's sparse appearances stand in
contrast to the first months of other recent first ladies, who have often established a strong
presence in the White House and started working toward larger goals by their husbands’.
Mother and son broke with tradition by living at Trump Tower in New York since the
inauguration so that Barron, now 11, could finish the school year uninterrupted rather than
immediately move in to the White House.
Michelle Obama, whom Melania Trump has said she admires, was also a reluctant first lady.
She, too, worried about raising her children in the spotlight. In 2008, after her husband's
landmark victory, Michelle Obama came to the role not knowing how it would affect her
family. But from the beginning, she positioned herself as a vital part of her husband's
administration. While billing herself as "mom-in-chief”, and indeed, from her earliest initiatives
she largely focused on programs dedicated to improving the lives of children. In contrast to
Trump's guarded privacy, Obama's earliest days as first lady were marked by a desire to be
accessible to the American people.
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Michelle Obama always approached the topic of health care from the perspective of a mom, of
a family, of someone who cares about the generation of kids that are going to come after the
Obama administration.
One of her first highly visible projects was a new garden on the South Lawn of the White
House in April 2009 that Trump now pledges to keep. The garden would be the genesis of her
Let's Move! initiative the following year, where she took on childhood obesity and lack of
access to healthy food. The act served to update school meal nutritional standards, offer
healthier meal options for students and increase the number of students who had access to
school lunch at little or no cost, according to the first Office of the First Lady.
Alongside her lifestyle initiatives, Obama began to highlight the importance of education and
the role it played in her own life. Obama told the group of students at the time. “For nothing in
my life's path would have predicted that I'd be standing here as the first African-American first
lady of the United States of America”. There is nothing in my story that would land me here. But
she was shaped by her professional career as a lawyer and her work for the University of
Chicago.
She was a symbol for women around the globe. We can say this based on stories told by women
around the world of how inspiring the First Lady Michelle was for them, in different ways. As
historians note Michelle left behind an unprecedented legacy, not just as the nation’s first black
first lady and fierce defender of her husband's policies, but as a champion for a healthier nation
and access to educational opportunity.
Heather Ferreira works in the slums of Mumbai, India, where she has watched thousands of
women live under a "curse”. The women she meets in the squalid streets where "Slumdog
Millionaire" was filmed are often treated with contempt, she says. “They're considered ugly if
their skin and hair are too dark. They are deemed "cursed" if they only have daughters. Many
would abort their children if they learn they're female.
Yet lately she says Indian women are getting another message from the emergence of another
woman thousands of miles away. This woman has dark skin and hair. She walks next to her
husband in public, not behind. And she has two daughters. But no one calls her cursed. They call
her Michelle Obama, the first lady." She could be a new face for India," says Ferreira, program
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officer for an HIV-prevention program run by World Vision, an international humanitarian
group. "She shows women that it's OK to have dark skin and to not have a son. She's quite real to
us."
Millions of women struggle against sexual violence, discrimination and poverty, several women
activists say. But Michelle Obama offers a personal rebuke to that message. Her personal story -born into a blue-collar family; overcoming racism and once even making more money than her
husband -- makes her a mesmerizing figure to women across the globe, says Susan M. Reverby,
a professor of women's studies at Wellesley College in Massachusetts.
A hint of Michelle Obama's global appeal came when she spoke at an all-girls school in London,
England. The students came from various backgrounds: Muslim, Christian, black and white. Yet
they all surged forward, shrieking and even crying, as they hugged the first lady.
Thu Nguyen, a native of Vietnam, wasn't at the London school, but she experienced a similar
sense of elation when Obama became first lady.
Sue Mbaya of Nairobi, Kenya, says the first lady inspires African woman to assert themselves in
their personal and professional lives. Many African women are conditioned to be subservient,
she says. They're prevented from rising to management positions in the workplace, and their
families often relegate them to taking care of household tasks while sending their brothers off to
school.
But Obama is a high achiever who didn't intimidate her husband, says Mbaya, a native of
Zimbabwe who is the advocacy director for World Vision's Africa's region. "I've always liked
knowing that she was Barack Obama's supervisor when they first met," Mbaya says. "He once
said that he wouldn't be where he is without his wife. That really appeals to me."
Christine Louise Hohlbaum, who lives near Munich, Germany, says the first lady impresses
German women because she is a powerful public figure who doesn't seem threatening. German
history is marked by charismatic leaders who wielded personal power for malevolent ends, she
says. "She's the perfect blend of power and civility. That's important in German culture," says
Hohlbaum, author of "The Power of Slow: 101 Ways to Save Time in Our 24/7 World."
Former first lady Michelle Obama was dispatched by the Hillary Clinton campaign in 2016 to
rally female voters. But despite Obama's high popularity, millions of women voted against the
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first woman to win the nomination for a major party. And Obama is still not okay with that. She
told a crowd in Boston that she believes women who voted for Trump voted “against their own
voice.” Here's the full quote:
“Quite frankly we saw this in this election. As far as I'm concerned, any woman who voted
against Hillary Clinton voted against their own voice in a way. To me, it doesn’t say as much
about Hillary ― and everybody’s trying to wonder. Well, what does it mean for Hillary? No, no,
no. What does it mean for us as women? That we look at those two candidates, as women, and
many of us said, ‘That guy. He’s better for me. His voice is more true to me.’ Well, to me that
just says you don’t like your voice. You like the thing we’re told to like”.
The former first lady's view is in part rooted in her own view of what is best for American
women and how Trump disagrees. For example, Trump campaigned as an antiabortion candidate
and at one point seemed to suggest that women who got abortions should be punished. Obama
doesn't believe Trump is for the voice of women because he was recorded bragging about using
his power and fame to grab women's genitals without their permission. During his campaign he
made degrading

comments

about

a female

political

rival's appearance and

a

female

debate moderator. And he has a history of making sexist comments about his employees. Some
women simply did not find Trump's more headline-grabbing comments offensive. In fact, some
women found them attractive.
On the contrary the first lady, Melania Trump, hasn’t said much about Trump’s tone toward
women. When asked in an interview for ABC news, if it does bother her that her husband,
Trump has made some disparaging remarks about women, she answered “It doesn’t bother me,
he treats everybody the same. He talked about men as well not about women only; maybe they
just go into little more details when he said something about women”. Clearly she supports her
husband’s ideas.
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1. Abstrakti
Një nga shërbimet që kemi trajtuar në këtë punim është porositja online në restorante nga një
aplikacion mobil në platformën Android. Qëllimi i këtij aplikacioni është të lehtësoj shërbimin e
klientëve dhe të rris kënaqshmërinë e tyre. Përdoruesit e aplikacionit mund të shpenzojnë më pak
kohë për të bërë një porosi dhe mund të ju ikin pritjeve të shumta dhe gabimeve që mund të
shkaktohen rreth porosisë. Rrjedhimisht, në këtë punim është paraqitur aplikacioni i
implementuar në platformën Android dhe një pjesë web, ashtu që përdoruesit të mund të
porositin nga tavolina e tyre (pjesa e aplikacionit mobil) dhe më pas porositë e tyre të shfaqen në
një web-aplikacion që do t’iu ndihmonte kuzhinierëve apo stafit ndihmës që të procesojnë ato.
Aplikacioni i implementuar është testuar edhe në pajisje reale dhe është i gatshëm për
shfrytëzim.
2. Hyrje
Sot jemi dëshmitarë të një zhvillimi të hovshëm teknologjik kundrejt kërkesave gjithnjë të
shtuara të shoqërisë sonë. Gjithashtu, marrë parasysh gjeneratat e komunikimeve mobile dhe
shërbimeve gjithnjë më të avansuara që po ofrohen prej tyre, kalimi prej një gjenerate në tjetrën,
për shembull 1G, 2G, 3G, 4G dhe tash 5G, kanë prezentuar gjithnjë e më shumë shërbime që ne
po i përdorim në përditshmërinë tonë, për shembull Voice-Over-IP, Internet of Things, Video on
Demand, etj.
Kështu në këtë punim është prezentuar ideja e një aplikacioni për pajisje mobile i cili do të
ndihmoj në menaxhimin e porosive të klientëve në restorante. Në një restorant mund të ishte i
nevojshëm një aplikacion i cili do të lehtësonte shërbimet e klientëve, ashtu që çdo klient të
porosisë pije apo ushqim përmes tabletëve të cilët gjenden të vendosur nëpër lokalet përkatëse
[1]. Një sistem i tillë do të lehtësonte punën edhe për punëtorët e restorantit ashtu që ata të mos
kenë nevojë t’i mbajnë në mend të gjitha detajet e porosisë, apo edhe të bëjnë gabime gjatë
marrjes së porosisë.
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Aplikacioni për porositje online në restaurante është i dizajnuar të shfrytëzohet nga përdorues të
ndryshëm pasi që përmban fleksibilitetin e pamjes së thjesht dhe të qartë. Gjithashtu aplikacioni
për menaxhimin e porosisë në restorante mund të implementohet në vende të ndryshme, ku
mjafton që të ekzistojë infrastruktura e nevojshme harduerike. Në rastin e projektit të prezentuar
në kuadër të këtij punimi, mjafton një desktop dhe pajisjet mobile, tabletët apo telefonat e
menqur, me sistem operativ Android.

3. Rishikimi i literaturës
Avancimi i teknologjisë si dhe prezentimi i shërbimeve të reja ka nxitur nevojën e aplikimit të
tyre edhe nëpër restorante. Kështu qoftë për menaxhimin më të mirë të restorantit, financa, apo
edhe shërbimin kundrejt klientëve [2]. Një shërbim më inovativ dhe që po kërkohet shumë kohë
të fundit është edhe mundësia e porosisë përmes pajisjeve mobile. Mënyra digjitale e porositjes
përveç që ndikon në efikasitetin e punës në një restorant, ajo po ashtu është cilësuar [3] si një
mënyrë më e lehtë e bërjes së porosisë, gjë që deri tani është bërë në mënyrë manuale nga
personat fizik që shumicën e herave porositë i kanë shënuar në fletëzat e tyre. Në anën tjetër
Kosova, si rast studimi në këtë projekt, ka bërë krahasimin me shumë vende të tjera të zhvilluara.
Gjithsesi, në vende të ndryshme të botës ekzistojnë aplikacione të cilat mundësojnë të porositin
online. Për shembull në Kios [4] është një aplikacion i tillë në të cilin klientët mund të zgjedhin
pije apo ushqim përmes një aplikacioni mobil tek hyrja e restorantit para se ata të ulen. Platformë
e ngjajshme është edhe Ziosk [5] e cila mundëson që edhe pagesa të kryhet në tavolinë duke
prekur butonin në tabletët që gjenden në restorant.
Nga analiza e aplikacioneve që përdoren në vende të ndryshme të botës vërejtëm që shumica prej
tyre ishin të përshtatura për nevojat e restoranteve specifike. Gjithashtu, shumica prej tyre ishin
qoftë në gjuhën lokale, apo në gjuhën angleze. Për disa prej tyre nevojitej një llogari me
fjalëkalim ashtu që të mund të bëhej porosia.

4. Propozimi i aplikacionit
Nga analiza e literaturës dhe hulumtimi i bërë nuk kemi vërejtur që në Kosovë aplikohet një
sistem i porosive nga klientët, përmes aplikacioneve mobile. Kështu në këtë punim është
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paraqitur implementimi i një platforme të tillë. Pjesa e aplikacionit mobil është punuar duke
përdorur gjuhën programuese Java në platformën Android Studio, ndërsa pjesa e komunikimi me
bazën e të dhënave është implementuar në gjuhën skriptuese PHP. Më pas për pjesën e webaplikacionit ku shfaqen rezultatet e porosisë kemi përdorur gjuhët markuese HTML dhe CSS.
4.1 Pjesa e aplikacionit mobil
Aplikacioni mobil është implementuar në platformën Android Studio. Pasi që kemi vazhdimisht
komunikim me të dhëna, pra përdoruesit bëjnë porosi përmes aplikacionit dhe këto porosi duhet
të ruhen në bazën e të dhënave ashtu që t’iu shfaqen kuzhinierëve apo stafit ndihmës; atëherë së
pari kemi integruar librarinë Volley e cila mundëson komunikimi me bazën e të dhënave dhe
shkëmbimin e të dhënave përmes formatit JSON (JavaScripy Object Notation). Në figurën e
mëposhtme shihet metoda e cila mundëson ruajtjen e porosisë.

Figura 1. Kërkesa JSON për të ruajtur porosinë
Në figurën 1, shihet pjesa e kodit në Java e cila pranon një parametër si JSONObject që përmban
detajet e porosisë së klientit (llojin e pijeve, ushqimeve, dhe detajet tjera të porosisë). Këto të
dhëna procesohen më tutje përmes metodës POST dhe lidhjes së krijuar në pjesën e serverit duke
përdorur gjuhën skriptuese PHP. Procedura në vazhdim është paraqitur në figurën 2.
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Figura 2. Funksioni në PHP që ruan porosinë
Në pjesën e kodit të paraqitur në figurën 2 tregohet si të dhënat nga aplikacioni mobil barten në
pjesën e serverit për t’u ruajtur në bazën e të dhënave. Kështu krijohet kërkesa (query) ku
kërkohet që të dhënat të insertohen në tabelën porosia, përkatësisht në kolonat që ruajnë të
dhënat në lidhje me: id e produktit (pr_id), id e kategorisë së produktit (k_id), numri i tavolinës
që ka bërë porosinë (p_tavolina), data dhe koha e bërjes së porosisë (p_createdAT). Nëse të
dhënat ruhen me sukses në bazën e të dhënave, atëherë nga funksioni në figurën 2, kthehet
përgjigja error=false në metodën onResponse (figura 1) e cila më pas e kthen përdoruesin prap
tek menu-ja kryesore.
4.2 Pjesa e web-aplikacionit

Figura 3. Pjesa e kodit në PHP që shërben për t’iu qasur porosive të klientëve
Platforma për porosi në restorante e propozuar në këtë punim, përmban edhe pjesën e një webaplikacioni i cili mundëson shfaqjen e të gjitha porosive të bëra. Këtë gjë e mundëson pjesa e
kodit e paraqitur në figurën 3.
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5. Testimi i aplikacionit të implementuar
Aplikacioni i implementuar fillimisht është testuar duke përdorur pajisjet virtuale (emulatorët) që
ofron platforma Android Studio. Disa nga pamjet e implementuara dhe të testuara janë paraqitur
në figurën 4.

a)

b)

c)

d)

Figura 4. Pamjet e aplikacionit mobil, a) Pamja fillestare me numrin e tavolinës dhe kategoritë e
ushqimit b) Kategoritë e ushqimit c) Kategoritë e pijeve d) Nënkategoritë e secilit ushqim/pije
me çmimet përkatëse dhe mundësinë e zgjedhjes nga klienti

Figura 5. Shfaqja e listës së porosive në web-aplikacion
Aplikacioni mobil është testuar edhe në pajisje reale. Kështu është përdorur telefoni Samsung S4
mini dhe rezultatet e gjeneruara kanë qenë të njejta me ato të emulatorit (të paraqitura në figurën
4).Për t’u siguruar që porositë ruhen me sukses në figurën 5 është paraqitur pamja e webaplikacionit i cili i shfaq të gjitha porositë e bëra nga ana e klientëve.
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6. Përfundimet dhe puna në të ardhmen
Mënyra digjitale e porositjes përveç që ndikon në efikasitetin e punës në një restorant, ajo po
ashtu është cilësuar si një mënyrë më e lehtë e bërjes së porosisë. Gjë që deri tani është bërë në
mënyrë manuale nga personat fizik që shumicën e herave porositë i kanë shënuar në fletëzat e
tyre. Aplikacioni për menaxhimin e porositjes ka për qëllim t’u ofroj klientëve një shërbim sa më
cilësor, të lehtë, dhe gjithashtu bizneseve ushqimore apo restoranteve, menaxhimin më të mirë
dhe të saktë të porosive.
Gjithsesi, ka ende funksionalitete që mund të shtohen ashtu që të ofrohen me shumë mundësi për
klientët dhe stafin punues të restorantit. Disa nga funksionalitetet që parashihen të shtohen në të
ardhmen janë: vendosja e çmimieve në mënyre dinamike, insertimi dhe fshierja e porosive në
mënyrë dinamike, konfirmimi i porosive, apo edhe kategorizimi i porosive të klientëve.
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1. Abstract
The financial world is exposed to constant changes, which require rapid adjustments to them.
Thus, the cryptocurrency market is a new phenomenon that started reshaping the world, since its
occurrence in 2009. Because of the theoretical constraints in explaining the benefits of this
payment method, many people have opponent views about digital money’s future. Some
consider it to be innovative, transforming tool, while others are sceptic about the long-run gains.
These views summed up, create an uncertain future for the cryptocurrencies. Thus, this paper
presents the optimistic and pessimistic views for the digital currencies and pinpoints the gaps in
this field, which open vast space for further investigation and research.
2. Introduction

The world of money and finance is experiencing its radical change. Innovative financial channels
are creating new ways of financial transaction and contribute for digital financial transformation
(Hileman & Rauchs, 2017). The societies in which we live are exposed to constant transitions,
from one payment method to the other. Since the whole world switched from a barter economy
to the money that we use nowadays, as a medium of exchange, people are constantly trying to
find more rational ways of exchanging value (D’Alfonso et al, 2016). Therefore, the
cryptocurrency market is the tool that started changing the world.
A cryptocurrency is a virtual coinage system that functions much like a standard currency,
enabling users to provide virtual payment for goods and services free of a central trusted
authority. (Farell, 2015). The cryptocurrency market has evolved erratically and at
unprecedented speed over the course of its short lifespan. Since the release of the pioneer
anarchic cryptocurrency, Bitcoin, to the public in January 2009 by pseudonymous (and still
unidentified) developer Satoshi Nakamoto which is the first successful decentralized
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cryptocurrency and after more than 550 cryptocurrencies have been developed, the majority with
only a modicum of success (Farell, 2015).
Because of high volatility, the market capitalization of the cryptocurrency industry changes
dramatically, but is estimated at the time of this paper to be just over $3.5 billion, with Bitcoin
representing approximately 88% of the market cap. This electronic currency which we will be
talking about in this paper is being used all over the world and we will present the influence it
has in our industry, mostly in Kosovo using a questionnaire for the purpose of statistical study.
3. Literature Review
According to the book “The Future of Cryptocurrency” , a cryptocurrency is a digital currency
that uses cryptography for security , these currencies which began to emerge in 2009, leveraging
a disruptive technology called blockchain. Blockchain specifically deals with the way in which
data is structured and allows for the existence of decentralized digital ledgers where single
organizations are not able to effect transactions. Currently the two most widely adopted
cryptocurrencies are Bitcoin and Ether, the currency that is used to power the Ethereum
blockchain (D’Alfonso et al., 2016).
Meanwhile, according to the book” Bitcoin and Cryptocurrency Technologies” Satoshi says he
started coding Bitcoin around May 2007. He registered the domain bitcoin.org in August 2008.
And at that time, he started sending private emails to a few people who he thought might be
interested in the proposal. Then a little later in October 2008, he publicly released a white paper
that described the protocol, and then soon after, he released the initial code for Bitcoin as well.
And on the programming side, he submitted patches to the code. He maintained the source code
in conjunction with other developers, fixing issues as they arose. By December 2010, others had
slowly taken over the maintenance of the project, and he stopped communicating with them
(Narayanan, et al., 2016).
Accodring to the Peters, et al., (2015). “CoinMarketCap lists 590 currencies, with a total market
capitalization of U.S.$4.5 billion. As Bitcoin accounts for more than 80% of this amount. Since
Bitcoin is the most used virtual currency in the market, books written for these currencies are
concentrated on this type of Cryptocurrency.
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Designed to be a currency for the internet, Bitcoin is not localized to a particular region or
country, nor is it intended for use in a particular virtual economy. It is not backed by any local
government or private organization and is being circulated in the real economy on an increasing
scale. Because of its decentralized nature, this circulation is largely beyond the reach of direct
regulation, monetary policy, oversight and money supply control that has traditionally been
enforced in some manner with localized private monies and e-money (Trends in
cryptocurrencies).
While in terms of transactions in book Bitcoin and Cryptocurrency Technologies Bitcoin is not
anonymous as we think. You don’t need to use your real identity to pay in Bitcoin, but it’s
possible that your transactions can be tied together based on the public ledger of transactions
with clever algorithms, and then further linked to your identity if you’re not careful (Narayanan,
et al., 2016).
All currencies need some way to control supply and enforce various security properties to
prevent cheating. But unlike fiat currencies, the security rules of cryptocurrencies need to be
enforced purely technologically and without relying on a central authority. Cryptocurrencies
make heavy use of cryptography. Cryptography provides a mechanism for securely encoding the
rules of a cryptocurrency system in the system itself. We can use it to prevent tampering and
equivocation, as well as to encode the rules for creation of new units of the currency into a
mathematical protocol (Narayanan, et al., 2016).
According to the book "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies" there are two types of
incentive mechanisms in Bitcoin. The first is the block reward which is cut in half every four
years limiting the total supply of bitcoins to 21 million and this is the only way in which new
bitcoins are allowed to be created. And the second incentive mechanism is called the transaction
fee. The creator of any transaction can choose to make the total value of the transaction outputs
less than the total value of its inputs. So, the transaction fee is purely voluntary, but according to
this book, which is based on its understanding of the system, that the reward of the bloc will start
to end, it will become increasingly important, almost mandatory, for users to include tariffs
transaction to obtain a reasonable service quality (Narayanan et al., 2016).
On the other hand, in the study titled "A Survey on Security and Privacy Issues of Bitcoin" In
Bitcoin, transactions are processed to verify their integrity, authenticity, and correctness by a
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group of resourceful network nodes called “Miners”. In particular, instead of mining a single
transaction, the miners bundle a number of transactions that are waiting for the network to get
processed in a single unit called “block”. The miner advertises a block in the whole network as
soon as it completes its processing (or validation) in order to claim the mining reward. This
block is then verified by the majority of miners in the network before it is successfully added in a
distributed public ledger called “blockchain”.
Bitcoin use transactions to move coins from one user wallet to another. In particular, the coins
are represented in the form of transactions, more specifically, a chain of transactions Conti, et al.,
2017).
To spend a bitcoin, you need to know some public information and some secret information. The
public information is what goes on the block chain — the identity of the coin, how much it's
worth, and so on. The secret information is the secret key of the owner of the bitcoin,
presumably, that’s you. But to spend a bitcoin, you should store it first. “Storing bitcoins is really
all about storing and managing Bitcoin secret keys” (Narayanan et al., 2016).
To know how to store and manage keys there are three things to remeber:
i.

The first is availability being able to actually spend your coins when you want to.

ii.

The second is security: making sure that nobody else can spend your coins.

iii.

The third is convenience, that is, key management should be relatively easy to do.

As you can imagine, achieving all three simultaneously can be a challenge. (” Bitcoin and
Cryptocurrency Technologies”,
Also, we know that to use bitcoin and to produce them needs to much energy, but according to
estimates by book authors, the entire Bitcoin network is probably consuming 10% of the power
of a large power plant. Although this is a considerable amount of power, it is still small
compared to all the other things people are using electricity to the planet. - (” Bitcoin and
Cryptocurrency Technologies”.
So, in the use of bitcoin, we have benefits but also challenges, these two features which,
according to the study titled A Study on Bitcoin Security and Secrecy Issues are presented as
follows:
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Benefits No Third-Party Seizure: No central authority can manipulate or seize the currency since every
currency transfer happens peer-to-peer just like hard cash. In particular, bitcoins are yours and
only yours, and the central authority can’t take your cryptocurrency, because it does not print it,
own it, and control it correspondingly.
Anonymity and transparency: Unless Bitcoin users publicize their wallet addresses publicly, it is
extremely hard to trace transactions back to them. However, even if the wallet addresses was
publicized, a new wallet address can be easily generated. This greatly increases privacy when
compared to traditional currency systems, where third parties potentially have access to personal
financial data. Moreover, this high anonymity is achieved without sacrificing the system
transparency as all the bitcoin transactions are documented in a public ledger.
No taxes and lower transaction fees: Due to its decentralized nature and user anonymity, there is
no viable way to implement a Bitcoin taxation system. In the past, Bitcoin provided instant
transactions at nearly no cost. Even now, Bitcoin has lower transaction costs than a credit card,
Paypal, and bank transfers. However, the lower transaction fee is only beneficial in situations
where the user performs a large value international transaction. This is because the average
transaction fee becomes higher for very small value transfers or purchases such as paying for
regular household commodities.
Theft resistance: Stealing of Bitcoins is not possible until the adversary have the private keys
(usually kept offline) that are associated with the user wallet. In particular, Bitcoin provides
security by design, for instance, unlike with credit cards you don’t expose your secret (private
key) whenever you make a transaction. Moreover, Bitcoins are free from Charge-backs, i.e.,
once Bitcoins are sent, the transaction cannot be reversed. Since the ownership address of the
sent Bitcoins will be changed to the new owner, and it is impossible to revert. This ensures that
there is no risk involved when receiving Bitcoins.
Challenges:
• High energy consumption: Bitcoin’s blockchain uses PoW model to achieve distributed
consensus in the network.
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Wallets can be lost: Since there is no trusted third party if a user lost the private key associated
with her wallet due to a hard drive crash or a virus corrupts data or lost the device carrying the
key, all the bitcoins in the wallet has been considered lost for forever.
(Facilitate) Criminal activity: The considerable amount of anonymity provided by the Bitcoin
system helps the would-be cyber criminals to perform various illicit activities such as
ransomware, tax evasion, underground market, and money laundering.
Social risks: it includes bubble formation (i.e., risk of socio-economic relationship such as what
people talk and gossip), cool factor (i.e., entering the networking without knowing the ill
effects), construction of chain (i.e., risk related with the blockchain formation like hashing and
mining rewards), and new coins release (i.e., on what basis the new coins to be generated, is
there a need etc.).
Legal risks: Bitcoin technology opposes rules and regulations, and hence it finds opposition from
the government.
This risk also includes law enforcement towards handling financial, operational, customer
protection and security breaches that arise due to Bitcoin system.
Economic risks: deflation, volatility and timing issues in finding a block which might lead the
users to migrate towards other currencies that offer faster services.
Technological risks: this includes the following, network equipment, and its loss, network with
which the peers are connected and its associated parameters, threat vulnerabilities on the system,
hash functions with its associated robustness factor, and software associated risks that Bitcoin
system demands (Conti et al., 2017).
Regarding the law or governmental rules for cryptocurrency and knowing that the cryptocurrency expansion market has the potential to revolutionize the way money is exchanged, its
introduction into global venues is fraught with challenges and potential pitfalls. Because virtual
currencies are not universally recognized as official means of paying for goods and services,
developing standardized systems for their use is critical. For the currencies to be sustainable,
their legal status must be established (Farell, 2015). The United States takes a permissive,
slightly neutral stance on cryptocurrencies. The current challenge faced by regulators is
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expanding existing laws to allow for the unique aspects and challenges of the virtual currency
world.
Besides the bitcoin which is an important component of a broader ecosystem of alternative we
have other types of currencies but often quite similar, one of which is altcoins. The rate of altcoin
launches exploded in 2013, and hundreds have since followed. It’s also not quite clear what an
altcoin is as opposed to other cryptographic currency is. There were, after all, various
cryptocurrency proposals and systems which predate Bitcoin and these are usually not called
altcoins. Many altcoins borrow concepts from Bitcoin, often directly forking its code base or
otherwise adopting some of Bitcoin’s code (Narayanan, et al., 2016).
5. Methodology of Research
In this research we applied quantitative method considering as one of main research methods to
extract reliable data and representative data. Among the techniques of research, we used surveys
with 10 questions. The sample is randomly relected.
Characteristics of respondents
After distributing the questionnaires to respondents on internet base, results are very interesting
and show interesting results. Our questionnaire is comprised of 152 respondents who are users of
cryptocurrencies, characterized by an age distribution, respectively 46.6% of respondents are
between 15-25 years old, 43.1% of 25-35 years old and 10.3% of them between 36-45 years old.
This indicates that the vast majority of users of cryptocurrencies in Kosovo are under age 35.
This is a good indicator for further development of this field.
Demogradic distribution of respondents are mainly from main cities in Kosovo. Among them,
41,4% are from Prishtina, 17,2 % from Gjilan.
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Graf.1 Distrubution of respondents acording to their place of living
Results of the survey
Based on grades 1-5 for investors knowledge about the cryptocurrencies, and we notice that
17.1% of respondents have a lot of knowledge about the cryptocurrencies market compared to
4.6% of them who say they have little knowledge of the market.
Table. 1 How much do you think you know about the cryptocurrecies market?
Mark
%

1
7 (4.6%)

2

3

24 (15.8%)

60 (39.5%)

4
35 (23%)

5
26 (17.1%)

47

Graf.2. How much have you invested in cryptocurrencies?
About 67.8% of the respondents to the Cryptocurrencies investment have come from their
research on the Crypto market, 36.8% of them from society and 25.7% of them from courage.
Asked what are the reasons for investing in Crypto 88.2% of them reason is profit while 39.5%
of them from curiosity?
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Graf.3. How is your current balance in the investment on cryptocurrecies?
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The time this research has been developed, the market of cryptocurrecies has been very stable
and the tendency for growth. This has often shown that traders have had a tendency to respond to
the impact of the situation in which they have occurred. In the case of profit or loss in this
trading, most investors have shown a positive balance in their investments. Only 25% of
respondents state they have suffered losses from their investment in this field.

Graf.4. Do you have a working team or are you alone?
One of the biggest concerns of the research team was the small number of those working in the
team and those planning to build a team. This indicates that the market is mainly composed of
young traders who have entered this field only to provide fast access to money and in order to
move away. Of all respondents, 68.4% stated that they are the only ones in the market. 9.2%
stated that they will have a team in the future, and only 22.4% have declared that they have a
working team.
Table 2. Do you feel confident in trading the cryptocurrencies?
Answer

Yes

Partially

No

%

55.3%

37.5%

7.2%

The vast majority of respondents felt confident in the trading of cryptocurrencies, 37.5% of them
felt safe and 7.2% of respondents were not sure. The reasons why they do not feel safe according
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to them are: there are numerous market moves, fake news, because digital currencies are still not
guaranteed by either a bank or a government, rapid change day by day, it is not known who
manages, etc.
100
90
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Graf.5. Which resources do you use for information on cryptocurrencies?
In our question where they get information for the market of cryptocurrencies, dominates
CoinMarketCap with 65.88% and Binance with 62.5%. There is no case that has shown that it
has exploited a scientific source. Predominantly sources from the online platform.

Graf. 6. Will you continue to invest in Cryptocurrencies in the future?
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In order to see what future investment trend will be and how stable these investors are in relation
to price movements in the digital currency market. Among the investors, most plan to invest,
where 55.9% plan to invest and 26.3% will not invest more. It is a much smaller percentage of
those who plan to withdraw.
6. Conclusion
Cryptocurrency is without doubt an extraordinary achievement, but it is still a monetary
experiment. Although, there are lot of benefits, their future is uncertain and their survival
unpredictable. More research and analysis are needed to truly discover their positive sides. The
decentralized and the borderless nature of the currencies is what create most of the problems.
Here lies the difficulty in understanding how regulators can prohibit the companies to take
advantage of the regulatory arbitrage and the initial purpose of the cryptocurrencies.
Since it is very vulnerable topic and many gap points lead to confusion, a lot of space is opened
for further investigation and research. Despite these benefits, the main area of concern lies in the
security and control mechanisms (Delotte, 2016). Last but not least, Bitcoin is very rare example
where the practice is ahead of theory. Therefore, the contribution of this idea will be academic,
more specifically, trying to fill the gap of the missing theoretical concept and meaning of this
new payment mechanism.
Research shows that we need wide ranch of aticities to educate the investors and people using
cryptocurrencies in daily life. People tend to see this type of investment as rapid income
generator. Also, they tend to be optimistic for the growth of market. The large portion of
investors are individuals and their knowledge about cryptocurrencies is very low mainly gathered
through online platforms.
Also, the reasons why they do not feel safe investing in cryptocurrencies market are: there are
numerous market moves, fake news, because digital currencies are still not guaranteed by either
a bank or a government, rapid change day by day, it is not known who manages.
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1. Abstrakti
Duke e njohur trendin e ndryshimit të përceptimeve të qytetarëve për çështje të ndryshme,
varësisht faktoreve dhe rrethanave, ky hulumtim është realizur për të matur si ndikojnë faktorët e
ndryshëm në përceptimin e qytetarëve mbi barazinë gjinore. Për matjen e perceptimeve të
qytetareve ky hulumtim ka përdorur anketimin, me ç’rast janë bërë analiza të frekuencave të
variablave të ndryshme. Gjetjet kryesore të ketij hulumti sugjerojnë që qytetaret e Kosovës kanë
filluar të vetëdijësohen sa i perket barazisë gjinore.
2.Hyrje
Sipas Ligjit për Barazi Gjinore, barazia gjinore përkufizohet si: “pjesëmarrje e barabartë e
femrave dhe meshkujve në të gjithat fushat e jetës, pozitë të barabartë; mundësi të barabarta për
të gëzuar të gjitha të drejtat e tyre dhe për të vënë në shërbim potencialet e tyre individuale në
zhvillimin e shoqërisë si dhe të kenë përfitim të barabartë nga të arriturat e këtij zhvillimi”. Sipas
këtij ligji në Kosovë duhet të zbatohen masat afirmative, të cilat garantojnë pjesëmarrjen e
barabartë e grave dhe burrave në organet e të gjitha niveleve të pushtetit ligjvënës, ekzekutiv,
gjyqësor dhe institucionet publike. Edhe pse është e garantuar me ligj, barazia gjinore është
pothuajse inekzistente në shumë fusha. Në jetën e përditshme kemi lloje të ndryshme të rasteve
që e vërteton këtë furishëm.

Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) shkalla e punësimit për gratë ne Kosovë
aktualisht qendron në nivenlin më të ulët në tërë rajonin e Ballkanit, e clia arrinë deri në 12.5%.
Shkalla e punësimit në vitin 2016 ishte më e lartë për burra se sa për gra, pasi që 43% e burrave
në moshë pune ishin të punësuar krahasuar me 12.7% të grave në moshë pune. Po ashtu, sipas të
dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), gratë punëkërkuese anë më të
kualifikuara se sa burrat, rrjedhimisht e vetmja arsye që ka më pak gra të punësuara është
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diskrimini gjinor që bëhet ndaj tyre. Më 2015, si punëkërkuese aktive me gradë universitare
ishin 2,775 gra, kundrejt 2,277 burrave.

Për më tepër, Ligji për Barazi Gjinore (LBGJ) nuk zbatohet as nga institucionet qendrore dhe as
nga ato lokale në Kosovë. Kjo vërtetohet përshkak se përfaqësimi i grave në vitin 2016 në Qeveri
si tërësi, d.m.th. ministritë dhe Zyrën e Kryeministrit është vetëm 40.6%. Në anën tjetër,
komunat e Kosovës kishin vetëm 28% gra nga numri i përgjithshëm i të punësuarëve në vitin
2015 (QKSGj, 2016). Për më tepër, pozitat drejtuese si në Qeveri edhe në komuna vazhdojnë të
dominohen nga meshkujt. Sipas qendrës Kosovare për Studime gjinore vetëm 5.2% të pozitave
drejtuese në Qeveri në vitin 2015 drejtoheshin nga gratë, përderisa në komuna kjo përqindje ishte
10.1% (14 komuna nuk kanë pasur asnjë grua në pozitë drejtuese (QKSGj 2019) . Gjithashtu, si
në Presidencë ashtu edhe në Kuvend gratë janë të nënpërfaqësuara: statistikat aktuale tregojnë se
vetëm 14 nga 32 pozita (të larta) drejtuese udhëhiqeshin nga gratë në vitin 2015, përderisa në
Kuvend gratë udhëhiqnin vetëm 19 nga 52 pozita (të larta drejtuese)

Sipas hulumtimit të Institutit GAP mbi 91 mijë persona llogariten të jenë të punësuar në sektorin
publik që paraqet rreth 36% të të gjithë të punësuarve në Kosovë. Nga kjo përqindje, vetëm 12%
e grave janë të punësuara në ndërmarrje publike; duke theksuar kështu diskriminin gjinor që
ekziston edhe në fushën e punësimit (GAP, 2017).

Rastet e mosrespektimit të barazisë gjinore nuk janë vetëm dëshmohen të jenë edhe në fusha të
tjera, përvec ne fushën e punësimit. Rasti fatkeq i vasjes së Diana Kastratit, rast ky i cili ende
nuk është zgjidhur plotësisht mund të na drejtoj në vërtetimin e inegzistencës së barazisë gjinore.
Dhuna në familje është një sferë tjetër e jetës ku gratë dhe të drejtat e tyre shkelen.

Për më tepër, të drejtat e barabarta të grave në përgjithësi, dhe në trashëgimi në veçanti, janë
garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, Ligjin për Trashëgiminë, Ligjin për
Procedurën Jo kontestimore dhe Ligjin për Procedurën Kontestimore. Megjithatë, vetëm 16% e
grave në Kosovë kanë pronë të regjistruar në emër të tyre (BIRN 2016).
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Duke marrë parasysh që barazia gjinore garantohet nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe
një mori ligjesh tjera, dhe megjithatë nuk implementohet, perkunrazi ka shkelje te renda, dhe
marre parasysh mospërfaqësim të grave në institucione, në treg të punës, dhe dhunen ndaj tyre ky hulumtim ka per qëllim të zbuloj se cilat janë përceptimet e njerzve mbi barazinë gjinore dhe
nëse ka faktorë socio-ekonomik që ndikojnë në këto perceptime.

3. Teoria
Të shpjegosh termin e barazisë gjinore është mjaft e vështirë përshkak se është term i gjerë dhe
nuk është aq e lehtë të bëhet matja e përceptimeve të njerzve për të. Hipotezat që ngriten në
hulumtim janë se qytetarët e moshave më të vjetra, përshkak kohës në të cilën kanë jetuar, nuk
bësojnë në barazi gjinore. Në krahasim me moshat e reja, të cilët jetojnë në një kohë moderne, ku
barazia gjinore pranohet jo vetëm ligjërisht por edhe në praktikë.
Dallimet në banim fshat/qytet janë një aspekt tjeter që ky hulumtim tenton të gjejë se si ndikojnë
në përceptimet mbi barazine gjinore. Popullsia që jetojnë në fshatra nuk besojnë edhe aq në
barazi gjinore në krahasim me popullsinë që jetojnë në qytete. Arsyje kryesore do jetë përshkak
dallimit kulturor që mbizotron në fshatra dhe qytete. Por gjithashtu, ndikim të madh në
përceptimet e tyre do ketë edhe nga traditat (kanunet, zakonet) që ndryshojnë mes qytetarëve që
jetojnë në fshatra dhe qytete.
Në pjesën e punësimit, ky hulumtim tentojë të spkegojë që rrspodentët do jenë pro pagave të
barabarta me femrat, në përjashtim të një përqindje të vogël, të të pa punësuarve. Në këtë
hulumtim parashikohet:

Hipoteza 1: Gratë besojnë në barazi gjinore më shumë sesa burrat.
Hipoteza 2: Grupmoshat 18-25 vjec, besojnë më shume në barazi gjinore sesa
grupmoshat më të vjetra.
Hipoteza 3: Shumica e qytetarëv janë të vetëdijshëm për dhunën ndaj grave.
Hipoteza 4: Nje numer i madh i qytetareve mendojnë që pagat që marrin burat dhe gratq
duhet të jenë të barabarta.
Hipoteza 5: Shumica e qytetarëve besojnë qe gjinia do jetë arsyja kryesore se pse
qytetarët diskriminohen, në krahasim me faktorët e tjerë si, besimi, etnia, veshja etj.
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Hipoteza 6: Më shumë se gjysma e qytetareve do të deklarohen të jenë feminist.
4. Metodologjia
Për të hulumtuar përceptimet mbi barazinë gjinore është përdorur metoda sasiore. Për me tepër,
si forme primare per grumbullimin e të dhenave është përdorur anketimi. Anketimi është
shpërndarë në formë dixhitale, ku pyetësori është realizuar me Google Form. Pyetësori ka 25
pyetje, me pyetje të mbyllura dhe ka qenë i hapur 3 ditë.
5. Analiza
Pyetësori është plotësuar nga 75 qytetarë, ku prej tyre 50 janë femra (66.7%) ndërsa 25 janë
meshkuj (33.3 %). Për më tepër, 63(84%) janë beqar/e, 9(12%) janë të martuar, 3(4%) të
divorcuar. Shumica e respodentëve janë deklaruar të shkolluar rreth 74(98.7%) ndërsa vetëm
1(1.33%) të pa shkolluar.
Ndërsa për nga vendbanimi i respodentëve 73(93.33%) jetojnë në qytete, dhe 2(2.7%) jetojnë në
fshat. Ka pasur një heterogjenitet të vendeve por nga 75 qytetarët që plotësuan pyetësorin 4
vendet me më shumë % kanë qenë Prishtina, Prizreni, Vushtrria, dhe Gjilani.
Mazhoranca e qytetarëve që janë përgjigjur janë të moshës 18-25 vjec, ndërsa rreth 28 % janë të
moshës 26-35. Nga të anketuarit, 56% janë deklaruar të jenë të punësuar, ndëra 44% të papunë.

Vendet me % më të madhe që plotësuan pyetësorin.
Prishtine

Prizren

Vushtrri

Gjilan

11%

23%
26%
40%

Fig1. Ndarja demografike
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Në ketë hulumtm është inkuaduar pyetja se a besojnë qytetarët në barazi gjinore, domethënë të
drejta të barabarta mes burrave dhe grave. Ku rreth 76% kanë pohuar që besojnë në barazi
gjinore ndërsa rreth 18,66% nuk besojnë në barazi gjinore. Nga kjo përqindje që nuk besojnë ne
barazi gjinore, edhe pse relativisht e vogël, analizat sugjerojnë që që jo vetëm burrat nuk besojnë
në barazi gjinor, por edhe gratë.
Hulumtimi ka artikuluar që shumica e qytetarëve janë të vetëdijshem për dhunën në Kosovë.
Rreth 58,66% mendojnë që dhuna është shumë e pranishme në Kosovë, vetëm 28% mendojnë që
dhuna është e pranishme pak, dhe 13,33% nuk kanë mendim për nje fenomen të tillë. Vlen të
theksohet se bazë rezultateve të këtij hulumtimi, asnjë qytetar nuk mendon që në Kosovë nuk
mbizotron dhuna.
Cështje mjaft e rëndësishme që ndërlidhet me casjen e gruas në tregun e punës është edhe se sa
përparsi kanë ato në krahasim me burrat. Ndonesë tregu i punës në Kosovë është mjaft i mbyllur
dhe vajzat dhe gratë gjykohen për llojin e punes që mund ta bëjne, anketuest janë pyetur nëse
besojnë që vajzat duhet të kenë përparësi në punësim në krahasim me djemt, ku 48% e
qytetarëve besojnë që nuk duhet të kenë përparësi, dhe 43% që duhet të kenë përparësi, ndërsa
pjesa tjeter nuk kanë pasur mendim lidhur me kete ceshtje.
Meqënse puna është një faktorë që tregon pakashumë se a egzistonë barazia gjinore, atëherë ajo
mund të vërehet në pagat që marrin vajzat/gratë në krahasim me burrat/djemët, se a duhet të jenë
të barabarta nëqoftëse kryejnë punë të njejta. Në figurën më poshtë është e ilustruar se sa prej
qyetareve mendojnë pozitivisht dhe sa negativisht rreth pagave të barabarta. Ndonësë një numer
relatiisht i madh i qytetareve nuk besojnë në masa affirmative për sa i përket punesimit të grave,
99% e qytetareve mendojnë që gratë duhet të paguhen ne menyre te barabarte me burrat, për
punen e njejtë.
Nga hulumtimi i bërë menaxhimi i të ardhurave rreth 94,66, ndërsa rreth 5,33% mendojnë që
duhet bërë nga gratë, dhe të gjitha janë gra/vajza. Këtu mund të shohim se diferenca mes të grave
dhe burrave që mendojnë që menaxhimi i të ardhurave duhet bërë nga dy palët është mjaft e
madhe. Burrat/djemtë me vetëm 35.21% mendojnë që duhet bërë nga të dy palët, por nje
përqindje më e madhe është ajo e grave/vajzave, dhe asnjë prej djemve/burrave nuk mendojnë që
menaxhimi duhet bërë nga gratë, gjë. Nga % e artikuluara mund të themi që në këtë aspekt kemi
një barazi të madhe gjinore.
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Sa i perket tragjegimise janë të pafundme rastet ku ku vajzat/gratë nuk përfshihen në trashigimi
familjare, por djemt/burrat janë të lartësuar në këtë pjesë. Me mbledhjen e të dhënave rreth 95%
e qytetareve mendojnë që vajzat duhet të përfitojnë nga trashigimia, ndërsa 5% mendojnë që nuk
duhet që ato të përfitojnë nga trashigimia. Mund të shohim se vetëdijsimi në këtë aspekt është
mjaft i lartë, dhe në mesin e kësaj %, egziston një heterogjinitet gjinor.
Përfaqsimi në institucione publike është një problem i madh, për vetë faktin që përfaqsimi i
grave në to është relativisht më i vogël në krahasim me burrat. Kemi rreth 61,33% që mendojnë
që ka pak përfaqsim të barabartë të burrave dhe grave në institucione publike, vetëm 9,33%
mendojnë që ka shumë përfaqsim të barabartë në institucione publike. Por, nje numer mjaft i
madh i qytetareve, 27%, mendojnë që përfaqësimi i barabarte në instuticione është inekzistent.
Ndonse përmisimet janë të dukshme, në hulumtim janë matur edhe mendimet e qytetarëve për
rritjen e përfaqsimit të grave në institucione publike, në krahasim me përfaqsimin aktual,
domethënë sa është e nevojshme të bëhen ende përmisime. Mund të shohim se 94,66% mendojnë
që është e nevojshme të ketë përfaqsim më të lartë të grave në institucione publike, ndërsa
vetëm1,33% mendon që nuk duhet të ketë përfaqsim më të lartë. Nga kjo mund të konkludojmë
që edhe pse përfaqsimi i grave në institucionet publike mund të jetë i mirë, ende ka nevojë për
avancim në këtë aspekt.
Po të flasim indikatorë tjërë të barazisë gjinore, mund të marrim edhe pjesën e edukimit.
Edukimi është një proces i rëndësishem ne emancipim shoqeror, por historia tregon që shpesh të
drejtat e vajzave për edukim kanë qenë të kufizuara. Rreth cështjes së vendimit për edukim me
mbledhjen e të dhënave 80% mendojnë që për edukimin e vajzave duhet vendos vetë vajza, dhe
20% mendojnë se duhet të vendos vajza në konsultim me familjen, dhe knaqshëm asnjë prej
qytetarëve nuk mendojnë që vendimin duhet ta marrë familja e vetme.
Rezultatet tregojnë që një numer shume i madh i qytareve, 44% janë diskriminuar përshkak të
gjinisë te paktën nje here. Tre te katertat e qytetareve mendojnë që gratë dhe burrat nuk trajtohen
në mënyrë të barabartë, kjo tregon që nga kjo pyetje që ju është bërë qytetarëve, shumica
mendojnë që në të gjitha aspektet barazia gjinore ose trajtimi i barabartë nuk egziston, “Burrat
janë lider më të mire sesa gratë”, është thënie që është përdorur për të matur predispozitat për
steriotipe gjinor që mund ti kene qytetaret dhe nese kjo ndikon pastaj ne perceptimet e tyre per
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barazi gjinore. Te dhënat sugjerojne qe 65% e qytetareve nuk pajtohen me kete thenie seksite,
ndersa 11% që pajtohen. Të dhënat paraqiten në grafin e më poshtëm.

"Burrat janë lider më të mirë sesa gratë".
100.00%
0.00%
Po
Jo
Nuk e di
Tjetër

Fig2. Pajtimi me thënie seksiste.
Seksizmi është çështje që shumë nga ne përballemi në jetën e përditshme, duke dashur ta e
parandalojmë. Të dhënat bëjnë të ditur që rreth 81% e qytetareve e luftojnë seksizmin kur
përballen me të dhe 66% e qytetareve e konsiderojne veten feminist/e. Sa i perket dallimeve te
perceptime ne baze te moshes: nga të dhënat mund të shohim që qytetarët grupmoshës 18-25,
rreth 50% mendojnë që grate duhet të kenë përparsi në punësim në krahasim me burrat, dhe 44%
mendojnë që nuk duhet të ketë përparsi të barabartë. Grupmosha 26-35, rreth nje e treat e
qytetareve kanë thënë po. Qytetarët e moshës 36-55, rreth 33,33% mendojnë që nuk duhet të
kenë gratë përparsi në punsim në krahasim me burrat, dhe 28,57% mendojnë që duhet të kenë
përparsi në punësim. Mund të shohim që moshat e reja janë pro përparsisë në punësim të grave
në krahasim me burrat.
Sa i përket dallimeve demografike, mund të shohim një diferencë të madhe të përceptimeve nga
të dhënat shohim se egzistojnë, rrjedhimisht mjaft shumë dallime në përceptime në bazë të
vendbanimit. Rreth 81,16% të qytetarëve që besojnë në barazi gjinore, jetojnë në qytete.
Ne aspektin e menaxhimit te financave familjare, e dimë që shpesh ka paragjykime në këtë
aspekt. Nga qytetarët që janë përgjegjur rreth 89% mendojnë që menaxhimi duhet bërë nga dyja
palët, ndërsa 11,11% mendojnë që duhet bërë nga gratë. Ndërsa të divorcuar mendojnë që duhet
bërë nga të dyja palët rreth 66,67%. Por vetëdijsimi mund të vërehet te beqarët, me rreth 96,83%.
Mund të shohim që statusi martesor ndikon në përceptime për barazi gjinore, pjesa më e
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knaqshme është nga beqarët, përshkak se mund të shohim se barazia gjinore në të ardhmen do
përparojë dukshëm.
Ky hulumtim, marrë parasysh analizave të nxjerra sugjeron që ka arritur një rritje e vetëdijisimit
të qytetarëve mbi barazi gjinore. Vërehet që qytetarët kanë filluar të sensibilizohen që duhet të
arrihet një përfaqësim më i lartë i gravë në institucione politike, krashauar me përfaqsimin
aktual. Ndonëse, ky hulumtim sugjerim rritje të vetëdijes, ka ende mjaft qytetarë që nuk besojnë
në barazi gjinore, apo në marrjen e masave afirmative për të siguruar barazi gjinore. Gjithashtu,
analizat e këtij hulumtimi vërtetojnë faktin që pajtimi jo vetëm gratë besojnë ne barazi gjinore,
por edhe burrat; rrjedhimisht, ndër ata që nuk besojnë në barazi gjinore, nuk janë vetëm burrat,
por edhe gratë.
Sugjerohet që një hulumtim i ardhshëm, të ketë mostër më të madhe dhe probabilitare, në
mënyrë që keto rezultate të arrijnë gjeneralizim më të madh. Gjithashtu, matje e perceptimit për
barazi gjinore, nuk reduktohet vetëm në këta indikatore, andaj një hulumtim në të ardhmen mund
t'i zgjerojë matësit.
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1. Abstrakt
Remitencat si shtylla më e qëndrueshme për mbijetesë në Kosovë, përveç mbështetjes
ekonomike që ofron ndaj qytetarëve tanë, si duket edhe po i dembelon ata të jenë punëkërkues.
Duke marrë parasysh se dy të tretat e popullsisë së Kosovës është në moshë pune (15-64 vjeç)
dhe nga pritjet që popullsia në moshë pune të rritet shpejt gjatë dekadës së ardhshme pasi Kosova
është ndër vendet me popullsinë më të re në Evropë, është brengosës fakti që një pjesë e
konsiderueshme e të rinjëve nuk duan të punojnë dhe pothuajse dyfishi i tyre nuk janë në gjendje
të gjejnë punë.
Pjesa më e madhe e emigrantëve dërgojnë para për të plotësuar nevojat e domosdoshme të
familjes, pra kemi remitencë konstante e cila dedikohet kryesisht për konsum, por shqetësues
është fakti që 27% të të anketuarve këto të ardhura i shfrytëzojnë për pushime dhe rekreacion.
Të dhënat e grumbulluara paraqesin gjendjen e të rinjëve në raport me remitencat, të cilat po i
bëjnë ata të ndjehen komod me këtë burim të të ardhurave dhe të hynë në kategorinë e
papunësisë së vullnetshme.
Fjalët kyçe: Remitenca, konsum, papunësi, të ardhura
2. Hyrje
Remitencat përfaqësojnë kthimin e drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm për familjet e
emigrantëve dhe ekonominë. Në një vend në tranzicion siç është Kosova, diaspora mundëson
tejkalimin e dukshëm të IHD-së dhe asistencën për zhvillim të donatorëve. Që nga paslufta
vëllimi i remitencave në Kosovë është rritur me shpejtësi dhe këtë falë emigrantëve të cilët
jetojnë në vende të ndryshme të botës. Pjesa më e madhe e të ardhurave vjen nga Gjermania dhe
Zvicra.
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Remitencat në të kaluarën janë përdorur kryesisht për mallra konsumi të importuara, për
shërbime, ndërtim shtëpish, investime në biznese, kryesisht në sektorin e bujqësisë.
Shumica e remitencave që hyjnë në Kosovë, kanalizohen nëpërmjet kanaleve jozyrtare të sjellura
fizikisht; nga të afërmit apo miqtë. Sipas klasifikimit të S.Wahba të cilit i referohet
Giudici(1998), mund të dallojmë katër tipe të remitencave:
1. Remitenca potenciale e cila përfaqëson kursimet totale të emigrantit.
2. Remitencat konstante e cila përfaqëson sasinë minimale të të ardhurave që emigranti dërgon
për të plotësuar nevojat e domosdoshme të familjes në vendlindje.
3. Remitenca shtesë e cila përfaqëson shtesë të të ardhurave kundrejt sasisë konstante të dërguar
nga emigranti.
4. Remitenca e kursyer e cila përfaqëson shumë e kursimeve që emigranti nuk ka për qëllim t'i
dërgojë në formë remitence por që parapëlqen të investojë në vendin nga ai vjen.(Sadek,fq.4144)
3. Metodologjia
1. Idea për realizimin e këtij hulumtimi është bërë me qëllim të analizimit të remitencave në tri
drejtime kryesore:
 Analizimit të sjelljes së remitencave në raport me rolin që luajnë për zbutjen e papunësisë
 Analizimin e remitencave për zhvillimin ekonomiko-social të të rinjëve në Kosovë
 Dedikimin e remitencave
2. Hipoteza kryesore që i dha shkas këtij punimi është:


Të ardhurat (jo)financiare po i dembelojnë/pasivizojnë të rinjtë

Metodologjia e aplikuar për realizimin e këtij punimi ishte kombinim i burimeve primare dhe
sekondare.
Për grumbullimin e të dhënave primare janë përdorur pyetësorët e përpiluar dhe të dizajnuar
specifikisht për t’u përgjigjur objektivit kryesor të këtij hulumtimi, i cili ka të bëjë me
domosdoshmërinë e remitencave për jetesën e familjeve që i pranojnë ato, duke e lidhur poashtu
me një çështje tjetër shumë të rëndësishme në shoqërinë tonë – papunësinë.
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Pjesëmarrës në këtë hulumtim ishin qytetarë të Republikës së Kosovës të moshave të ndryshme
ku

përqindjen

më

të

madhe

përbënin

mosha

18-25

vjeç

me

68.8%.

Si rezultat, janë anketuar total 263 persona, nga të cilët të gjithë janë konsideruar si anketa të
vlefshme dhe përfundimisht përbëjnë mostrën e kësaj analize.
Gjatë anketimit i jemi drejtuar gjinive dhe grupmoshave të ndryshme. Anketimi me qytetarët
është kryer në periudhën Janar - Mars 2018. Profili demografik i mostrës tonë është: femra
(62.7%) dhe meshkuj (37.3%). Me një shpërndarje në vendbanime urbane me 57% dhe rurale
43%, të ndara në qytete si në vijim: Prishtinë (5.3%), Ferizaj (18.6%), Gjilan (35.7%), Viti
(23.6%), Kamenicë (8.4%), Shtime (5.3%), Kaçanik (1.14%), Han i Elezit (0.8%), Shtërpcë
(0.4%), Mitrovicë (0.76%)
Metodologjia e përzgjedhur u realizua me qëllim që të nxjerrë opinione sa më përfaqësuese dhe
të sakta nga qytetarët mbi remitencat si të ardhura (jo)financiare.
4. Karakteristikat e mostrës dhe analiza e rezultateve
Pjesëmarrës në këtë hulumtim ishin qytetarë të Republikës së Kosovës ku nga 265 të anketuar
263 prej tyre ishin të vlefshme dhe u morën si mostër. Mostra jonë e përbërë prej 263
respondentëve, karakterizohet me një shpërndarje të moshave e cila përkon me shpërndarjen
nacionale demografike. Respektivisht, 68.8% e të anketuarëve janë të moshës 18-25 vjeçare dhe
rreth 11.4% ishin të moshave 26-35 vjeçare, pjesa tjetër prej 12.2% janë të moshës 36-45
vjeçare, ndërsa 7.6% prej tyre ishin mbi 55 vjeç.
Papunësia konsiderohet si njëra ndër sëmundjet më të rënda makroekonomike, si tregues i rënies
ekonomike dhe shkallës së varfërisë së një vendi.
Të papunët përveç se janë barrë e rëndë financiare për shtetin, ata janë edhe “përgjegjësi” e
familjarëve që punojnë në mërgatë, të cilët përmes remitencave (jo)financiare i ndihmojnë
familjet kosovare për të siguruar mbijetesën.
Për të nxjerrë rezultatet e parapara nga hipoteza, kemi përdorur pyetësorin i cili ishte i detajuar
për marrjen e informatave. Pjesa e parë e pyetësorit përfshinte të dhënat demografike si: Mosha,
gjinia, statusi civil, qyteti dhe vendbanimi (rural/urban), pjesën e dytë të pyetësorit e përbënin
pyetje rreth statusit të punës, nëse të anketuarit kanë familjarë që punojnë jashtë shtetit dhe nëse
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merrnin ndihma (jo)financiare nga ata. Pjesa e tretë përbën vetëm personat të cilët merrnin
ndihma financiare, nëse nuk merrnin atëherë pyetësori mbaronte për të anketuarin. Poashtu në
këtë pjesë ishin pyetjet kyçe rreth asaj se ku i destinojnë ato të ardhura, përafërsisht sa është
shuma vjetore që sjellin familjarët e tyre? një pyetje me shkallën e Likertit se “A janë të
domosdoshme këto të ardhura për familjen Tuaj” dhe një pyetje të hapur “Nëse nuk do të
pranonit ndihma nga familjarët si do t’i siguronit të ardhurat për mbijetesë”
Sipas Agjensisë Statistikore të Kosovës, remitencat e pranuara në Kosovë për vitin 2015 arritën
vlerën prej 752.4 milionë euro, që paraqet një rritje vjetore prej 8.5 përqind, ku të ardhurat më së
shumti vijnë nga Gjermania dhe Zvicra, vende këto nga të cilat dërgohen 37 përqind përkatësisht
22 përqind të gjithsej remitencave të pranuara në Kosovë.1 Remitencat e pranuara në Kosovë në
vitin 2016 arritën vlerën prej 691.0 milionë euro, që paraqet një rritje vjetore prej 3.8 përqind.
(ASA, 33)
Remitencat e pranuara edhe

A jeni të punësuar?

këtë vit kanë ngjajshmëri
jashtëzakonisht të madhe me
vitin e kaluar me vendin nga i

Po

22%
31%

Po, por vetëm në sezonë

19%
28%

Jo, dhe nuk jam duke
kërkuar punë
Jo, por jam duke kërkuar
punë

cili pranohen dhe përqindja e
remitencave të pranuara.
Përkundër faktit që qytetarët
tanë janë në një shkallë të
lartë

të

papunësisë,

dëshpërues është fakti që
mungon aktivizimi i tyre që të
jenë të punësuar, kështu në
anketimin tonë nga 263 prej tyre vetëm 22% ishin të punësuar, pjesa tjetër përbëjnë të
papunësuar me një ndarje në: Të punësuar sezonal (19%), Të papunë të cilët nuk janë duke
kërkuar punë (28%) dhe të papunë të cilët po kërkojnë punë (31%).

1

Agjensia Statistikore e Kosovës
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71% të të anketuarve shprehen se kanë familjarë që punojnë jashtë shtetit por vetëm 56.3% prej
tyre thonë se marrin remitenca nga ata, në shuma të ndryshme vjetore të specifikuara në të
ardhurat personale që ata marrin si individë.
Shuma vjetore që merrte një individ me përqindje më të madhe doli të ishte mbi 500€ në vit me
38.50% dhe 33.10% prej tyre merrnin 300-500€, pjesa tjetër 15.50% nga 200 deri në 300€,
ndërsa 12.80% prej tyre pranonin të ardhura në shumën 50-100€ në vit.

Veshhmbathje
Shkollim
Rekreacion
Shëndetësi
Alkool/Duhan
Transport
Banim
Ushqim dhe pije joalkoolike
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Figure. Destinimi i të ardhurave nga remitencat
Pjesa më e madhe e emigrantëve i dërgojnë paratë për të plotësuar nevojat e domosdoshme të
familjes dhe në këtë rast kemi të bëjmë me remitencën konstante e cila përdoret tërësisht për
konsum, kjo rezultoi edhe në këtë anketim ku 68.2 % e tyre i destinojnë të ardhurat për konsum.
Pjesa më e madhe e emigrantëve që dërgojnë remitenca e bëjnë këtë për zbutjen e gjendjes
sociale në familjet e tyre, kështu për sektorin e shërbimeve (tregti, transport, turizëm) përbëjnë
55.4% nga shuma totale që ata marrin në vit dhe i dedikojnë shërbimeve të ndryshme.
Zë i rëndësishëm në % është edhe arsimimi i fëmijëve, nga të dhënat të paraqitura dhe grafikisht
del që remitencat luajnë një rol pozitiv në drejtimin e arsimimit të fëmijëve me 9.5% prej tyre
dhe në shëndetësi me 35.1%, duke mos lënë anash as dedikimin e këtyre të hollave me përqindje
të konsiderueshme 76.4% nga të ardhurat e përgjithshme që marrin nga emigrantët. Siç edhe
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pamë të hyrat nga diaspora shpenzohen më së shumti për konsumin e të mirave të importuara,
për shërbimet shëndetësore, arsimimin, veshmbathjen dhe edukimin.
Ndërsa për domosdoshmërinë e të ardhurave për familjen e tyre të anketuarit u shprehën përmes
shkallës së Likertit ku 1 ishte fare pak të domosdoshme dhe 5 jashtëzakonisht të domosdoshme,
të shprehur se ishin fare pak të domosdoshme ishin 4.7% prej tyre, deri diku të domosdoshme
7.4%, të domosdoshme 25%, shumë të domosdoshme 35.1% dhe jashtëzakonisht të
domosdoshme 27.7%.
Pyetja tjetër ishte divergjente ku kërkonim nga ta të parashikonin se çka do të ndodhte nëse nuk
do të pranonin ndihma nga familjarët, si do t’i siguronin të ardhurat për mbijetesë?
Përgjigjet ishin nga më të ndryshmet duke tejkaluar parashikimin tonë, përgjigjet e shumëfishta
ishin se do të punësoheshin, do të punonin, do gjenin punë që në mesatare nga tërësia e kësaj
pyetje kemi një përqindje rreth 69.04 prej tyre me përgjigje me kontekst të njejtë. Raste të
veçanta kemi kur ata do të braktisnin studimet për të punuar, do merrnin kredi (7.76%) dhe
bujqësinë e shohin si alternativën më të mirë për vetpunësim dhe sigurim të të ardhurave që lë
shumë të kuptohet më këtë, duke lënë në pikëpyetje se pse nuk po bëhet diçka në këtë drejtim,
një portë e hapur mundësish të pashfrytëzuara nga ne.
5. Përfundime
Të rinjtë në Kosovë marrin dy lloje kryesore remitencash: a) remitenca të dërguara në formën e
parave të gatshme dhe b) remitencat e dërguara në formë të mallrave dhe shërbimeve. Interesant
ishte fakti që edhe pse ishin të papunë ata nuk ishin punëkërkues, nga 78% të papunë prej të
anketuarëve 28% prej tyre nuk ishin punëkërkues ani pse ata merrnin të ardhura nga familjarët
emigrantë, kështu duke menduar se po zbusim gjendjen sociale në të vërtetë këto të ardhura po
shtyjnë në dembelimin e të rinjëve, duke thelluar kështu pasivizimin e të rinjëve. Kjo gjë
vërtetohet nga pyetja e hapur e cila kishte të bëjë me atë se: ‘çka do të ndodhte nëse nuk do të
pranonin ndihma nga familjarët, si do t’i siguronin të ardhurat për mbijetesë?’ dhe përgjigjet që
morëm mbështesin fuqishëm hipotezën tonë, 69.04% prej tyre u shprehën se do të gjenin punë,
përderisa 7.76% prej tyre do i braktisnin studimet apo do merrnin kredi, si dhe pjesa tjetër e
mbetur do shihnin bujqësinë si alternativë për vetpunësim.
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6. Rekomandime
Do të sugjeronim që të organizoheshin kampanja të ndryshme nga bizneset private dhe
institucionet shtetërore për kanalizimin e këtyre të ardhurave në investime të cilat do t'i mbanin
të rinjtë aktivë në tregun e punës. Krijimi i bizneseve të reja do gjeneronte edhe vende të reja të
punës të cilët me kalimin e kohës do krijonin një ekonomi të qëndrueshme familjare për veten e
pastaj edhe për shoqërinë, poashtu kjo do të nxiste edhe emigrantët që të pakësojnë dërgimin e të
hollave përmes kanaleve jozyrtare dhe rritjen e investimeve kapitale brenda Kosovës.
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1. Hyrje
Ky punim kishte si qëllim të vë në pah ndikimin e tatimeve ne krijimin e buxhetit te Kosoves
nder vite. Kosova ka zhvilluar nje sistem fiskal te bazuar ne pervojat dhe politikat me te mira te
Bashkimit Evropian, ne menyre qe te kete politika fiskale dhe legjislacion sa me te perafert me
ate te BE-se. Kjo vlen per tatimet dhe politikat doganore duke perfshire tatimet direkte dhe
indirekte. Sistemi tatimor ne Kosove perben nje pako ligjesh tatimore dhe udhezimesh
administrative.
Pyetja hulumtuese: Sa ndikon tatimi ne krijimin e buxhetit ne Kosove?
Hipoteza kryesore: Tatimet jane faktore kyq ne zhvillimin ekonomik te Kosoves dhe krijimin e
buxhetit te saj.
Hipoteza elaboruese: bazohet ne ate se per te qene nje shtet sa me stabil dhe i zhvilluar
ekonomikisht duhet te behet arketimi i tatimit ne menyren me te drejte te mundshme.
Metodologjia: Ne punim eshte perdorur metoda cilesore e analizimit te informacioneve, qe
bazohet ne burime primare dhe ato sekondare te informacionit me te cilat do te arrihet vertetimi i
hipotezave si dhe dalja ne konkluzione dhe rekomandime. Si burime primare te informacionit
jane raportet nga Administrata Tatimore e Kosoves dhe Ministria e Financave qe paraqesin
gjendjen reale te vendit nga aspekti i zhvillimit ekonomik duke u mbeshtetur cdo here ne rolin e
tatimit, poashtu libri baze per burime teorike. Ndersa burimet sekondare perbehen nga librat tjere
si: Financat Publike, Ligji per Administraten Tatimore dhe procedurat, Ligjet per Tatimin mbi
Vleren e Shtuar, Kontabiliteti financiar dhe publikimet e ndryshme qe kane dal nga ATK-ja per
taksat dhe tatimet ne pergjithesi.
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2. Tatimet
Tatimet paraqesin burimin kryesor të të hyrave publike me të cilat shteti i plotëson nevojat
publike. Per keto pagesa nuk merret asgje si forme kembimi ne forme te sherbimeve dhe
mallrave ne menyre direkte. Shuma e parave te paguara si tatim nuk eshte e nderlidhur direkt me
ndonje produkt apo sherbim te caktuar.
Respektimi i ligjeve tatimore eshte pergjegjesi esenciale e bizneseve dhe e cdo qytetari ne cdo
vend e sidomos ne nje shtet te ri sic eshte Kosova. Si cdo vend tjeter ne tranzicion dhe pas
tranzicionit edhe Kosova eshte ballafaquar me probleme te shumta rreth politikes tatimore.
Rregullacioni ligjor i cdo vendi obligon qytetaret dhe bizneset per pagesen e tatimeve dhe
obligimeve tjera, pagesa keto te cilat sherbejne per financimin e programeve qeveritare, ofrimin
e sherbimeve publike si dhe per rritjen e standardeve te arsimit, mireqenie sociale, shendet,
mbrojtje, zbatim te ligjit dhe infrastruktures se pergjithshme per qytetaret dhe shtetin.
Tatimi dallohet nga keto kater elemente:
1. Shkon ne buxhetin e shtetit,
2. Eshte e detyrueshme
3. Eshte e pakthyeshme
4. Natyre tatimi eshte edhe ndeshkimi administrativ, se bashku me interesin per pagese te
vonuar.
Taksa eshte kontribut i kerkuar per t’u paguar nga secili person, i cili drejteperdrejt perfiton nje
sherbim publik. Psh. Certifikatat e lindjes, Ekstraktet, Deklaratat familjare etj.
Taksa dallohet nga keto tri elemente:
1. Eshte kontribut i kerkuar
2. Paguhet nga cdo person,
3. Realizohen perfitime ne menyre te drejteperdrejte per nje sherbim publik.
Llojet e tatimeve
Tatimet ndahen ne tatime direkte dhe tatime indirekte.
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Tatimet direkte jane: Tatimi ne te Ardhura Personale, Tatimi ne te Ardhura te Koorporatave,
Tatimi ne Prone etj.
Tatime indirekte jane: Tatimi mbi Vleren e Shtuar (TVSH), Akciza, Detyrimi doganor etj.
2.1

Tatimi ne te ardhurat e korporatave (TAK)

Korporata eshte nje krijese artificiale me ane te ligjit. Ajo ka pushtet mbi individet, i konsideron
ata pjese te nje marreveshjeje te pergjithshme, e regjistron pronesine ne emer te tyre. Ato
perfaqesojne formen sunduese te biznesit ne SHBA dhe zoterojne 90% te arketimeve nga biznesi
dhe rreth 80% te fitimit neto te tyre.4
Korporatat mund të jenë organizata shumë më të mëdha ose mjaft të vogla të drejtuara nga
pronarët e tyre, pronarët e korporatave të mëdha nuk i drejtojnë kompanitë e tyre. Në vend të tyre
ata punësojnë drejtues profesionistë. Pronarët kanë të drejtën e votës për vendime të rëndësishme
por ata nuk kontrollojnë veprimet e përditshme të korporatës.
Karakteristikat e korporates jane:


Pronari merr te gjithe fitimin ose humbjen.



Mund te aktivizoje me shume fonde se nje pronar i vetem.



Pronaret kane pergjegjesi te kufizuar, pra jane te garantuar te mos humbasin me shume
sesa investojne.



Kosto e ulet e organizimit



Aftesia huazuese eshte me e madhe.



Mund te hyjne ne tregun financiar si partnere te denje dhe te sigurte.

Tatimi ne te ardhurat e korporatave aplikohet ne te ardhurat e tatueshme te korporatave.
Tatimpaguesit me te ardhura vjetore prej 50000€ apo me pak, tatohen ne masen 3% (per
veprimtarite sic eshte tregtia, transporti, bujqesia dhe veprimtarite e ngjajshme komerciale) apo
9% (per veprimtarite sherbyese, profesionale, te zanatit, te argetimit dhe te ngjajshme).
Tatimpaguesit me te ardhura bruto vjetore mbi 50000€ tatohen me 10% ne te ardhurat e
tatueshme.
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Te ardhura te tatueshme per nje periudhe tatimore nenkupton ndryshimin ne mes te te ardhurave
bruto te pranuara apo te rrjedhura gjate nje periudhe tatimore dhe zbritjeve te lejueshme me te
ardhurat bruto te tilla. Per Tatimin ne te Ardhura te Korporatave, periudhe tatimore eshte viti
kalendarik.
2.2

Tatimi ne te Ardhura Personale (TAP)

Tatimi ne te Ardhurat personale aplikohet ne te gjitha te ardhurat qe pranon nje individ e qe jane
te tatueshme ne baze te Ligjit per Tatimin ne te Ardhurat Personale. Per shembull: paga, biznesi,
qiraja, interesi, pasuria e patundshme etj.
Tatimpagues sipas Ligjit ne te Ardhura Personale, jane personat fizikë rezidentë dhe jo rezidentë,
ndermarrja personale afariste, ortakerite dhe shoqerite, te cilet pranojne ose krijojne te ardhura
bruto nga cfaredo numerimi, duke perfshire pagen, veprimtarine afariste, qirane, fitoren ne lotari,
interesat, fitimet kapitale, shfrytezimin e pasurise se paprekshme, pensionet, si dhe cdo te ardhur
tjeter qe rrit vleren neto te tatimpaguesit.
Per Tatimin ne te ardhura personale, periudhe tatimore eshte viti kalendarik.
Objekti i tatimit per tatimpaguesin rezident jane te ardhurat e tatueshme me burim ne Kosove
dhe jashte Kosoves. Objekti i tatimit per tatimpaguesin jorezident jane te ardhurat e tatueshme
me burim ne Kosove.
Deklarata e tatimit – tatimpaguesi, nga i cili kerkohet apo ai i cili zgjedh t’i nenshtrohet tatuarjes
ne baze te te ardhurave reale, eshte i obliguar te pergatis dhe deklaroje te ardhurat, duke i
pershtatur per qellime tatimore, te ardhurat dhe shpenzimet e raportuara.
Te ardhurat bruto – nenkuptojne te gjitha te ardhurat e fituara ose te akumuluara nga cfaredo
burimi duke perfshire: pagen, qirane, aktivitetin afarist, perdorimin e pasurise se paprekshme,
interesin, fitimet kapitale, lotarite dhe lojerat tjera te fatit, pensionet e paguara nga nje
punedhenes i perparshem, apo ne perputhje me Ligjin per pensionet ne Kosove dhe cdo e ardhur
tjeter qe rrit vleren neto te tatimpaguesit.
Te ardhurat e tatueshme – per nje periudhe tatimore nenkupton ndryshimin mes te ardhurave
bruto te pranuara/rrjedhura/arketuara gjate nje periudhe tatimore dhe zbritjeve/lirimeve te
lejueshme ne lidhje me te ardhurat bruto te tilla.
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Normat e tatimit – tatimi ne te ardhura personale aplikohet sipas shkalleve ne vijim:
Norma tatimore

Te ardhurat mujore

Te ardhurat vjetore

0%

0 deri 80

0 deri 960

4%

80 deri 250

960 deri 3000

8%

250 deri 450

3000 deri 5400

10%

450 e tutje

5400 e tutje

Tabela 1. Shkallet tatimore
Tatimpaguesit me te ardhura bruto vjetore prej 50000€ apo me pak, tatohen ne masen 3% (per
veprimtarite sic eshte tregtia, transporti, bujqesia dhe veprimtarite e ngjashme komerciale) apo
9% (per veprimtarite sherbyese, profesionale, te zanatit, te argetimit dhe te ngjashme).
Tatimpaguesit me te ardhura bruto vjetore mbi 50000€ dhe ata te cilet kane perzgjedhur
vullnetarisht te tatohen ne te ardhura reale, tatohen sipas shkalleve te permendura ne tabelen 1.
Te ardhurat bruto nga paga – Ne te ardhura bruto nga paga perfshihen: Rrogat e paguara ne emer
te nje punedhenesi per punen te cilen e kryen punonjesi sipas udheheqjes se punedhenesit,
Bonuset, provizionet, meditjet dhe forma tjera te kompensimit qe nje punedhenes apo ndonje
person tjeter, ne emer te punedhenesit ua paguan punonjesve mbi pagen, Te ardhurat e fituara
nga puna e perkohshme te cilen e kryen punonjesi, Premite e sigurimit te jetes qe nje punedhenes
paguan per punonjesin, pagesa e shpenzimeve personale te punonjesit nga punedhenesi etj.
Ne te ardhurat e pergjithshme nga rrogat nuk perfshihen: Kompensimi i shpenzimeve reale te
udhetimeve te biznesit deri ne shumen e percaktuar me akt nenligjor nga Ministri, demshperblimi
per aksidentet ne pune, Perfitimet ne natyre ne forme te shujtave dhe transportit te ofruara nga
punedhenesi per punetorin duke perjashtuar kompensimin ne para.
Tatimpaguesit qe pranojne apo qe realizojne te ardhura prej vetem nje burimi si paga e cila ka
qene subjekt i mbajtjes ne burim, nuk jane te detyruar te dorezojne deklarate tatimore vjetore.
Te ardhurat nga paga e dyte – punedhenesi i cili nuk eshte punedhenes kryesor i te punesuarit,
mban ne burim shumen prej 10% te pagave te tatueshme per periudhen tatimore.
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Mbajtja e tatimit ne burim ne paga dhe pensione – Secili punedhene eshte pergjegjes per
mbajtjen ne burim te tatimit ne te ardhurat e tatueshme nga pagat e punonjesve te tij gjate cdo
periudhe te pageses se pagave. Punedhenesi i cili eshte punedhenesi kryesor i te punesuarit,
mban ne burim ne shume te tatimit per periudhen perkatese te pagesave te pagave, ne perputhje
me normat si ne vijim:
Norma tatimore

Te ardhurat mujore

0%

0 deri 80

4%

80 deri 250

8%

250 dei 450

10%

450 e tutje

Tabela 2. Tatimi ne te ardhura mujore
Punedhenesi kryesor dhe ai sekondar kontribuojne me 5% mbi pagen bruto te te punesuarit ne
emer te kontributit pensional. Punedhenesi zbret 5% nga paga bruto e te punesuarit dhe i paguan
ne emer te kontributit pensional.
Pagesat per te ardhurat nga qirate – tatimpaguesi i cili merr te ardhura nga qiraja, pervec atyre
tatimpaguesve aktiviteti afarist i te cileve eshte dhenia me qira e pasurise se luajtshme dhe te
paluajtshme, paguan cdo tremujor ne vit, 10% te te ardhurave te tatueshme te marra nga qiraja.
Pagesa behet ne llogarine e caktuar nga ATK ne nje banke apo institucion financiar te licencuar
nga Autoriteti Bankar dhe i Pagesave i Kosoves jo me vone se 15 dite pas perfundimit te cdo
tremujori kalendarik.
2.3

Tatimi mbi Vleren e Shtuar (TVSH)

Qe nga shtatori i vitit 2015, TVSH eshte pershkallezuar ne dy norma, ate standarde prej 18% dhe
normen e reduktuar prej 8% te vleres se furnizimeve te importuara dhe furnizimeve te brendshme
te tatueshme me perjashtim te furnizimeve te liruara dhe furnizimeve te trajtuara si eksporte.
Norma e reduktuar e TVSH-se llogaritet dhe paguhet prej 8% për furnizimin e mallrave dhe
shërbimeve, si dhe importin e tyre, si në vijim:
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Furnizimi me ujë, përveç ujit të ambalazhuar; Furnizimi me energji elektrike, Drithërat sikurse
janë elbi, misri, varietetet e misrit, tërshëra, thekra, orizi dhe gruri; Prodhimet e bëra prej
drithërave për qëllim të konsumimit njerëzor, sikurse janë mielli, brumërat, buka dhe prodhime
të ngjashme; Vajrat për gatim të bërë nga drithërat apo farërat vajore për përdorim në gatim për
konsumim njerëzor; Qumështi dhe produktet e qumështit me qëllim për konsumim njerëzor;
Kripa e përshtatshme për konsum njerëzor; Vezët për konsum; Librat shkollore dhe publikimet
serike; Furnizimi duke përfshirë huadhënien e librave nga bibliotekat; Pajisjet e teknologjisë së
informacionit; Furnizimi i barnave, produkteve farmaceutike, institucioneve dhe aparateve
mjekësore dhe kirurgjike. Pajisjet mjekësore, autoambulancat, ndihmat dhe aparatet tjera
mjekësore.
Objekti i tatuarjes - Një transaksion eshtë objekt i tatuarjes për TVSH në Kosovë, nëse është
furnizim malli ose furnizim shërbimi, i kryer kundrejt pagesës, brenda territorit të Kosovës, nga
një person i tatueshëm që vepron si i tillë. Gjithashtu, importi i mallrave sipas kuptimit të Ligjit
është objekt i tatuarjes për TVSH.
Person i tatueshëm - Person i tatueshëm është çdo person qoftë ky individ, person fizik ose
juridik, ose i organizuar në çdo formë tjetër të njohur nga legjislacioni në Kosovë, i cili në
mënyrë të pavarur kryen veprimtari ekonomike sipas kuptimit të Ligjit, pavarësisht vendit,
qëllimit, ose rezultatit të kësaj veprimtarie. Për TVSH nuk është i rëndësishëm rezultati
(humbje/fitim) i veprimtarisë ekonomike.
Regjistrimi për TVSH - Çdo person që i përmbush të gjitha kushtet e përkufizimit mbi personin e
tatueshëm, kërkohet që të regjistrohet për TVSH, nëse brenda vitit kalendarik tejkalon
qarkullimin prej tridhjetëmijë euro (30.000€).
Çregjistrimi për TVSH - Çdo person i tatueshëm i regjistruar në TVSH në mënyrë të
detyrueshme apo vullnetare, mund të kërkojë nga ATK që të çregjistrohet për qëllime të TVSHsë, nëse gjatë vitit të fundit kalendarik, qarkullimi i tij ka rënë nën pragun e paraparë.
Çregjistrimi hyn në fuqi 2 muaj pas datës së paraqitjes së kërkesës, nëse aprovohet nga ATK.
Funksionimi i TVSH-së - Në përputhje me parimet e BE-së dhe të TVSH-së, eksportet janë të
liruara nga TVSH me të drejtën e TVSH-së së zbritshme.
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TVSH-ja në importe mblidhet në kufijtë shtetërorë të Kosovës. Bartësi i transaksionit paguan
TVSH-në në bazë të vlerës doganore dhe në çdo tatim tjetër të importit (taksa doganore dhe
akciza, nëse janë të aplikueshme) pavarësisht origjinës së tyre. TVSH-ja aplikohet në importe
dhe në çdo furnizim të mallrave dhe shërbimeve, me përjashtim të atyre të cilat sipas ligjit
konsiderohen si furnizime të liruara.
Lindja e detyrimit për të ngarkuar TVSH - Momenti i lindjes së detyrimit për të ngarkuar TVSHnë është momenti kur ndodh furnizimi i mallit apo shërbimit.
Shuma e tatueshme - e furnizimit të mallrave ose furnizimit të shërbimeve, përbëhet nga të gjitha
shumat, vlerat, pagesat, mallrat apo shërbimet e pranuara apo që do të pranohen nga furnizuesi i
mallit/furnizuesi i shërbimit si kundërvlerë e këtyre furnizimeve, kundrejt blerësit, klientit apo
një të treti, përfshirë dhe subvencionet që lidhen drejtpërdrejt me çmimin e këtyre furnizimeve.
Lirimet në importim - Gjatë importimit, TVSH nuk paguhet për: Mallrat e importuara me qëllim
të shfrytëzimit zyrtar nga organizatat ndërkombëtare, arin, metalet tjera të çmueshme, bankënotat
dhe monedhat metalike të importuara nga Banka Qendrore e Kosovës; Linjat e prodhimit dhe
makineritë për përdorim në procesin e prodhimit, Lëndën e parë që shfrytëzohet për procesin e
prodhimit; Pajisjet e teknologjisë së informacionit; Gazetat dhe botimet periodike;etj.
Furnizime të liruara nga TVSH me të drejtën e zbritjes së TVSH-së së zbritshme janë:
Eksportet, Furnizimi i mallrave dhe shërbimeve në lidhje me transportimin ndërkombëtar,
Furnizimi i arit për Bankën Qendrore, - Ujitja e tokave bujqësore, - Furnizimi i mallrave dhe
shërbimeve të financuara nga të ardhurat e donacioneve; Transporti ajror dhe hekurudhor
ndërkombëtar i pasagjerëve dhe transporti i mallrave të tyre shoqëruese, etj.
• Furnizime të liruara nga TVSH-ja pa të drejtën e zbritjes së TVSH-së së zbritshme, janë:
Furnizimi i shërbimeve spitalore dhe kujdesi mjekësor; Furnizimi i shërbimeve të edukimit;
Furnizimi i shërbimeve të mirëqenies dhe sigurimit social; Furnizimi i gazetave dhe botimeve
periodike, si dhe furnizimi i shërbimeve nga mediat elektronike të radios dhe televizionit;
Furnizimi i shërbimeve financiare etj.
Aplikimi i normës së sheshtë të TVSH-së për prodhuesit bujqësor - Norma e sheshtë për
prodhuesit bujqësor është 8%. Përllogaritja për prodhuesit bujqësorë bëhet nga blerësi - person i
tatueshëm, kundrejt furnizimeve të kryera të mallrave.
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2.4

Detyrimet Doganore

Taksa doganore është 0% - 10%. Shumica e lëndëve të para janë të liruara dhe shumica e
pajisjeve për prodhimin janë të liruara me Ligjin Nr. 04/L-163.
Akciza
Akcizat aplikohen në disa mallra vendore ose të importuara të tilla si: cigare, pije alkoolike, ujë
dhe pije të tjera freskuese, naftë, etj.

Figura 1. Buxheti i Kosoves ne vitin 2016

77

Figura 2. Buxheti i Kosoves ne vitin 2010

3. Ndikimi i tatimit ne zhvillimin ekonomik
Ndikimi i tatimit ne aktivitetin ekonomik te subjekteve ekonomike mund te shikohet ne dy
aspekte: Ne aspektin e ndikimit te tatimit ne kushtet e afarizmit me qellim te nxitjes se zhvillimit
te shpejtuar ekonomik, dhe ne aspektin e korigjimit shoqeror te fitimit te te ardhurave.

4. Përfundime
Shumica e vendeve ne zhvillim dhe ato te zhvilluara, sot e shfrytezon tatimin qe sa me shpejt te
zhvillohen ne pikepamje ekonomike. Tatimet perfaqesojne instrumentin kryesor per sigurimin e
burimeve financiare qe nevojiten per te siguruar veprimtarine financiare te qeverise. Ne baze te
ketij punimi kemi dale ne perfundim se te hyrat ne buxhetin e Kosoves vit pas viti po shkojne e
duke u rritur sidomos nga tatimet indirekte. Ndryshimi i fundit ne pershkallezimin e TVSH-se ne
8% dhe 18% ka ndikuar per te mire. Edhe shkalla e ulet e tatimit mbi fitimin (10%) eshte
funksion i rritjes se investimeve, ku shkallët e uleta e rrisin interesin e investitoreve.

5. Rekomandime
Ne mund te rekomandojme qe per te nxitur prodhuesit bujqesorë dhe qytetaret ne pergjithesi,
duhet te behet nje shtim sezonal ne TVSH per import ne disa produkte ushqimore, sic jane
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patatet, shalqiri, domatet etj. Poashtu, pasi qe kemi prodhues te mjaftueshem vendor te ujit te
ambalazhuar dhe te produkteve te qumështit, mund te rritet nje perqindje e vogel e TVSH-se per
importimin e tyre. Ne produktet farmaceutike te largohet TVSH ose te lihet ne nje perqindje te
konsiderueshme. Dhe se fundmi, ne grupin e produkteve elementare te shtohen edhe produkte
tjera.
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1. Abstrakt
Sjellja e konsumatorëve ndaj supermarketeve ushqimore ka pësuar ndryshime rrenjësore në
tridhjetë vitet e fundit, ku procesi i përzgjedhjes së tyre bazohet në faktorë kyç si: lokacioni,
çmimi i produkteve, pastërtia, sjellja e stafit, renditja e produkteve, etj. Qëllim i këtij punimi
është analiza e procesit të vendimmarrjes nga kosumatorët kosovarë, identifikimi i faktorëve që
ndikojnë në sjelljen e konsumatorëve dhe ofrimi i rekomandimeve për lidershipi e
supermarketeve në Kosovë. Përmes hulumtimit primarë me konsumatorët, është bërë krahasimi i
rëndësisë së çmimit të produkteve karrshi lokacionit të supermarketeve si faktorë të rëndësishëm
të vendimmarrjes. Për më tepër, ku punim analizon rëndësinë e zbritjeve si aktivitete
promovuese për të influencuar sjelljen e konsumatorëve.

2. Hyrje
Shumë njerëz para se të blejnë produkte të ndryshme përpiqen të vendosin se në cilin
supermarket duan të blejnë dhe cilat janë arsyet kryesore të përzgjedhjes së atij supermarketi.
Përkundër faktit që vendime të tilla merren shpesh, prapëseprap ato nuk janë të lehts, prandaj
konsumatorët bëjnë një sakrificë varësisht se cilat produkte janë më primare për ata. [1]
Përkundër faktit që Kosova është një ndër vendet më të varfra në Evropë ku burimet financiare
janë të limituara, sektori i shitjes së ushqimit me pakic është duke kaluar nëpër një tranzicion
pozitiv. [2] Ndryshimet teknologjike por edhe ato ekonomike kanë dërguar në një nivel tjetër
procesin e blerjes si dhe kulturën dhe sjelljen e konsumatorëve në këtë sector. [3]
Natyrisht se ekzistojnë shumë arsye që na tërheqin për të blerë në një supermarket të caktuar, dhe
pikërisht për të identifikuar këtë lloj të vendimmarrjes ne kemi përzgjedhur të hulumtim lidhur
me indikatorët që ndikojnë në përzgjedhjen e vendit të blerjes [4]. Padyshim se gjëja kryesore që
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secili prej nesh do të dëshironte ta dinte është se pse konsumatorët përzgjedhin një supermarket
të caktur, prandaj në kuadër të këtij projekti hulumtues kemi vendosur të testojmë dy hipoteza:
Hipoteza 1: Konsumatorët e përzgjedhin supermarketin në bazë të lokacionit më të përafërt
me vendbanimin
Hipoteza 2: Zbritjet e ofruara nga supermarketet nuk luajnë rol të rëndësishëm në
ndryshimin e vendit ku bëhet zakonisht blerja e produkteve ushqimore.
Përveç hipotezave të lartpërmendura, qëllim i këtij studimi është hulumtimi i faktorëve që
ndikojnë në përzgjedhjen e supermarketit. Ky hulumtim do të realizohet duke përdorur të dhënat
primare dhe sekondare në mënyrë që të jemi sa më kredibil në ato që ne do të prezantojmë në
këtë studim. Projekti përmbledhë rezultatet e pyetësorit të realizuar me shumicën e qyteteve të
Kosovës në muajin shkurt si dhe gjetjet në këtë studim janë të dizajnuara për të ndihmuar akterët
e ndryshëm të informohen më shumë mbi praktikat aktuale që kanë të bëjnë me procesin e
vendimmarjes gjatë blerjes në supermarket.

3. Metodologjia
Një ndër format më efektive të hulumtimit të çështjeve të caktuara janë pyetësorët të realizuar
drejtpërdrejtë me grupet e interest. Kjo vlenë edhe për këtë studim, ku autori ka përgatitur një
pyëtësor tërësor të përbërë nga 12 pyetje dhe 12 nënpyetjeve. Në pyëtësorë, 22% ishin nën
moshën 21 vjecare, 45.80% e të anketuarëve ishin të moshës 21-30 vjecare, ndërsa pjesa tjetër
më saktësisht 19.50% ishin të moshës 31-40 vjecare. Përderisa respondent të moshës 41-50
kishim 11% dhe mbi 50 vec ishin 1.70%. Nga të anketuarit 53.4% ishin meshkuj kurse 46.6%
femra.
Në pyetjen se sa shpesh i vizitoni supermarketet 38.1% e respondentëve bëjnë blerje cdo ditë dhe
i njejti numër i individëve bëjnë blerje 2-3 herë në javë. Vetëm 7.6 % e të anketuarve janë
shprehur se bëjnë blerje në supermarket 1 herë në javë, 11.9% të të anketuarve bëjnë blerje 2-3
herë në muaj, ndërsa vetëm 4.2% e të anketuarve bëjnë blerje më rralë së 2-3 herë në muaj.
Shumica e të anketuarve (61.9%) preferojnë që të bëjnë blerje vetëm, ndërsa pjesa tjetër (38.1%)
dëshirojnë që blerjen ta bëjnë sbashku me ndonjë anëtarë të familjes apo shoqërues. Dy pyetjet e
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mësipërme kanë një relacion pozitiv,
me që shumica bëjnë blerje (76.2%)
më shumë se 2-3 herë na javë, atëhere

Fig 1: Mesatarisht, sa shpenzoni çdo
muaj në supermarket?

është e logjikshme që blerjet të bëhen

21.20%

vetem në nëmyrë që të menaxhohet më

50-100 €

22.90%

mirë koha.
Respondentët tanë kanë dhënë këso
përgjigje kur i kemi pyetur se sa

0-50 €

100-150 €
27.10%

13.60%

150-200 €
200+ €

15.30%

shpenzoni për blerje të produkteve
ushqimore në muaj. 21.2% të të anketuarve harxhojnë deri në €50 në muaj, 27.1% e tyre
harxhojnë €50 deri €100 në muaj, 15.3% shpenzojnë €100 – €150 në muaj, 13.6% shpenzojnë
€150 - €200 në muaj, ndërsa 22.9% shpenzojnë më shumë se €200 në muaj. Nga hulumtimi del
që ma shumë se gjysma e të anketuarve shpenzojnë më shumë se €100 në muaj, përkundër faktit
që rroga minimale në Kosovë është €170.
Zakonisht secili prej nesh kemi një vend të preferuar për të blerë gjëra të ndryshme, ndërsa në
pyetjen tonë se cilin supermarket market e frekuentoni më së shpeshti respondentët janë
përgjigjur duke përmendur njëren nga këto 3 zinxhir të supermarketeve.Përveq pyetjes se në cilin
supermarket bëni blerje më së shpeshti, ne kemi dashur ta dimë edhe arsyen se pse ata blejnë në
atë supermarket.

Në konkluzionin që ne kemi vendosur për të treguar nivelin e pajtueshmërisë mund të vërejmë se
lokacioni më afër vendbanimit ka një pajtueshmëri të plotë prej 60.17%. Gjithashtu, 17.79%
pajtohen mirëpo jo plotësisht, neutral ndaj lokacionit janë përgjigjur 13.55% të respondentëve
kurse që nuk pajtohen me këtë deklarim apo nuk pajtohen fare janë përgjigjur

4.25%,

respektivisht. Kurse tek cmimi që shihet si indikatorë për përzgjedhjen e supermarketit vërejmë
se me këtë pajtohen plotësisht vetëm 27..11% e respondentëve, 33.05% pajtohen mirëpo jo
plotësisht, neutral janë 29.66% kurse ata që nuk pajtohen apo nuk pajtohen aspak janë 4.23% dhe
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5.95%, respektivisht. Pra nga ky rezultat mund të themi se njerëzit e përzgjedhin supermarket më
shumë për shkak se e kanë më afër se sa qe çmimi është më i lirë.

Fig 2: Në këtë supermarket bëni blerje për arsye se
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çdo herë
më afër
shpejtë
posedon
mund t’i gjejë
në këtë
vendbanimit tim dikund tjetër
produkte të
supermarket
freskëta
5 = Pajtohem plotësisht

4 = Pajtohem

3 = Neutral

2 = Nuk pajtohem

1 = Nuk pajtohem aspak

Jo çdoherë kur kemi bërë blerje

Fig 3: Sa ndikon sjellja e stafit të
supermarketit në përzgjedhjen e atij
supermarketi?

shitësit kanë pasur një sjellje
tamam të dikujt që dëshiron të
shesë produkte apo shërbime dhe
kjo natyrisht mund të ndikojë që

12.70%
49.20%
38.10%

Ndikon shumë

ne të zgjedhim një lokacion tjetër

Ndikon pak

vetëm për shkak të sjelles së

Nuk ndikon fare

shitësit. Tek respondentët tanë kur
është parashtruar pyetja se a
ndikon

sjellja

e

stafit

të

supermarketit në përzgjedhjen e tij, 49.2 % kanë deklaruar që ndikon shumë, 38.1% janë të
mendimit që sjellja e stafit ndikon shumë pak, kurse 12.7% mendojnë që sjellja nuk ndikon fare.
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Shumë njerëz janë të mendimit që

16.10%

Fig 4: Zbritjet e çmimit të produkteve
nuk ndikojnë në përzgjedhjen e
supermarketit

e supermarketit nga blerësit. Kjo është
evidente edhe në reklamat e përgatitura

17.80%

Pajtohem plotësisht

9.30%

Pajtohem
18.60%

nga

supermarketet,

ku

çmimi

i

produkteve është mesazhi mbizotërues.

Neutral
38.10%

zbritjet mund të ndryshojnë përzgjedhjen

Mirëpo, kur respondentëve ju është

Nuk pajtohem
Nuk pajtohem fare

prashtruar pyetja nëse zbritja e çmimit
ndikon në përzgjedhjen e supermarketit,

36.4 % të respondentëve janë përgjigjur se nuk pajtohohen me këtë deklaratë. Vetëm 25.4% të
respondentëve pajtohen plotësisht apo pajtohen me këtë deklaratë.

Ndërsa, 38.10% e

respondentëve janë neutral ndaj kësaj deklarate, duke aluduar që çmimi mund të mos jetë faktori
kryesor I përzgjedhjes së supermarketit.
Një pjesë e rëndësishme e këtij hulumtimi vendoset tek vendimi i konsumatorave për të ndërruar
lokacionin e blerjes së produkteve ushqimore. Nga respondentët e ktijë hulumtimi informhemi se
35.6% nuk do ta ndërronin lokacionin përkundër zbritjeve ,32.2% do ta ndërronin nëse ka zbritje
më shumë se 10% ,15.3% do ta ndërronin nëse ka zbritje deri në 10% kurse nëse ka zbritje prej
5% janë përgjigjur 8.5%

dhe mbi 5%

e njejta përqindje prej 8.5%. Nga përgjigjet e të

anketuarve vërehet një ngurrim i tyre për të ndërruar lokacionin. Shumica dërmuese (83%) nuk
do ta ndërronin fare lokacionin ose do të ndërronin lokacionin nëse përqindja e zbritjes është
10% apo më shumë.

Fig 5: A do ta ndërronit lokacionin e supermarketit aktual
nëse do të kishte zbritje në një supermarket tjetër?
8.50%

Po nëse ka zbritje prej 5%
8.50%
Do e ndërroja nëse zbritja do të ishte mbi 5%

35.60%
Nëse zbritja është 10% e më shumë patjetër
32.20%
15.30%

Do ta ndërroja vetëm nëse ka zbritje deri në 10% për
produktet e caktuara
Nuk do ta ndërroja lokacionin përkundër zbritjeve
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4. Përfundimet dhe Rekomandimet
Bazuar në hulumtimin me të dhëna primare të realizuar në kuadër të këtij studimi, te dyja
hipotezat vërtetohen si të sakta. Të dhënat tregojnë që konsumatorët e bëjnë përzgjedhjen e
supermarketeve bazuar në lokacionin më të përafërt me vendbanimin, ndërsa çmimet nuk janë
faktori kryesor. Kjo hipotezë është vërtetuar bazuar në pyetjen 2 dhe 4, të paraqitur përmes
grafeve. Ndër faktorët më të theksuar sa i përket përzfjedhjes së supermarketeve është lokacioni
dhe lëhtësia për të gjetur produktet brenda supermarketeve. Për më tepër, në pyetjen 4, vetëm
25.4% e të anketuarve janë përgjigjur që çmimi është arsyeja kryesore për përzjedhjen e
supermarketeve.
Sa i përket hipotezës së dytë, që ka të bëjë me korrelacionin midis zbritjeve të ofruara nga
supermarketet dhe influencimit të vendimit për të ndërruar lokacionin, edhe kjo hipotezë është
vërtetuar si e sakt. Konsumatorët nuk ndikohen nga zbritjet me përqindje të ulët për të ndryshuar
lokacionin ku zakonisht i bëjnë blerjet. Sipas pyetjes 5, shumica dërmuese (83%) nuk do ta
ndërronin fare lokacionin ose do të ndërronin lokacionin nëse përqindja e zbritjes është 10% apo
më shumë.

REFERENCAT
[1] K. Laine, “The Factors Influencing the Choice of Grocery Store among Finnish Consumers”,
Metropolia University of Applied Sciences, Finland, 2014.
[2] Y, SEDA, “A Research About Buying Behaviour of Online Customers - Comparison of
Turkey with UK”, Business School University of Roehampton, London, 2011
[3] Ch, Bava, S. Jaeger, and J, Dawson, “In-store influences on consumers’ grocery purchasing
decisions: a qualitative investigation”, New Zealand Institute for Plant & Food Research, 2016
[4] Balagomathi, K, “A Study on Consume Buyer Behaviour in Supermarket in Tirunelvali
District”, Sadakathullah Appa College, India, 2016.

85

Departamenti Biznes dhe Menaxhment

KOMUNIKIMI KULTUROR NË ORGANIZATË, VLERË APO BARRIERË
Kaltrina Mazhiqi, Uran Rraci
kaltrinamazhiqi@universum-ks.org, uran.rraci@universum-ks.org

1.Abstrakt
Në ditët e sotme jemi dëshmitarë se tregu çdo ditë e më shumë po evulon. Ndoshta degët në të
cilat dikur ka pasur perspektiv, sot nuk mund të shpresosh në to. Evulim në kohën e fundit në
fushën e Menaxhmentit pësoi edhe Menaxhimi i Burimeve Njerezore, duke veçuar komunikimin
kulturor si dukuri mjaft të veçantë në organizatë, duke pasur ndikim direkt në shumë fusha të
tjera ekonomike dhe duke qenë qendër e zhvillimit të organizatës.Me anë të këtij punimi do të
argumentojmë se komunikimi është një vlerë për një organizatë, dhe si shembull për të detajuar
kemi elaboruar 4 kompani kryesore si një rast studimor Facebook, Amazon, Netflix, Google.

2.Hyrje
Kur shkruajmë për një organizatë duhet të dimë se kemi të bëjmë me një grup njerëzish me aftësi
profesionale dhe etike të veçanta, të ndërtuara mbi baza jopersonale që punojnë për të realizaur
një qëllim të përbashkët dhe ndikojne ne permiresim efektiv te organizates. Secila kompani apo
organizatë funksionon sipas politikave të veta të cilat e bëjnë të dallojë nga të tjerat, çdoherë
duke u munduar të jetë më e mira dhe të sjellë një frymë monopoliste pavarësisht konkurentëve
dhe veprimtarise se biznesit qe ajo zhvillon.
Mirëpo që një kompani të jetë e suksesshme çdoherë duhet të funksionojë në bazë të një
komunikimi dhe një kulture organizative të përbashkët për të arritur qëllimet dhe synimet e saj,
pavaresisht se secili vend vepron në bazë të një kulture dhe komunikimi të veçantë, por cdoherë
duhet të mundohemi të krijojmë një ndërveprim ndërkulturor duke u fokusuar edhe në kultura të
tjera e cila ndihmon që organizata të krijojë një këndveshtrim kritik të mënyrës së të menduarit
dhe të vepruarit të saj.
Nëse diskutojmë për rëndesinë e komunikimit kulturor si vlerë apo barrierë në një organizatë apo
në shoqëri në përgjithesi kemi shumë për të shtuar dhe për të thënë duke analizuar shembuj të
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ndryshëm, sepse sa më shumë që merremi me këtë temë ajo do te zgjerohet duke e cekur se është
temë diskutimi që nga shekulli XIX e vazhdon edhe sot duke aloduar në atë se komunikimi është
një dukuri natyrore, kulturore dhe krijuese. Pra është një akt i bashkeveprimit nëpërmjet një
shkëmbimi funksional në mes të njerëzve të së njejtës kulture apo të kulturave të ndryshme. [3]
Cka është komunikimi dhe rendesia e tij në organizatë?
Komunikimi është një proces unik shoqëror përmes të cilit individet transmetojnë mesazhe të
ndryshme të përcaktuara në lidhje me pikëpamjet, ndjenjat dhe mendimet e tyre për një çeshtje të
caktuar. Komunikimi përfundon kur pranuesi e kupton mesazhin. Ekzistojnë disa elemente tek
procesi i komunikimit: Nisesi i mesazhit, Kodimi, Mesazhi, Kanali, Dekodimi, Marresi.
Aftësitë komunikuese të mira janë, gjithashtu element esencial në fusha të caktuara të biznesit,
në fakt, është e vërtetë që komunikimi është i vetmi element i rëndësishëm për çdo nivel të një
organizate.
Komunikimi efektiv ndodhet në qendër të pothuajse cdo aspekti të veprimtarisë së biznesit, sepse
ai lidhë kompaninë me të gjithë “stakeholders” (pretendentet) me të cilët bashkevepron biznesi:
punonjësit, klientët, furnitorët, komunitetin përreth etj duke krijuar një partneritet afatgjatë dhe
reflekton një interes dhe kontroll afatgjatë në një ekonomi tjeter nga ekonomia e vendit të
investuesit, gjithashtu ndikon edhe në menaxhimin e përshtypjes pra në aftësinë e individeve për
të manipuluar dhe kontrolluar përshtypjet që të tjerët formojnë për ta.
Nëse duhet përmiresuar eficenca, cilesia apo inovacioni, për këtë nevojiten aftësi të larta
komunikuese, edhe pse Ne sot ende hasim ne vështërsi për të krijuar një komunikim sa më
efektiv sepse është shumë i neglizhuar komunikimi me respekt dhe është shumë e vështirë
procesi për t’i bindur të tjerët dhe t’u krijohet një kulturë e të folurit ndaj tjetrit sepse tek njerëzit
ekziston vetëvleresimi i tepruar.
Problemi më i madh është se në karakterin e individeve ekziston një element për të zotruar
udhëheqësi ndaj të tjerëve dhe e kanë vështirë t’u binden fjalëve të tjetrit, e shpesh të pranojnë
kritikë apo këshillë nga bashkfolesi i tij. Pavaresisht kësaj komunikimi është një proces i cili
zhvillohet në situata të ndryshme dhe në mënyra të ndryshme, pra Ne cdoherë komunikojmë.
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Mënyrat e zhvillimit të komunikimit janë:






Komunikimi horizontal,
Komunikimi diagonal,
Komunikimi poshte,
Komunikimi i larte
Komunikimi formal dhe jo formal në organizatë.

Edhe pse element tjeter me rëndësi në proces të komunikimit e kemi edhe dëgjimin i cili
përfshinë proceset e zgjedhjes, vëmendjes, kuptimit dhe kujtesës, e poashtu varësisht se cka
dëshirojmë të dëgjojmë, dëgjim për të kënaqur, dëgjim për të vleresuar, dëgjim për t’u shprehur,
dëgjim për të fituar informacion, e që për organizatën secila në vete ka rëndesi të veqante sepse
për të qenë folës të mirë duhet të jemi dëgjues të mirë. [8]
Rëndësi mjaft të madhe në komunikimin apo komunikimin ndërkulturor është edhe historia e një
vendi sepse ndikon në formimin e identiteteve dhe ndërveprimeve kulturore. Mënyra sesi Ne e
analizojmë historinë e një vendi ndikon në atë sesi e shohim Ne vetën dhe të tjerët duke na
ndihmuar të bëjmë dallime dhe të arrijme të gjejmë të përbashkenta mes kulturave dhe
komunikimit të dy e më shumë vendeve.
Analizojmë një shembull se si sjellja e komunikimit të njerëzve përforcon indentitetin kulturor
dhe botkuptimet e tyre. Nëse marrim parasysh ndryshimet në faktin që njerëzit në SHBA i bindin
të tjerët të bëjnë diqka për ta. Kjo do të thotë se njerëzit në SHBA priren të jenë të kujdesshëm
kur i tregojnë dikujt se cfarë të bëjë, me qëllim që të mos prekin të drejtat e atij personi duke
reflektuar një vlerë individualizmi me këtë rast krijohet një komunikim efektiv duke menjanuar
të gjitha barrierat, duke ditur të përcjellin mesazhin në mënyrën e duhur.
Element tjetër mjaft i rëndësishëm në komunikim ndërkulturor është edhe gjuha e një vendi,
përkthimi me shkrim dhe me gojë është mjaft i rëndësishëm dhe mund të paraqitet edhe si
barrierë nëse kemi veshtersi ne te komunikojme me bashkfolesin e vendit tjeter sepse lidhja
midis te folures dhe te shkruares ndryshon midis kulturave, gjuha e folur eshte me e hapur per
keqkuptime dhe si rrjedhoje e kesaj ne Linguistike rendesine me te madhe mund te gjejme tek
pjesa e Semantikes qe eshte studimi i kuptimit te fjaleve sepse kuptimi i fjaleve dallon në mes të
vendeve të ndryshme, duke shkaktuar keqkuptime dhe keqinterpretime të çeshtjeve te ndryshme,
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e qe mund te verejme se gjuha shpesh mund te jete nje lloj barriere apo shkaktar i konfliktit
nderkulturor por gjithashtu mjet paresor per zgjedhjen e konflikteve nderkulturore.
Barrierat në komunikim
Si barrierë mjaft të madhe në komunikim mund të përmendim keqkuptimin dhe keqinterpretimin
e mesazhit. Kjo mund të paraqesë problem mjaft të madhë në organizatë, të tilla barriera dhe
vështërsi i hasim tek komunikimi ndërkulturor. Mirëpo mund të veçojmë edhe disa barriera të
tjera si Kundërshtim nga drejtuesi më i vjetër, Probleme të nivelit të menaxherëve të mesëm,
Problemet tek nivelet e ulëta.
Rast Studimor FANG
(Facebook, Amazon, Netflix, Google)
Duke u bazuar në atë se cka kemi përmbledhur më lartë në lidhje me komunikimin kulturor se a
është vlerë apo barrierë në një organizatë apo në shoqeri në përgjithesi, unë konsiderojë dhe
komunikimin kulturor e shoh si një vlerë mjaft të madhe, e këtë element mund ta verejmë më së
miri nëse analizojmë ndër katër kompanitë më të mëdha në botë dhe ndër më të suksesshmet.
Në pikëpamje ndërkulturore është e rëndesishme për të kuptuar udhëheqjen e asaj organizate e
cila është një fenomen i përgjithshëm në të gjitha kulturat, e që udhëheqja nënkupton “udhëzues
ose drejtues në rrugë” dhe “kanal sherbyes” në atë organizatë, duke ndikuar të krijojë edhe një
stil të veçantë të komunikimit në atë organizatë. [1]
Facebook
Eshte nje kompani mjaft e madhe dhe e njohur per te gjithe boten, e cila veprimtarine e saj e ka
filluar qe nga muaji Shkurt i vitit 2004, i cili eshte krijuar nga Mark Zuckerberg, Dustin
Moskovitz, Chris Hughes, Eduardo Saverin. Perveq kesaj eshte nje Social Media qe ka mision të
bëjë botën më të hapur dhe të lidhur. Njerëzit përdorin Facebook të qëndrojnë të lidhur me miqtë
dhe familjen, për të zbuluar se çfarë po ndodh në botë, dhe për të ndarë dhe për të shprehur atë që
ka rëndësi për ta. Ka me miliona përdorues dhe ka të hyra financiare mjaft të mëdha. Këtë sukses
Facebook nuk do të mund të arrinte nëse për të nuk do të punonin një staf mjaft i madh i
punëtorëve. Duke u bazuar në këtë mund të aludojme se kemi punëtor të cilët vijnë nga kultura të
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ndryshme dhe të sjellin një lloj-llojshmeri të komunikimit kulturor në organizatë dhe duke arritur
qëllimet dhe duke funsionuar shumë mirë.
Përveq kushteve mjaft të mira të punës në këtë kompani ekziston një komunikim i hapur pra
mund të refletohen ndryshime kulturore të lidhura me punën, me qështjet e gjuhës, stilet e
komunikimit në mes te punëtoreve duke nxitur ngritjen e performances së saj.
Mirëpo duke krijuar komunikim me të tjerët nga ksulturat tjera na ndihmon të krijojmë aftësi të
reja menaxhuese për kompaninë tonë, duke sjelle elemente të reja në funksionim dhe stile të reja
të realizimit të planeve dhe qëllimeve të organizatës. Kultura në këtë kompani përfshinë
këndvështrime të ndryshme të njerëzve dhe është një mjedis mjaft pozitiv sepse jep mundësi
punësimi të barabarta duke mos diskriminuar asnjë në bazë të racës, fesë, ngjyrës, origjinës
kombëtare, gjinisë (duke përfshirë shtatzënisë, lindjes, apo kushte të ngjashme mjekësore),
orientimit seksual, identitetit gjinor, shprehjes gjinore, moshës, statusit si një veteran i mbrojtur,
statusin si një individ me një aftësi të kufizuar.
Prania e komunikimit në mes të niveleve hierarkike në organizatë mund të cilësohet si një tjetër
element me vlerë duke krijuar strategji për qëllime te caktuara, e qe kjo strategji bëjë kulturën e
komunikimit më etike, më të sinqertë, më tolerante, më transparente, më efektive, më efikase, më
të qëndrueshme, më të saktë dhe më profesionale. [7]
Google
Nëse diskutojmë për kompaninë në fjalë kemi shumë për të thënë sepse të gjithë e dimë
rëndësinë dhe shtrirjen e saj në botë në aspektin teknologjik dhe cdoherë në kërkimet tona mund
ta gjejmë si një ndër kompanitë më të suksesshme në botë. U themelua në janar të vitit 1996 nga
Larry Page dhe Sergey Brin, mirëpo veprimtarinë e saj e filloi që nga viti 1998 dhe për mision ka
që të organizojë informacionin e botës dhe të bëjnë atë universal dhe të dobishëm për të gjithë.
Edhe Google ka numër të madhë të puntorëve të cilët vijnë nga kultura të ndryshme duke sjell
një komunikim të ndryshëm dhe duke krijuar përvoja të ndryshme në këtë kompani mund të
themi se kanë ekzistuar edhe disa ankesa të kushteve të punës, beneficioneve mirëpo
udhëheqesia ka qene cdohere e mendimit se nuk do te kete ndryshime në kulturën e kompanisë,
pavarësisht kësaj suksesi është në rritje e sipër.
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Një filozofi që Google fokusohet është ajo që ata e konsiderojnë menaxhimin e njerëzve, kur
është fjala për strategjitë e burimeve njerëzore. Ata besojnë se risitë vijnë nga njerëzit dhe ju nuk
mund të maksimizoni risi nëse nuk jeni në gjendje të rekrutoni dhe te mbani
inovatorët.Pavaresisht kësaj edhe në Google mund të vërejmë se kemi të bëjmë me puntor që
vijnë nga kultura të ndryshme me një komunikim kulturor dhe mund të vërehet se është një vlerë
e organizatës duke u bazuar në arritshmerinë dhe suksesin e saj. [6]
Amazon
Kjo kompani veprimtarinë e saj e filloi në vitin 1996 e krijuar nga Jeff Bezos. Eshtë mjaft e
zgjeruar duke shtrirë veprimtarinë e saj në shumë vende të botës në Kanadë, Britani të Madhe,
Gjermani, Francë, Itali, Austri, Japoni dhe në Kinë. Këtu mund të vërejmë se kemi të bëjmë me
ndryshime në komunikim, ndryshimi në sjellje, gjë që prek ndjenjat, vlerat, besimet, qëndrimet
madje edhe shprehitë e pavetëdijshme.
Ka një numër mjaft të madh të përdoruesve. Bënë shitjën e produkteve të ndryshme me pakicë
dhe tani ka arritur të ofrojë transportin detar ndërkombëtar në vende të caktuara për disa nga
produktet e saj. Të punësuarit këtë kompani e shohin si një kompani të kompanive dhe janë mëse
të kënaqur me kushtet që ofrohen duke e përmendur me krenari se janë punonjës të Amazon.
Edhe këtu kemi të bëjmë me një komunikim të hapur dhe mjaft efektiv, ku pranohen mendimet e
kunderta dhe jo vetëm thjeshtë si urdhëra të cilat duhet t’u binden gjithësesi stafi tjeter.
Shkëmbimi i informatave dhe përvojave të ndryshme qon drejt përmiresimit të cilësisë dhe
efikasitetit të punës në organizatë. [4]
Netflix
Eshtë një faqe për dhënie me qira të filmave online, fillon nga 5$ për muaj. Ka filluar si shërbim
për dërgimin e DVD me postë, Netflix ofron një numër të madh filmash, shfaqesh televizive dhe
dokumentareve, të cilët mund t’i shihni menjëherë në kompjuterin tuaj. Me cilëndo pako që
abonoheni mund të shikoni aq video sa dëshironi. Mund të shkarkoni shumë më shumë se lojëra
demo nga Xbox Live. Mundësi të tjera janë programe me pagesë, lojëra të ndryshme, pako të
zgjerimit, muzikë, video javore për lojtarë, shfaqje TV dhe filma HD. Për të ngritur veprimtarinë
e kësaj kompanie dhe të sistemohet si një nder produktet më te mira kanë ndikuar edhe
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punonjësit e saj të cilët kanë mjaft sfida të mëdha dhe të vështira për të sjelle filma të mëdhenjë.
[5]
3. Perfundime
Të gjitha këto kompani I kemi marrë si shembullin më të mirë për të treguar sesi ndikon
komunikimi kulturor në rritje të efikasitetit të një kompanie. Janë ndër kompanitë më të mëdha
në botë dhe vërehet se pavaresisht lloj-llojshmërisë së stafit që kanë në kompani vazhdimisht
kanë rritje dhe idetë e reja, atraktive dhe të vecanta vijnë si shkak I një komunikimi që bënë
lidhjen ndërmjet sjelljes individuale, strukturës organizative dhe udhëheqjes.
Komunikimi për organizatën ka një rëndësi shumë të madhe, sepse konsiderohet të jetë ABC-ja e
suksesit të tyre i cili zhvillohet në parametra akademik. Gjithashtu paraqet edhe grumbullimin e
të dhënave, përpunimin dhe kompletimin e tyre që të jenë të kapshme për pranim.Ky punim ka
shtjelluar në detaje për komunikimin kulturor duke argumentuar me një rast studimor për ndër
katër kompanitë më të mëdha në botë dhe duke dëshmuar për pozitivitetin dhe vlerën e tij.
Nga sa u hulumtua më lartë mund të vërejmë se komunikimi kulturor si një vlerë në organizatë,
është mjaft e qëndrueshme dhe mjaft bindese duke parë rëndesinë e saj dhe ndikimin direkt në të
gjitha sukseset e kompanive të mëdha e poashtu edhe rëndësinë e saj në shoqeri.
Si tërsi që të jemi një folës i mirë duhet të jemi një dëgjues i mirë, dhe gjithashtu komunikimi me
kulturat e tjera ndikon direkt në aftësimin dhe ngritjen profesionale, arritjen e qëllimeve duke
shkëmbyer përvoja të ndryshme.
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1. Abstract
What is the main reason that women abandon their children? What is the role of public
institutions in these cases? What should we do as a society to prevent this kind of phenomenon in
our country? How does poverty affect in children’s abandonment? What are other reasons that
push parents to abandon their children?
The number of abandoned children in recent years has declined. In the Gynaecological Clinic
says that during the last couple of years the number of abandoned children was on the wane. In
2015, 30 cases of abandonment of children were registered, in 2016, 23 cases which was a
considerable decline, while in 2017 was an increase in the number of children that were
abandoned. Gynecological Clinic in Kosovo’s University Clinical Center is the place where
mostly new born babies are abandoned. Some of sociologists say that the most common reasons
that lead at children abandonment are unwanted and early pregnancies, poverty also is a key
factor in the development of this phenomenon.
Many reports indicate about children abandonment. The purpose of this research is to explore
and search about the most common reasons that push women to abandon their children.
2. What is the basis of the story?
Child abandonment remains a worrying phenomenon in Kosovo. But however, data shows that
the number of abandoned people in recent years is declining. According to the data of the
Ministry of Labor and Social Welfare, in 2017, 34 children were abandoned. While in SOS
Children’s Village were abandoned 10 children. In this institution they say that abandonment of
children is declining.
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Some of the sociologists say that most common reasons that push women at abandoning their
children are the unwanted and early pregnancies. Another key factor that this phenomenon is
happening is poverty.
Most of these women are not financially capable to maintain and take care of a child. Since most
of them are not economically independent they abandon their children. One of other reasons of
abandoning children is also family lacking support.
3. What is the evidence that children abandonment is an issue?
Usually the request for admission to abandoned children goes from Social LaborCenter to SOS
Children’s Village where they are received.
Currently in this institution (SOS) are 74 abandoned children. They are divided in different
categories where they also get prepared for adoption. But for all those who want to adopt a child,
there are some criteria they need to fill; says BesnikPeci- SOS Children’s Village. He
emphasizes that abandonment process is a process that hurts the child and it makes more difficult
the process of socialization of that child.
In the Gynecological Clinic (maternity department) says that the most women that abandon their
children are usually young women, in less cases from 15-16 years old, mostly 18-19 years old,
but there are also some cases where the women are mature like 30 years old, but decide to
abandon the child.
4. What is the evidence that poverty leads to children abandonment?
Definitions that have been used during a research from Daphne Toolkit, for an international
project at European Commission were:
Open abandonment, which is defined by as a child being knowingly left behind by his or her
parent, who can be identified and whose intention is not to return but to willingly relinquish
parental responsibility.
Secret abandonment was the other term that was used which is defined as child being secretly
left behind by his or her parent, who cannot be identified and whose intention is not to return but
to willingly relinquish parental responsibility anonymously.
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According to this project, Romania had the highest number of children, abandoned per year at
maternity units (3.6 per 1,000 live births) followed by Slovakia (3.3 per 1,000 live births)
Poland and Lithuania (1.7 per 1,000 live births) and France (1 per 1,000 live births)
Primary causes of child abandonment were found to be poverty or financial hardship, being a
single parent, post-natal depression, the child having some of disabilities which would make
more difficult for parents to raise and take care of them due to inadequate economic conditions,
etc. According to latest data made public by the Kosovo Agency Statistics, during the last year
47 children were abandoned. Municipalities with the highest number of abandoned children is
Gjilan and Prishtina. In both municipalities, for one year six children were abandoned, four
abandoned children in cities of Ferizaj, Vushtrri, Gjakova and Podujeva, and in Skenderaj three
children are abandoned.
5. Conclusions and Recommendations
Based on the research this is a subject that addresses the most important part of a society and the
future of a country which are the children and it should be taken more seriously from media and
other informational institutions which have failed to do more regarding giving more information
of this sensitive subject and try to raise the awareness of our society to preventing this kind of
phenomenon in our country.
I think it is very important for readers to understand the importance of childcare, the real
situations and reason why parents abandon their children. To understand why they’ve gone
through those difficult situations and try to prevent this kind of phenomenon that causes so much
pain. It is important to know that is the institutional responsibility to give financial support to
these parents, especially women who aren’t economically capable to take care of their newborns,
this way so they won’t abandon them.
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