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OPINION 

 

Balkans Better Off without Tsar or Sultan 

 

DIMITAR BECHEV1 

 

The row between Moscow and Ankara may not lead to proxy contests in countries like Bosnia 

and Herzegovina, but Balkan states should be wary of potential consequences  

 

 

Are the current tensions between Turkey and Russia likely to spill over to the Balkans? The 

international media coverage of the crisis following the downing of the Russian Su-24 is 

peppered with references to the old rivalry between the Tsarist and Ottoman Empire. 

There is the notion that countries and regions squeezed in between their latterday successors, 

from Nagorno-Karabakh in the South Caucasus to Bosnia and Herzegovina, risk turning into 

areas of proxy conflict. 

Not only would the Tsar and the Sultan be facing off against one another in northern Syria but 

also in pretty much any place where the two have friends or allies. 

This scenario might look convincing at first sight but is not likely to come true in the Balkans.  

Russia and Turkey may have seen their diplomatic and economic clout growing over the past 

decade or so, but to cast them as rivals is stretching it too far. 

For starters, Turkey and Russia have both profited from the gaps and tensions in the EU and US 

policy in the region.   

In the mid-2000s, Moscow teamed up with Serbia to fight back against Kosovo’s independence 

and thwart Western moves on an issue which had repercussions in the post-Soviet space too.   

Frustrated by the deadlock in its EU accession talks, Turkey developed an independent 

neighbourhood strategy and inserted itself as mediator in Bosnia, following the failure of the 

now forgotten Butmir talks in 2010. 

The point is that Moscow and Ankara have never clashed, even when their views differed or 

were diametrically opposed (e.g. on Kosovo). 

                                                           
1 Centre for European Studies at Harvard University 
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Economic relations between Russians and Turks have been thriving, with significant fallout for 

the Balkans.   

Turkey allowed the South Stream gas pipeline to pass through its exclusive economic zone, and 

Vladimir Putin used his trip to Ankara back in December 2014 to unveil, to everyone’s surprise, 

a new project – swiftly named Turkish Stream by President Tayyip Erdogan. 

Both South Stream and Turkish Stream have commanded a lot of attention across the Balkans. 

From Skopje to Banja Luka politicians have been eagerly expecting a windfall from investment, 

transit fees, jobs and lower gas prices and taking up every opportunity to jump on the energy 

bandwagon set in motion by Moscow and Ankara. 

The last few weeks are a belated yet sobering reminder that such expectations were inflated and 

misplaced from the very start. 

After the shelving of South Stream it should serve as a lesson. The Russian decision to call off 

Turkish Stream only proves that the pipeline’s prospects were unclear, to put it very mildly.   

Few in the region bothered to read the small print, that is the fact that the two governments never 

signed a legal agreement, let alone a commercial deal between Gazprom and the Turkish state-

owned company BOTAS.   

The notion that the so-called Tesla Pipeline, a five-billion-euro extension of Turkish Stream 

going through Greece, Macedonia, Serbia and Hungary, will come onstream in the next five 

years is at best questionable.   

The squabble with Russia has implications for Turkey’s foreign and security policy that are sure 

to have repercussions across South East Europe.   

Faced with instability and conflict on its southern border and with a Russian challenge in the 

north, Turkey has a strong incentive to deepen links its allies in NATO.   

That happens at a time when the Balkans are steadily moving to the Alliance. Montenegro 

obtained an invitation to start membership talks during a NATO ministerial meeting earlier this 

month, while Serbia signed an Individual Partnership Action Plan back in January.   

It is worth remembering that historically Turkey has been one of the greatest champions of 

NATO enlargements to the region. From the Balkans’ perspective, a shift in the Turkish 

approach from vigorous unilateralism to multilateralism and partnership with the West is 

doubtless good news.      

The Balkans have much to gain from a convergence between Turkey and the EU too. 
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The restart of membership talks with Ankara, the opening of a new negotiations chapter, and the 

prospect of visa-free travel for Turkish citizens (on the model already tried in the Western 

Balkans in the previous decade) open wide-ranging political and economic opportunities for 

everyone: the Union, Turkey, other membership candidates. 

Cooperation between Turkey and the EU is an essential condition to deal with the refugee crisis 

that has swept the Western Balkans and the surrounding region over the past year. 

Of course, much depends on whether the Turkish government is motivated to comply with the 

Brussels’ conditions and whether the EU is playing a fair game.   

The drift towards illiberal rule in Ankara poses severe constraints and limits as to how far the 

process could go. 

That brings us back to Russia and its increasingly adversarial relationship with Turkey. 

The recent tensions have much to do with the sort of leadership exercised by Vladimir Putin and 

Recep Tayyip Erdogan. The negative consequences should serve as a cautionary tale to those in 

Balkan societies who buy into populist politics, venerate power-hungry strongmen, at the 

expense of things like the rule of law, free media and civil society.   

Both Putin and Erdogan surely have their fans in the fragile democracies populating the Balkans, 

but the governance model that they personify charts no way forward.  
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RREGULLIMI LIGJOR DHE SITUATA 

AKTUALE E ORGANIZATAVE 

SINDIKALE NË SHQIPËRI 

 LEGAL REGULATION AND ACTUAL SITUATION OF TRADE UNION 

ORGANIZATIONS IN ALBANIA 

 

ARJAN GJINI2 

EJONA XHEMALAJ3 

UDC: 342.734:331.105.44(495.6) 

Abstract 

This paper has been written to treat an essential element of labor law: trade unions, 

generally defined as democracy indicators. One of the most important areas of civil rights are 

labor laws, or legal rights of employees, which deal with the relations between employers and 

employees as provided in the Labor Code of the Republic of Albania. When conflicts of interests 

arise between employers and employees, the latter are the most vulnerable, and trade unions 

work as instruments to insure their protection and to deal with any problem created at work. 

Trade union organizations are independent social organizations, created as volunteering unions 

of employees. Their purpose is the representation and protection of the economic, professional 

and socio-legal rights of their members. Trade unions are considered the most important part of 

democracy as they relate to the interests of many individuals, protecting their fundamental 

rights, right to life, employment, education, and to receive health and other useful services. 

Based on their relevance, it is the duty of each state to undertake policies in order to guarantee 

freedom of associations, and on the other hand, every state is obligated to not intervene in 

limiting the freedom of these associations. The basic principles that should guide syndicalism are 

solidarity, independence, democratization, accompanied by volunteering and assurance; 

principles that are the basis of every democratic state. Currently we are influenced by many 

                                                           
2 Pedagog i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. E-mail: arjan.gjini@umsh.edu.al 
3 Pedagoge e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. E-mail: ejona_xhemalaj@hotmail.com 
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factors that do not guarantee a peaceful and normal climate in the Albanian society, where there 

are many vulnerable social layers. Because of this vulnerability, there are some main objectives 

our country needs to take in regard, in concrete terms; we need institutional support, social 

policies by the state and the improvement of the current legal regulation. This paper focuses on 

the legal regulation of trade unions, European trade union models, and treatment of factors that 

affect in the evolution of trade unions in the Albanian society.  

Key words: trade unions, democracy, labor law, freedom of association, legal regulation. 

I. Hyrje 

E drejta e punës, si një degë e së drejtës civile, ndalet në trajtimin e instituteve thelbësore 

lidhur me marrëdhëniet e punës. Ajo përfshin një tërësi të drejtash juridike të cilat kanë të bëjnë 

me marrëdheniet e punës ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve, të parashikuara në Kodin e 

Punës dhe ligje specifike. Ky punim, ndalet në trajtimin e një elementi të domosdoshëm të së 

drejtës së punës, organizatat sindikale. Ato janë pjesë përbërëse e së drejtës sindikale, që 

përfaqëson tërësinë e normave juridike që rregullojnë pozitën juridike të organizatave sidikale, 

kontratave kolektive, të drejtën e grevës si dhe zgjidhjen e konflikteve të punës. 4 

Organizatat sindikale cilësohen si një nga shyllat e demokracisë, kjo për shkak të lidhjes 

së tyre me interesat e shumë individëve dhe sigurisht me të drejtat e tyre themelore. Nga 

përplasja e interesave të palëve, punëdhënës e punëmarrës, janë punëmarrësit ata më të 

pambrojturit, e për të përballuar çdo problematikë të krijuar në punë, krijojnë sindikatën si një 

instrument sigurues për ta. Pra, organizatat sindikale cilësohen si organizime të grupimeve të 

ndryshme profesionale, me ide dhe qëllime të përbashkëta, në interes të mbrojtjes së tyre nga çdo 

fenomen dhe praktikë dëmtuese, si gjatë proçesit të punësimit ashtu dhe kushteve të tjera gjatë 

jetës së tyre.5  

Sindikatat kanë si qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe përfaqësimin e interesave 

ekonomike dhe shoqërore të anëtarëve të tyre, për këtë arsye, ato cilësohen si pjesa më 

profesionale dhe më cilësore e shoqërisë civile. Pra, shoqëria i jep një vend të veçantë 

sindikatave pasi ato organizojnë dhe përfaqësojnë njerëz, që për shkak të pamundësisë së tyre në 

                                                           
4
 Kudret Cela, “E drejtë e punës”, Tiranë, 2011, fq. 509. 

5
 Minella S. Mano, “Sindikata si pjesë e shoqërisë demokratike”, Tiranë, 2004, fq. 82. 
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mënyrë individuale, dhe për shkak të pamundësisë së tyre sociale, ekonomike ose fizike, e kanë 

të vështirë që t’i bëjnë prezente mendimet e tyre në procesin politik, ekonomik e shoqëror të 

vendit.6 Pra, organizatat sindikale janë një aset i domosdoshëm i çdo shteti demokratik, për këtë 

arsye çdo shtet duhet ndërmarrë politika favorizuese lidhur me garantimin e lirisë sindikale, 

duhet të japi përkrahjen e nevojshme insitucionale, si dhe të sigurojë mosndërhyrjen në kufizimin 

e kësaj lirie.  

E drejta për t’u bashkuar në organizata sindikale, cilësohet si një e drejtë themelore, e 

parashikuar shprehimisht në nenin 50 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Lidhur me 

proçedurën e krijimit, liritë sindikale dhe ndalimin e ndërhyrjes, kemi parashikimin e tyre në 

Kodin e Punës të Republikës së Shqipërisë.  

Pavarsisht ekzistencës së një kornize ligjore të organizuar, nevoja për politika 

favorizuese, rregullim ligjor dhe zbatueshmëri të legjislacionit, cilësohen si prioritete lidhur me 

këtë fushë të së drejtës. 

II. Vështrim Historik 

Ndër vite, lëvizjet e punëtorëve, të ndikuara nga faktorë të shumtë politik, ekonomik e 

shoqëror, kanë qenë një shtysë e madhe në rrugën e zhvillimit të sindikatave. Por, vendi yne, ka 

një histori relativisht të re lidhur me lëvizjet sindikale, kjo si pasojë e prapambetjes ekonomike 

dhe shoqërore të vendit. 

E para lëvizje e organizuar punëtore është ajo e vitit 1854 e emëruar “Vegjëlia 

Shkodrane”. Në vitin 1857 me iniciativën e Zef Jubanit u themelua në Shkodër një shoqëri 

punëtore e cila kishte statutin e saj. Në vijim, në vitin 1902, me iniciativën e Shtjefën Ingrizit u 

formua përsëri në Shkodër një shoqëri e tillë, e cila më pas u shpërnda nga presioni i autoriteteve 

të kohës.7 Në vitin 1905, krijohet në Shkodër shoqëria punëtore “për ndihmë reciproke” me 

iniciativën e Kol Dikës, e formuar nga një rreth ilegal në të cilin bënin pjesë zejtarë, punëtorë 

dhe disa intelektual. Në Shkodër, po në këtë vit, për herë të parë në vendin tonë u festua dita e 1 

Majit, të cilës i bëri jehonë dhe shtypi i kohës. 

                                                           
6
 Kol Nikollaj, “Konfederata e sindikatave të Shqipërisë, organizatë demokratike”, Tiranë, 2014, fq. 113. 

7
 Kol Nikollaj, “Konfederata e sindikatave të Shqipërisë, organizatë demokratike”, Tiranë, 2014, fq. 11. 
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Pas shpalljes së pavarësisë, Shqipëria nisi të funksiononte si një shtet i vetëm, por gjendja 

e prapambetur e vendit nxiti organizimin e punëtorëve në sindikata. Në vitin 1913 në Shkodër u 

ngrit përsëri “Shoqëria ndihmëtare”. Në Gjirokastër, në vitin 1918 u krijua organizata për 

mbrojtjen e interesave të mësuesëve dhe në vitin 1920 në Korçë u krijuan shoqëri punëtorësh 

tashmë me një program të përcaktuar.  

Vitet 1925-1939 sollën ndryshime pozitive lidhur me lëvizjen sindikaliste në Shqipëri. Në 

Korcë, në vitin 1933, u krijua për herë të parë Shoqëria “Puna”. Në vijim, në vitet 1934-1935, u 

krijuan shoqëri profesionale të punëtorëve rrobaqepësve, këpucarëve, të shoferëve e të 

nënpunësve privatë. Shoqëritë sindikaliste të kohës, i drejtoheshin punëdhënësit dhe qeverisë  

lidhur me kërkesat ekonomike, respektimin e 8-orëshit të punës, rritjen e pagës, sigurimin në 

punë etj. Në 28 nëntor 1935 u organizua greva e parë në historinë e lëvizjes sindikale, e cila në 

11 shkurt 1936 u shndërrua në një grevë të përgjithshme. Me pushtimin e vendit nga Italia dhe 

fillimin e Luftës së Dytë Botërore, këto organizata sindikale u shpërndanë.8 

Pas çlirimit dhe vendosjes së diktaturës marrëdhëniet e punës u centralizuan, pra nuk 

bëhej fjalë për një lëvizje të vërtetë sindikale. Në vitet e diktaturës bëhej fjalë për bashkime 

profesionale të cilat zbatonin politikën e Partisë se Punës. Baza e rregullimit ligjor të bashkimeve 

profesionale në Shqipëri ishte sanksionuar për herë të parë në Ligjin Nr 82, datë 9 Korrik 1945 

“Mbi kohën e shërbimit, mbrojtjen dhe shpërblimi në punë” (në nenin 7 të këtij ligji). Vlejnë të 

përmenden gjithashtu Kodi i Punës i vitit 1947 dhe Kodi i Punes i vitit 1956. Formalisht çdo 

mosmarrveshje që nuk mund të zgjidhej prej palëve në konflikt, zgjidhej prej sindikatave dhe 

punëdhënësve. Kur kjo nuk arrihej, mosmarrëveshjet zgjidheshin nga Arbitrazhi i Ministrisë së 

Asistencës Sociale. Kodi i Punës i vitit 1980, në nenin 12 të tij, shpallte parimin se “punëtoret 

dhe nënëpunësit kanë të drejtë të organizohen në Bashkime Ptofesionale”, por ideologjizmat, 

politizimi dhe demagogjia ishin ende të pranishme dhe në këtë periudhë.  

Pas rënies së regjimit diktatorial, në vend u krijuan kushte të përshtatshme për lindjen e 

marrëdhënieve të punës midis punëdhënësve dhe punëmarrësve dhe gjithashtu lindjen e 

sindikatave të para në Shqipëri. Në vitin 1991 kemi të bëjmë me sindikatën e parë shqiptare, 

sindikatën e pavarur të minatorëve.  

                                                           
8
 Kudret Cela, “E drejtë e punës”, Tiranë, 2011, fq. 597. 
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Në 29.04.1991 parlamenti i parë pluralist miratoi ligjin “Për Sindikatat në Republikën e 

Shqipërisë”, i cili më vonë u përfshi në Kodin e Punës. Në vijim, pushuan së ekzistuari 

Bashkimet Profesionale dhe filloi një riorganizim i ri i sindikatave në kushtet e ekonomisë së 

tregut, duke respektuar anëtarësimin mbi baza vullnetare dhe bindjet politike të të gjithë 

anëtarëve. 9 

Ndërsa në botë, sindikatat e lidhin zhvillimin e tyre me lindjen dhe rritjen e kapitalizmit. 

Si një lëvizje e organizuar, sindikalizmi e ka origjinën e lindjes në shekullin e 19-të në Britaninë 

e Madhe, Evropën Kontinentale, dhe Shtetet e Bashkuara. Shoqatat e para të punëtorëve filluan 

të shfaqen në Britani në shekullin e 18, por ato mbetën sporadike dhe jetëshkurtër edhe përgjatë 

pjesës më të madhe të shekullit të 19. Kjo pjesërisht e ndikuar për shkak të konfliktit mes 

punëdhënësve dhe qeverisë, pasi kjo e fundit e kundërshtonte këtë formë të re të politikës dhe 

ekonomisë.  

Këto lëvizje në Britani favorizuan aktivizmin politik, gjë që çoi në formimin e Partisë së 

Punës në vitin 1906, ndërsa sindikatat amerikane ndoqën marrëveshjet kolektive, si një mjet i 

punëtorëve për të siguruar përfitimet e tyre ekonomike. 

Vlen të përmendet se organizatat sindikale, pavarsishtë zhvillimeve historike, kanë pasur 

një ndikim afatgjatë si rregullatore të marrëdhënieve të punës, pasi parimet dhe praktikat e 

sindikatave janë të rrënjosura në sistemet ekonomike të shumicës së vendeve industriale. 10 

III. Rregullimi ligjor i Organizatave Sindikale në Shqipëri 

Kreu XVI i Kodit të Punës, trajton organizatat sindikale duke u ndalur në proçedurën e 

krijimit të organizatave sindikale, liritë sindikale dhe ndalimin e ndërhyrjes. Konkretisht, Neni 

176 i këtij kreu, jep përkufizimin dhe qëllimin kryesorë të organizatave sindikale: “Sindikatat 

dhe organizatat e punëdhënësve janë organizata profesionale shoqërore të pavarura që krijohen 

si bashkime vullnetare të punëmarrësve ose punëdhënësve. Qëllimi i tyre është përfaqesimi dhe 

                                                           
9
 Kol Nikollaj, “Konfederata e sindikatave të Shqipërisë, organizatë demokratike”, Tiranë, 2014, fq. 23. 

10 Encyclopedia Britannica, "Trade union” http://www.britannica.com/ 
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mbrojtja e të drejtave dhe interesave ekonomike, profesionale dhe shoqërore të anëtarëve të 

tyre.”11 

Pika e dytë e këtij neni, parashikon mundësinë e krijimit të federatave dhe konfederatave 

nga organizatat e punëmarrësve dhe të punëdhënësve, gjithashtu dhe të drejtën e anëtarësimit në 

to. Konkretishtë, “organizatat e punëdhënësve dhe të punëmarrsëve kanë të drejtë të krijojnë 

federata e konfederata dhe të anëtarësohen në to. Federatat krijohen nga bashkimi vullnetar i dy 

ose më shumë organizatave profesionale. Konfederatat krijohen nga bashkimi vullnetar i dy ose 

më shumë federatave.”12 

Në këtë pikë, vlen të përmendet organizata sindikale më e madhe dhe më e organizuara 

në Shqipëri, Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, e themeluar më 5 Qershor 1991, në Tiranë, 

me pjesëmarrjen e delegatëve nga të gjitha Federatat Sindikale të degëve të ekonomisë. KSSH u 

ngrit mbi baza vullnetare, e nxitur nga nevoja e punonjësve për të mbrojtur vëtveten në kushtet e 

reja social ekonomike e shoqërore. 

Qëllimet kryesore të KSSH janë: 

 Ruajtja dhe zhvillimi i një organizate Sindikale Kombëtare të fuqishme, të bashkuar, 

pluraliste, demokratike; 

 Punësim të plotë dhe të zgjedhur lirisht, mirëqënie dhe standartizim më të mirë të jetesës 

për të gjithë anëtarët e sindikatës, përfshirë sigurimin e pagave, pensioneve dhe rregullimin e 

kohës së punës;  

Integrimin e plotë të grave në organizatat sindikale dhe promovimin në mënyrë aktive të 

barazisë gjinore në strukturat e saj vendimmarrëse të të gjitha niveleve;  

Mbështetjen e të drejtave të të rinjëve për punë të denjë, edukim dhe trajnim, si dhe 

pjesëmarrjen e tyre të plotë në të gjitha nivelet vendimmarrëse.13 

Pika e tretë e nenit 176 të Kodit të Punës, parashikon përfshirjen në nocionin sindikatë 

edhe të personave të tjerë jo punëmarrës, konkretisht, pensionistët dhe të papunët mund të 

anëtarësohen në organizatat e punëmarrësve. 

                                                           
11

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Kreu XVI, Neni 176/1. 
12

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Kreu XVI, Neni 176/2. 
13

Faqja zyrtare e Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. http://kssh.org/ 
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Neni 177 i Kodit të Punës, parashikon numrin minimal të anëtarëve themelues të 

organizatave sindikale, pra akti i krijimit dhe statuti i çdo organizate profesionale duhet të 

nënshkruhen nga jo më pak se 5 anëtarë themelues për organizatën e punëdhënësve dhe jo më 

pak se 20 anëtarë themelues për organizatën e punëmarrësve.14 Kjo dispozitë parashikon si 

dokumenta kryesorë të organizatës sindikale, Aktin e krijimit dhe Statutin, si dhe në vijim, 

parashikon formën ligjore dhe përmbajtjen e këtyre akteve. Në statut detyrimisht duhet të 

përcaktohen: emri i organizatës; vendi ku ndodhet selia e saj; qëllimet e saj; kushtet e pranimit, 

të dorëheqjes dhe të përjashtimit të anëtarëve; të drejtat dhe detyrat e anëtarëve; përbërja dhe 

funksionimi i organeve drejtuese, si dhe kohëzgjatja e mandateve; sipas rastit, përkatësia në 

federatë ose në konfederatë; masat që merren në rast shpërndarje.15 

Fitimi i personalitetit juridik lidhet me dorëzimin e aktit të krijimit dhe statutit në gjykatë, 

e parashikuar në nenin 178 të Kodit të Punës, ku në bazë të vlerësimit, gjykata me vendim i njeh 

këto subjekte si persona juridik. Po kjo dispozitë, në pikën e dytë, parashikon afatin prej 60 

ditëve nga dorëzimi i statutit në Gjykatën e Tiranës, që organizata sindikale të fitoj personalitet 

juridik, me përjashtim të rasteve kur gjykata jep vendim të kundërt. 

Për të ruajtur individualitetin dhe personalitetin e vet, nenet 179 dhe 180 të Kodit të 

Punës, përcaktojnë se asnjë organizatë profesionale nuk mund të ketë emrin e një organizate 

ekzistuese. Kjo kërkesë i shërben edhe individualizimit të përgjegjësisë së tyre në raste të 

caktuara. Çdo organizatë profesionale është e detyruar të depozitojë një kopje të statutit të saj 

pranë Ministrisë së Punës, në dobi të kësaj garancie.16 

Në vijim, Kodi i Punës trajton liritë sindikale, konkretisht, çdo organizata sindikale 

organizon lirisht administrimin dhe veprimtarinë e saj, gjithashtu harton lirisht programin e saj.17 

Një nga parimet kryesore që parashikon kjo dispozitë, është ndalimi i diskriminimit ndaj 

përfaqësuesëve të sidikatës, parim ky që udhëheq sindikalizmin në çdo vend demokratik. 

Neni 181 i Kodit të Punës parashikon rastin e zgjidhjes së kontratës së punës nga 

punëdhënësi pa pëlqimin e organizatës së punëmarrësve, zgjidhje që konsiderohet e pavlefshme. 

Ligji parashikon gjithashtu disa raste përjashtimore të zgjidhjes së kontratës së punës edhe 

                                                           
14

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Kreu XVI, Neni 177/1. 
15 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Kreu XVI, Neni 177/2. 
16

 Kudret Çela,“E drejta e punës”, Tiranë, 2011, fq. 586. 
17

 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Kreu XVI, Neni 181. 
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papëlqimin e organizatës së punëmarrësve, konkretisht, kur punëmarrësi shkel ligjin, kontratën 

kolektive të punës, kontratën individuale të punës ose nëse punëdhënësi provon që zgjidhja e 

kontratës është e domosdoshme për veprimtarinë ekonomike të ndërmarrjes. Gjithashtu, për sa i 

përket ndryshimit të kushteve të kontratës së punës të përfaqësuesve të organizatës së 

punëmarrësve, kjo dispozitë parashikon se ndryshimet mund të bëhen vetëm me pëlqimin e 

punëmarrësit, gjithashtu dispozita parashikon dhe rast përjashtimor. 

Neni 181 i Kodit të Punës, në vijim trajton detyrimin e punëmarrësit për të garantuar 

kushtet dhe lehtësitë e nevojshme për përfaqësuesit e organizatave të punëmarrësve për ushtrimin 

normalisht të funksioneve të tyre. Për këtë qëllim punëdhënësi duhet: a) të lejojë hyrjen e tyre në 

mjediset e punës; b) të lejojë shpërndarjen e njoftimeve, broshurave, publikimeve dhe 

dokumenteve të tjera të organizatës së punëmarrësve; c) t’u japë kohën e nevojshme për të marrë 

pjesë në veprimtaritë e këtyre organizatave brenda dhe jashtë vendit; ç) të lejojë dhe t’u krijojë 

lehtësi në mjediset e punës për grumbullimin e kuotizacioneve të organizatës, si dhe për 

organizimin e mbledhjeve dhe të takimeve.18 

Neni 182 i Kodit të Punës, parashikon mbrojtjen e të drejtave të anëtarëve të organizatës 

së punëmarrësve në gjykatë. E drejta për një proçes të rregullt ligjor garanton të drejtën e çdo 

personi që për mbrojtjen e interesave të tij të ligjshme, t’i drejtohet gjykatës ose organeve 

kompetente shtetërore.19 

 Gjykata Kushtetuese në interpretimin që i bën të drejtës për t’ju drejtuar gjykatës, e 

cilëson atë: si të drejtën që gëzon çdo individ për të ngritur padi në një gjykatë që ka juridiksion 

të plotë për të zgjidhur çështjen, që sanksionon në vetvete jo vetëm të drejtën e individit për t’ju 

drejtuar gjykatës por edhe detyrimin e shtetit që t’ia garantojë atij këtë akses. Gjykata 

Kushteuese shprehet se në rast se mohohet një e drejtë e tillë, procesi konsiderohet jo i rregullt, 

sepse aksesi në gjykatë është, para së gjithash, një kusht kryesor për të realizuar mbrojtjen e të 

drejtave të tjera. Shteti i së drejtës nuk mund të konceptohet pa u njohur individëve të drejtën dhe 

mundësinë për t’iu drejtuar gjykatës. 

Pra, kjo dispozitë garanton të drejtën e çdo organizate punëmarrësish për t’ju drejtuar 

gjykatës për mbrojtjen e interesave të tyre. 

                                                           
18

 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Kreu XVI, Neni 181. 
19

 Luan Omari, Aurela Anastasi, “E drejta kushtetuese”, Tiranë, 2010, fq. 183. 
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Përveç detyrimit të shtetit lidhur me garantimin e lirisë sindikale, nga ana tjëtër qëndron 

detyrimi lidhur me mosndërhyjen në kufizimin e kësaj lirie. Neni 184 i Kodit të Punës, 

parashikon se ndalohet çdo akt ndërhyrjeje në krijimin, funksionimin ose administrimin e 

organizatave profesionale nga organet shtetërore.20 Në vijim, për t’i dhënë siguri juridike këtij 

rregullimi ligjor, në dispozitën vijuese, legjislatori ka parashikuar se organizata sindikale mund 

t’i drejtohet gjykatës për të ndaluar çdo veprim ndërhyrjeje ose kërcënimi ndaj saj. 

Neni 184 i Kodit të Punës, gjithashtu parashikon dhe ndalimin e çdo akt ndërhyrjeje në 

krijimin, funksionimin ose administrimin e organizatave të punëmarrësve nga punëdhënësit ose 

organizatat e punëdhënësve. 

 Si akte, ose veprime të ndërhyrjes së punëdhënësit ose të një organizate punëdhënësish 

konsiderohen ato veprme të parashikuara në Nenin 186 të Kodit të Punës. Konkretisht, 

përfshihen veprimet që nxisin krijimin e organizatave të punëmarrësve që mbizotërohen nga një 

punëdhënës ose një organizatë punëdhënësish, që mbështesin organizata punëmarrësish me mjete 

financiare apo mënyra të tjera, me qëllim që t’i vendosin këto organizata nën kontrollin e një 

punëdhënësi ose organizate punëdhënësish; pengojnë krijimin, funksionimin ose administrimin e 

një organizate punëmarrësish; dëmtojnë punëmarrësin për shkak të përkatësisë ose veprimtarisë 

së tij sindikale, duke e diskriminuar atë. 

Neni 187 i Kodit të Punës, parashikon shpërndarjen e organizatave sindikale, e cila 

rregullohet sipas mënyrës së caktuar në statut. Ashtu si shpërndarja, edhe struktura e brendshme 

organizative dhe kompetencat e organeve, rregullohen sipas statuteve përkatëse.  

IV. Organizatat Sindikale në Bashkimin Europian 

Gjatë dekadës së fundit, sindikatat në të gjithë Evropën janë pothuajse universalisht duke 

humbur anëtarësinë, fuqinë negociuese dhe po influencohen ndjeshëm nga politika. Në të gjithë 

BE-në, sindikatat po dëmtohen nga globalizimi, kjo e dukshme dhe në perëndim, ku ato kanë 

statusin e një shtylle thelbësore sociale. Vërehet një rënie e ndjeshme në industrinë e prodhimit 

në shkallë të gjerë, e cila konsiderohet si baza kryesore e sindikatave.  
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 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Kreu XVI, Neni 184. 
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Për disa dekada, ekonomia e tregut, si në perëndim dhe në lindje ka sjellë një rritje të 

shpejtë të forma të ndryshme atipike të punësimin, një rritje pasigurie në tregun e punës dhe rritje 

të papunësisë. Këto ndryshime në Europë, kanë përfshirë ndjeshëm punëtorët e rinj, të cilët janë 

veçanërisht të prekur nga pasiguria e tregut të punës. Statistikat tregojnë një rënie të dendësisë së 

anëtarësimit gjatë tre dekadave të fundit. Përbërja e anëtarësisë sindikale dominohet kryesisht 

nga punëtorë meshkuj të sektorit shtetëror dhe kryesisht të sektorit të prodhimit, me përfaqësim 

të dobët nga sektori privat. Dendësia është në vlera nën mesataren për grupmoshat e reja. 

Pavarsisht kësaj krize, në shumë vende, ka pasur një kthesë aktive drejt organizimit. Disa 

sindikata kanë riorganizuar strukturat e tyre në mënyrë inovative, duke ripërcaktuar qëllimin e 

tyre dhe vizionin social, e nga ana tjetër duke ristrukturuar apo gjetur qasje të reja ndaj 

angazhimit politik. 

Sindikatat pa mbështetje insitutcionale e legjitimitet publik, mbeten në pozita të dobëta 

për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve. Në përgjithësi sindikatave i mungon mbështetja 

institucionale, ato mbeten të varur nga burimet e tyre, burime të cilat janë të varfëra. Në praktikë, 

kemi raste të sndikatave që gëzojnë mbështetje institucionale. Kjo e fundit, ka  reduktuar 

tradicionalisht nevojën për të rekrutuar anëtarë, ku si shembull tipik janë vendet nordike.  

Sindikatat në të gjithë Evropën konsiderojnë si sfidë me rëndësi ndërmarrjen e politikave 

sociale për të arritur një organizimi model, kjo kryesisht për të forcuar përfaqësimin e grave, të 

rinjve dhe punëtorëve të pasiguruar.  

Përfaqësimi i interesave të grave të punësuara ka qenë prej kohësh një çështje e 

diskutueshme për sindikatat në Evropë. Në gati çdo konfederatë, ka komitete të veçanta për gratë 

e punësuara. Këto organizma kanë ndërmarrë nisma të shumta për të siguruar trajnime të veçanta 

për pjesëmarrjen e grave në pozicione përfaqësuese dhe për futjen e kuotave ose të vendeve të 

rezervuara në organet vendimmarrëse. 

Në shumicën e vendeve, sindikatat kanë krijuar struktura të veçanta, me një buxhet të 

dedikuar për punëtorët e rinj. Kjo politikë është bërë një prioritet për shumë sindikata dhe 

konfederata, pasi vërehet një rritje e numrit të punëtorëve të pasiguruar, treguesi i cili cënon 

burimet e organizatave dhe dobëson kapacitetin e tyre për të vepruar. 
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Shembull është Franca, e cila ka një organizim të dedikuar për të rinjtë; disponon  burime 

për rekrutimin, trajnimin, si dhe ka krijuar qendrat dhe agjenci të përkohshme të punës, ku shumë 

punëtorë të rinj janë të punësuar.  

Spanja dhe Portugalia, kanë numrin më të madh të punëtorëve të rinj të pasiguruar. Në 

këto vende, sindikatat kryesore, kanë krijuar departamente të veçanta për punëtorët e rinj, 

emigrantët, si dhe për gratë. Italia, është gjithashtu një shembull i vendit ku janë krijuar 

konfederata të veçanta për punëtorët e përkohshëm.  

Sfidat për sindikatat janë të dukshme, por mbi të gjitha, në shumicën e vendeve duhet 

ndërmerren politika favorizuese dhe duhet sigurohet përkrahja institucionale. Shumë sindikata 

kanë humbur besimin në kapacitetin e tyre për të arritur një ekonomi më të mirë dhe një shoqëri 

më të mirë. Sindikatat duhet të besojnë, dhe të demonstrojë se një e ardhme më e mirë është e 

mundur.21 

V. Konkluzione 

Që nga krijimi e deri në ditët tona, organizatat sindikale, veçanërisht në Shqipëri, janë 

hasur në ndryshime të njëpasnjëshme. Ndryshime të cilat lidhen me faktorë social, krizën 

ekonomik dhe ndikime të ndjeshme të politikës.  

Fuqia e lëvizjes punëtore në Shqipëri, në çdo moment ka qenë e lidhur me kushtet e 

përgjithshme ekonomike. Kriza ekonomike, në vendet në zhvillim si Shqipëria, ka ndikuar 

dukshëm në ndryshimet që kanë prekur vitet e fundit të drejtën sindikale. Sektori i industrisë 

prodhuese, i konsideruar si fortesa e sindikatave në vendin tonë, vitet e fundit ka pësuar një rënie 

të ndjeshme, kjo e lidhur me pamjaftueshmërinë si nga ana e burimeve njërëzore, ashtu edhe nga 

ana e burimeve financiare.  

Ekonomia e tregut ka sjellë një rritje të shpejtë të sektorit privat dhe krijimin e tregut 

informal të punësimit. Ndërkohë në Shqipëri, sipas statistikave, rezulton se sektori privat është 

shumë më pak i përfshirë në organizata sindikale se sektori shtetëror. 
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Gjatë zhvillimit historik të organizatave sindikale, vërehet se veprimi i  drejtpërdrejtë i 

politikës, ka ndikuar në krijimin e marrëveshjeve kolektive, të cilësuara si mjeti kryesor i 

zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mbi pagat, kushtet e punës, si dhe çështje të tjera lidhur me 

marrëdhënien e punës. Nga ana tjetër, lidhur me faktorin politik, në varësi të rrëzimit apo krijimit 

të qeverive, të cilat në historinë e Shqipërisë kanë qenë të shumta, vërehen luhatje të numrit të 

anëtarësimeve në organizatat sindikale. 

 Shpesh herë, bindjet politike bëhen shkak diskriminimi ndaj anëtarëve të sindikatave dhe 

si pasojë lind pasiguria për vendin e punës. Pra, faktori politik ndikon ndjeshëm tek subjektet e 

marrëdhënies së punë, mes tyre ka koordinim të pamjaftueshëm, mungesë bashkëpunimi dhe 

solidariteti. 

Aktualisht gjendemi mes pengesash e faktorësh që nuk garantojnë një klimë të qetë e 

normale të shoqërisë shqiptare, në veçanti të shtresave të pambrojtura. Të drejtat e punëmarrësve 

për të themeluar grupime sindikale dhe ushtrimi i lirë i funksionit të tyre, janë të drejta të fituara 

nga vetë ata, nëpërmjet një aktiviteti dhe një proçesi të veshtirë në përballje me shumë pushtete 

dhe shume faktorë.  

Sindikalizmi si nxitës e mbrojtes, si faktor kryesor i ndryshimeve pozitive, duhet të marrë 

përgjegjësitë e tij përmes një aksioni konkret në kohën e duhur me profesionalizëm dhe veprime 

demokratike. Çdo strukturë sindikale duhet të funksionojë demokratikisht, pa u ndikuar nga 

faktorë të jashtëm dhe e mbrojtur nga çdo ndërhyrje arbitrare në funksionimin e saj. Ndërtimi 

demokratik i institucineve sindikale, është garanci në drejtim të respektimit të lirive dhe të 

drejtave themelore të njeriut. Nisur nga kjo, përmirësimi i kuadrit ligjor, sigurimi i mbështetjes 

institucionale dhe aplikimi i politikave sociale duhet të jetë prioritet i shoqërisë sonë.  

 

Bibliografia 

Kudret Çela, “E drejtë e punës”, Shtypshkronja Ilar, Tiranë, 2011. 

Kodi i Punës i Republikes së Shqipërisë. 

Kol Nikollaj, “Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, organizatë demokratike”, Tiranë, 2014. 



CRC-Journal No 6-7, 2017 
 

www.crc-journal.com Page 23 
 

Minella Mano, “Sindikata si pjesë e shoqërisë demokratike”, Onufri, Tiranë, 2004. 

Luan Omari, Aurela Anastasi, “E drejta kushtetuese”, Shtëpia Botuese ABC, Tiranë, 2010. 

Trade Unions & Child Labour, në kuadër të Projektit të ILO\ACTRAV “Hartimi i Strategjive 

Sindikale Kombëtare e Ndërkombëtare për të Luftuar Punën e Fëmijëve”, Tiranë, 2005. 

Trade Unions in Europe, Innovative Responses to Hard Times. Magdalena Bernaciak, Rebecca 

Gumbrell-Miccormick, Richard Hyman, April 2014. 

Encyclopedia Britannica, "Trade union” http://www.britannica.com/topic/trade-union 

Twinning Project, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Support to Albanian Civil 

Service Reform, Tiranë, 22-26.02.2016. 

 

 

 

 

 

http://www.britannica.com/topic/trade-union


CRC-Journal No 6-7, 2017 
 

www.crc-journal.com Page 24 
 

 

 

 

 

Albanian political parties in Macedonia and 

their Role 

 

METALI ALILI 

QASHIF BAKIU 
UDC: 316.334.3:329) : 316.663 (497.7: =18) 

 

ABSTRACT 

In this scientific work is treated the flow of the process of the political pluralism in the Republic 

of Macedonia. Also a special accent is puted in the foundation of the first political parties and 

they'r role in the periods in wich they acted. The analysis also includes the development of 

Albanian political parties, they'r fragmentation, respectively the creation of the new subjects, 

which appear as a result of certain process within the oldest parties. Also are treated two types of 

statutory elements, which differs or makesAlbanian political parties similar. In the paper also is 

treated the element of creation of the ideological profile at the political parties. In focus are 

putted also the new elements which appear with the emergence of the new political subjects. 
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Shqiptarët ishin ndër të parët të cilët protestuan për heqjen e sistemit një ideologjik, duke 

u përcaktuar pro pluralizmit politik. Këtë element mund ta përforcoj edhe fakti se në periudhën e 

federatës jugosllave, një numër mjaft i madh i të burgosurve politik në Republikën e 

Maqedonisë, ishin të dënuar pikërisht për vepra penale kundër ideologjisë komuniste. Të 

pozicionuar kundër regjimit dhe kundër ideologjisë, nga ana e shumicës, si asaj maqedonase, 

poashtu edhe të shumicës tjetër në ish-Jugosllavi (me përjashtime të pjesshme të asaj kroate dhe 

sllovene).  

 Proceset politike të cilat kapluan mbarë ish-Jugosllavinë detyrimisht u reflektuan edhe në 

Republikën e Maqedonisë. Ndryshimet kushtetuese të cilat kapnin pjesën e pluralizmit 

ideologjik, rrjedhimisht erdhën në shprehje edhe në vendin tonë, me çfarë përfundimisht ra 

sistemi monist partiak dhe ideologjik – komunizmi. Kuvendi i Republikës Socialiste të 

Maqedonisë, si organ më i lartë legjislativ, më 20 shtator 1990, miratoi 25 amadamentet 

kushtetuese, me të cilat u vendosën bazat ligjore të pluralizmit politik në Maqedoni. Ky moment 

paraqet edhe fundin e periudhës 45 – vjeçare të komunizmit, respektivisht të monizmit.   

 Megjithatë, paraqitja e partive politike shqiptare në Maqedoni, nuk mund të trajtohet 

sikurse paraqitja e partive maqedonase, serbe apo partive të tjera në ish-Jugosllavi. Si i tillë, 

organizimi i shqiptarëve në parti politike nuk paraqetë një përqasje e thjeshtë ,si trend I 

kohës,por si angazhim I logjikshëm I popullit shqiptar në Maqedoni për mbrojtjen e ekzistencës 

së këtij kombëtare dhe krijimit të kushteve të duhura për një perspektiv më të sigurtë.  

Mundësia ligjore për krijimin e partive politike u shfrytëzua edhe nga popullata shqiptare, të cilët 

duke shfrytëzuar kornizën e re kushtetuese, rrjedhimisht edhe ligjore shprehën iniciativa për 

krijimin e partive politike. Fillimisht këto parti nuk do të paraqiten si parti etnike, edhe pse për 

nga bërthama – anëtarësia, duket qartë se janë parti etnikisht të pastra shqiptare. Nën presionin e 

pushtetit maqedonas, të pa shkëputur nga ideologjia komuniste dhe antishqiptare, partitë politike 

shqiptare fillimisht do të përpiqen që ambalozhojnë multietnicizmin në partitë e tyre me ndonjë 

anëtarë maqedonas, që kryesisht janë juristë të cilët mirren me regjistrimin e partisë. I tillë është 

rasti i Partisë për Prosperitet Demokratik, e cila paraqet një përfaqësues maqedonas si  sekretar. 

Megjithatë kjo gjë shumë shpejt do të humbet si fenomen, duke krijuar partitë etnikisht të pastra.  
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 Në vazhdën e krijimit të partive politike, menjëherë pas rënjes së sistemit monist, 

shqiptarët e Republikës së Maqedonisë do të organizohen në dy parti politike  - Partinë për 

Prosperitet Demokratik (PPD) dhe Partinë Demokratike Popullore (PDP). Sikurse vërehet nga 

emërtimi i partive politike të para shqiptare, mungon prefiksi apo sufiksi etnik, një element që 

bënë dallim nga shumica e partive politike maqedonase, të cilat regjistrohen në këtë periudhë. 

Edhe pse në bllokun politik maqedonas ka përjashtime të këtij fenomeni, megjithatë edhe në këto 

raste prezente në emërtim është emri shtetëror “i/e Maqedonisë”, me çfarë megjithatë kemi një 

lloj identifikimi, për dallim nga shtetet me demokraci të zhvilluar.  

Duhet potencuar fakti se partitë politike shqiptare në Maqedoni u paraqitën në kushte dhe 

rrethana mjaftë specifike, duke pasur parasysh presionin e vazhdueshëm që kishin popullata 

shqiptare në këto troje. Prandaj edhe pikësynimet, realizimi dhe elementet e tjera të funksionimit 

të tyre duhet analizuar në kontekst të kushteve dhe rrethanave në të cilën ato kanë vepruar. 

 

 

 

Partia për Prosperitet Demokratik (PPD)  

Sikurse thamë më lartë, në dhjetëvjeçarin e fundit të shek. XX, R. Maqedonisë hap një 

faqe të re në historinë e saj, duke legalizuar pluralizmin politik. Si rezultat i kësaj në Maqedoni 

fillimisht lindën edhe dy parti politike shqiptare, ndër të cilat e para do të jetë Partia Për 

Prosperitet Demokratik-PPD. Kjo parti, për nga mënyra e themelimit, iniciativa, forma e 

organizimit dhe forma e veprimit, më shumë ngjan me një lëvizje kombëtare të shqiptarëve në R. 

Maqedonisë, se sa me një parti politike. Duhet potencuar fakti se shqiptarët këtë parti politike e 

pranuan me një entuziazëm të madh dhe një pritshmëri mjaft të lartë.  

“Partia Për Prosperitet Demokratik u themelua më 16 prill 1990 në fshatin Xhepçisht 

Komuna e Tetovës, me mbajtjen e Kuvendit Themelues. Kjo parti ishte ndër të parat që u 

regjistrua në regjistrin e Ministrisë së Punëve të Mbrendshme, në Tetovë, më 15 maj, 1990, me 

vendimin nr.1535/1, me nr. rendor 337, të datës 25.05.1990. Partia Për Prosperitet Demokratik 

lind si rezultat i një entuziazmi të madh te shqiptarët e Maqedonisë. Kjo parti prezantonte idenë e 
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funksionimit të shtetit juridik. Gjithashtu, ishte ithtarë e Parlamentit bikameral-dy dhomësh, duke 

konsideruar se populli shqiptarë në Maqedoni është popull shtet formues”.22 

Partia për Prosperitet Demokratik, si parti e parë e shqiptarëve në Maqedoni, që pas 

themelimit të saj, menjëherë krijoi shtrirje mjaft të gjërë në të gjitha viset ku jetojnë shqiptarë në 

vend. Kjo parti për një kohë shumë të shkurtër krijoi strukturat e saj lokale, duke krijuar një 

aparat të fuqishëm partiak. Një gjë e tillë do të ishte vendimtare në veprimin e kësaj partie në 

jetën politike në Maqedoni, gjë që më së shumti vjen në shprehje në periudhën 1990-1998, kur 

kjo parti në bllokun shqiptarë do të jetë fituese e të gjitha zgjedhjeve, si atyre parlamentare 

poashtu edhe atyre lokale, në nivel vendi. Megjithatë një diçka e tillë do të jepte edhe 

kundërefektet e veta. Pikërisht duke pasur shtrirje të gjërë, anëtarësi të madhe, grupe interesi të 

ndryshme, mundësitë për krijimin e fraksioneve janë të mëdha. Në këtë mënyrë, edhe kjo parti 

nuk ngeli imune ndaj fenomeneve të kësaj natyre që janë të zakonshme për vendet demokratike. 

“Popullata shqiptare edhe pse jetonte ende nën ethet e torturave të monizmit e përqafoi PPD-në 

si një “foshnjë të lindur pas kohe“ dhe e vendosi tërë  energjinë e vet pozitive në shërbim të saj. 

Për një kohë të shkurtër kjo parti i mori te gjitha karakteristikat e një lëvizjeje mbarëpopullore. 

Ajo rekrutoi ne rradhët e veta brenda një kohe te shkurtër pjesen më të madhe të shqiptarëve të 

interesuar për lëvizje politike në vend, pa asnjë përzgjedhje. PPD-ja nuk tregoi kujdes kundrejt 

zgjerimit të anëtarësisë dhe sa me shumë zgjeroi antarësinë, aq me reale bëheshin mundësit që 

për shkak të hapësirës manovruese dhe interesave të veçanta kjo  valle te ndahej në valle edhe 

më të vogla. Fillimisht ishte e vështirë për shqiptarët të kuptonin se partitë politike që nga 

moment i prezantimit të kandidatëve për zgjedhjet aktuale me qellim marrje dhe ushtrimin e 

pushtetit shtetëror, gradualisht veçoheshin nga masa (anëtarësia ) dhe viheshin ne shërbim të 

grupeve më të vogla që artikulonin përveç interesit të përgjithshëm që proklamonte partia, edhe 

shumë  interesa të tjera që shpeshëherë superonin mbi interesin e përgjithshëm.23 

Kryetar i parë i Partisë për Prosperitet Demokratik u zgjodh Nevzat Halili, një intelektual i 

shquar i kohës, profesor në Gjimnazin e Tetovës. Ai fillimisht merr përkrahje nga figura dhe 

veprimtarë të shumtë të çështjes kombëtare, duke mos i munguar edhe përkrahja nga elita 

intelektuale e kohës.  

                                                           
22 Jusuf Zejneli; Parlamentarizmi në Republikën e Maqedonisë; Tetovë; 2013, fq. 46 
23 Etem Aziri; Partitë politike, zgjedhjet dhe sitemet zgjedhore, Shkup; 2015; fq. 142-143 
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Në zgjedhjet e para pluraliste të vitit 1991 PPD  konkuroi në të gjitha njësitë zgjedhore ku 

kishte shqiptarë, pavarësisht nëse ata ishin shumicë apo pakicë. Duke u nisur nga fakti se sistemi 

zgjedhor në këto zgjedhje ishte mazhoritar, PPD në pjesën më të madhe të njësive zgjedhore 

garoi si e vetme, ndërsa në një pjesë të njësive zgjedhore ajo garoi në koalicion me partinë tjetër 

shqiptare PDP. Në kuadër të këtyre zgjedhjeve kjo parti do të fitoj 15 deputetë në Parlament, plus 

pesë deputet në koalicion me PDP-në.  

Më 12 shkurt 1994, në kongresin e II të PPD të mbajtur në Tetovë, kjo parti u nda dhe u 

mbajtën dy kongrese paralelisht. Në njërin kongres Kryetar                                                                                                                                                                          

u zgjodh Arben Xhaferi, kurse në të dytin Xheladin Murati, Kryetar i PPD. Pas një procesi 

gjyqësor e drejta për udhëheqje me PPD-në iu dha grupit të dytë.  

Në zgjedhjet e dyta parlamentare të vitit 1994 PPD do të garoj e vetme, duke fituar sërish 

shumicën e deputetëve në bllokun politik shqiptar. Nëse në zgjedhjet e para ajo nuk kishte 

kundërshtarë, në këto zgjedhje kishte kundërshtarë Partinë për Prosperitet Demokratik të 

Shqiptarëve (më vonë Partia Demokratike Shqiptare) dhe Partinë Demokratike Popullore (me 

përjashtim të disa zonave ku ishte në koalicion me këtë parti). Në këto zgjedhje PPD fitoi 13 

deputetë.  

Zgjedhjet parlamentare të vitit 1998 në Republikën e Maqedonisë janë realizuar me 

sistem të kombinuar. Në këtë rast 100 deputetë janë zgjedhur me sistem mazhoritar, ndërsa 20 

deputetë me sistem proporcional. Në këto zgjedhje PPD ka konkurruar në koalicion me Partinë 

Demokratike Shqiptare të Arben Xhaferit, dhe ka arritur të marrë 14 deputetë.  

Në periudhën e 2000-2002 PPD-ja ka qenë mjaft aktive në skenën politike. Edhe pse në 

opozitë kjo parti politike ka pasur një rrol mjaft të rëndësishëm në zhvillimet politike në 

Maqedoni. Edhe pse është pikërishtë periudha kur kjo parti fillon të humb ekskluzivitetin në 

elektoratin shqiptar në Maqedoni, kjo parti në periudhën e konfliktit të armatosur të vitit 2001 ka 

pasur një rrol mjaft konstruktiv, duke u bërë pjesë e iniciativave të përbashkëta të subjekteve 

politike shqiptare, për arritjen e paqes si dhe për zgjidhjen e çështjes shqiptare në Maqedoni. 

“PPD-ja gjatë vitit 2001 luajti rol konstruktiv , kryengritjen e shqiptarëve në Maqedoni së bashku 

me PDSH-në u angazhuan që këtë ta bëjnë çështje institucionale për zgjidhje të këtij konflikti. 
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PPD-ja ishte nënshkruese e Marveshjes së Ohërit kuptohet me pëlqimin e përfaqsuesëve politik 

të UÇK-së”.24  

Në zgjedhjet e vitit 2002 kjo parti do ta shënoj rënjen përfundimtare. Në këto zgjedhje 

PPD do të merr vetëm tre deputet, duke mos arritur që të krijoj grup parlamentar. Këtë rezultat 

kjo parti do ta arrij edhe në zgjedhjet e vitit 2006, por për dallim nga herat e tjera kësaj rradhe ajo 

do të garoj në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim.  

 Gjatë vitit 2008 me vendim të Kryesisë Qendrore të PPD-së, kjo parti do të shkrihet në Partinë 

Demokratike Shqiptare, ndërsa kryetari i atëhershëm i saj do të bëhet nënkryetar i PDSH-së. 

Ndërkaq një grup i aktivistëve të PPD-së vendosin ta ringjallin sërish partinë. Megjithatë nga kjo 

periudhë PPD-ja nuk arrin të konsolidohet, respektivisht nuk arrin të marrë mandat në zgjedhjet 

parlamentare të mbajtura.  

  

 

Partia Demokratike Popullore 

Partia Demokratike Popullore u themelua më 23 qershor 1990 në Tetovë. Kryetar i parë i 

saj do të jetë mjeku i njohur tetovar Jusuf Rexhepi, ndërsa rreht saj do të mblidhen edhe shumë 

intelektual të tjerë nga gjithë Maqedonia si Iljaz Halimi, Rami Tuda, Mersel Bilalli, Bedredin 

Ibrahimi etj.  

 PDP-ja në skenën politike do të paraqitet si parti kombëtare që i përkiste grupit të partive 

me orientim kah qendra e djathtë. Veçoria e PDP-së ishte ndërtimi i fizionomisë dhe 

individualitetit të vet, me cka dallohet dukshëm nga partite tjara politike. PDP ishte ndër partit e 

rralla ku mbretnonte një unitet mbrenda saj që shprehej me mirkuptim të ndërsjelltë dhe 

marrëdhënie të shëndosha në të. PDP-ja ishte iniciator i shumë iniciativave dhe proceseve 

kombëtare në R.e Maqedonisë. Kjo parti do të luaj një rrol të rëndësishëm në moment kyçe të 

historisë më të re të Maqedonisë, respektivisht në moment të rëndësishme për shiptarët e 

Maqedonisë. Kjo shihet me rastin e marrjes së qëndrimit që para miratimit të Kushtetutës në vitin 

                                                           
24 Intervistë me ish-nënkryetarin e PPD-së, Qenan Aliu e realizuar enkas për nevojat e këtij punimi.  
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1991 të lëshohet Parlamenti poqese nuk përfillen kërkesat për avansimin e pozitës së shqiptarëve 

(këte qëndrim PPD-ja nuk e përfilli), të mos dilet në referendum për pavarësinë e Maqedonisë  

përderisa nuk definohet qartë pozita e shqiptarëve me një marrëveshje apo dekleratë. PDP do të 

luaj rrol aktiv në Referendumin për Autonomi politike dhe territorial të shqiptarëve të 

Maqedonisë të realizuar më 11 dhe 12 janar 1992. Gjithashtu PDP do të bëjë thirrje për 

mospjesëmarrjen e popullatës shqiptare në rregjistrimin e 1992 dhe 1994. PDP gjithashtu ka 

mbështetur dhe kontribuar për themelimin dhe institucionalizimin e Universitetit të Tetovës.25  

 “PDP-ja u formua që të kontribuon në zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve, për një 

status më të avansuar të tyre. Këte përcaktim mundoheshim në çdo mënyrë ta demonstrojmë. Mu 

për këte arsye në zgjedhjet e para parlamentare më 1990 kërkuam që të merremi vesh me PPD-në 

rreth përcaktimit të kuadrove për deputet. Angazhimi ynë nuk ishte që me çdo kusht  të 

sigurojmë numër të madh të deputetëve për PDP-në ngase e dinim që nuk do të merremi vesh me 

PPD-në. Në një situate të atillë dalja veç e veç në zgjedhje do të ndikonte në acarimin e 

marrëdhënieve të elektoratit e cila do të reflektonte negativisht në numrin e deputetëve shqiptarë. 

Intenca jonë ishte se si të përzgjedhim deputet cilësor të cilët do të mund me sukses ti 

përfaqësojnë interesat e shqiptarëve në Parlamentin e Maqedonisë”.26  

Në zgjedhjet e vetme parlamentare që ka marrë pjesë PDP si e vetme, do të fitoj një 

deputet, ndërsa në koalicion me PPD-në ajo do të merr edhe gjashtë deputetë të tjerë, me çrast në 

mandatin e parë parlamentar pluralist, kjo parti do të hyjë me grup parlamentar.  

 

Partia Demokratike Shqiptare (PDSH) 

Kongresi i dytë partiak i Partisë për Prosperitet Demokratik, i mbajtur më 12 shkurt 1994 

në Tetovë do të jetë një nga ngjarjet më të diskutueshme në historinë e pluralizmit politik të 

shqiptarëve të Maqedonisë.  Ky kongres do të vijë menjëherë pas përfundimit referendumit për 

Autonominë politike shqiptare në Maqedoni. Edhe pse lëvizjet që ndodhnin në subjektin më të 

madh politik të shqiptarëve e paralajmëronin një gjë të tillë, shumë pak njohës të situatave 

politike kishin parashikuar një epilog të tillë. Kongresi isht paralajmëruar në momentin kur 
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shpërthyen kundërthëniet brenda strukturave partiake drejtuese të këtij subjekti politik, në nivele 

qendrore por edhe në nivele lokale. Mbase pritshmëria e madhe nga ky kongres ngriti tensionin 

ndërmjet palëve, tension ky që kishte shpërthyer që më herët, por në kuluaret politike ishte 

mbajtur i fshehur. Në këtë Kongres, pritej të përcaktohet platforma e veprimit politik, çështje 

rreth së cilës ishin krijuar më shumë pozicione ndër të cilat dy më të rëndësishme, njëri rreth 

grupit që kishin qasje në pushtet dhe grupit tjetër aktivistësh dhe funksionarësh të ri, të 

udhëhequr nga kreu lokal i degës së Tetovës, Menduh Thaçi. Ky element mund të vështrohet 

edhe nga një këndvështrim tjetër, respektivisht grupi i afërt me udhëeqësinë e parë si dhe grupi i 

cili tentonte të merrte udhëheqësinë.   

 Më 12 Shkurt, 1994, në prezencë të një numri të madh të mysafirëve, si Sekretari i 

përgjithshëm i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Tritan Shehu, përfaqësuesi i Qeverisë së 

Kosovës, Muhamet Bicaj, kryetari i Partisë Demokratike Popullore, Iljaz Halimi, kryetari i 

Forumit për të drejtat e njeriut, Milaim Fejziu si dhe përfaqësues të tjerë politik nga Shqipëria 

dhe Kosova, filloi me punë Kongresi i Dytë i PPD-së. Situata e tendosur ndërmjet dy grupeve në 

kongres u vërejt që në fillim, respektivisht gjatë diskutimit të Statutit të partisë. “Ndërkohë, një 

pjesë e ministrave dhe deputetëve duke u kapur pas çështjeve të parëndësishme statutare, dolën 

nga Salla e Pallatit të kulturës, ku ishte caktuar të mbahej Kongresi i Dytë i parakohshëm i PPD. 

Këtij grupi iu bashkëngjitën edhe një pjesë e vogël e delegatëve të Kongresit nga degë të 

ndryshme. Komisioni verifikues informoi të pranishmit se nga 244 delegatë të Kongresit, në 

sallën e Pallatit kishin ngelur 166 delegatë, prej të cilëve 125 të zgjedhur nga Kuvendet e degëve 

dhe 21 nga degët e diasporës. Gjithashtu, në Kongres merrnin pjesë edhe 14 kryetarë degësh ( 

nga 17 kryetarë që ishin gjithësej ) dhe 44 anëtarë të Kuvendit Qendror të përparshëm nga 55 

gjithsej. Duhet theksuar se në Kongres vazhduan punën edhe deputetët : Mersin Pollozhani, 

Hysni Shaqiri, Nexhati Xhaferi dhe Zudi Emini”.27 

 Pjestarët e ngelur në Shtëpinë e Kulturës ku kishte filluar punën Kongresi vazhduan 

punën e Kongresit, ndërsa për raportin e punës në vend që të fliste kryetari i deri atëhershëm ose 

sekretari i partisë, këtë gjë e ka bërë kryetari i degës së Tetovës, Menduh Thaçi, i cili ka shprehur 

një sërë kritikash ndaj udhëheqësisë së mëherëshme dhe politikave që kishin zbatuar në 

periudhën e katërvjeçarit të parë të funksionimit të PPD-së. Ai ka akuzuar rëndë bashkëpartiakët 

                                                           
27 Zeqirija Rexhepi; Zhvillimet politiko-shoqërore te shqiptarët në Maqedoni 1990 – 2001; fq 80. 
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e tij për pozitën e popullsisë shqiptare në Maqedoni, si fajtor kryesor për diskriminimin dhe 

pozitën e dobët politike dhe juridike të shqiptarëve në R. Maqedoni. “Në dimensionin e 

brendshëm, shqiptarët ashtu si më parë nuk mund të ndikojnë në çështjet sistemore, në 

rregullimin shtetëror dhe në pozitën e tyre në sistem. Vendimet politike dhe të tjerat janë 

qendërzuar, komunat kanë kompetenca ceremoniale, ndërkaq shqiptarët në Kushtetutën e re e 

kanë statusin e pakicës”.28 Në vazhdim ai ka kërkuar dorëheqje kolektive të Kryesisë së PPD-së.  

 Në vazhdim të Kongresit në Shtëpinë e Kulturës së Tetovës, delegatët zgjodhën për 

kryetar Arbën Xhaferin, si dhe organin më të lartë partiak, Kuvendin Qendror, nga i cili u zgjodh 

edhe Kryesia Qendrore, ku përveç Xhaferit si kryetar, nënkryetarë u zgjodhën Menduh Thaçi, 

Shazim Memeti, Nexhibe Palloshi, si dhe sekretari i përgjithshëm dhe 10 anëtarë të tjerë të 

Kryesisë.  

Ndërkaq në të njëjtën kohë me këtë Kongres, të “pakënaqurit” që u larguan nga Salla e 

Pallatit të kulturës, ishin grumbulluar në Sallën e Kuvendit të Komunës së Tetovës, për të 

vazhduar punën për mbajtjen e Kongresit paralel. Në këtë Kongres gjithashtu u zgjodhën organet 

partiake, Kuvendi Qendror, Kryesia dhe kryetari i saj, Xheladin Murati. Një gjë e tillë 

nënkuptonte ndarjen në dy pjesë të partisë së parë dhe më të madhe të shqiptarëve të 

Maqedonisë. Për situatën e krijuar, më së miri do të ilustronte titulli i gazetës së vetme në gjuhën 

shqipe në atë kohë Flaka “Cila është PPD-ja legjitime”.29 

Në kërkim të legjitimitetit, dy palët e dala nga Kongreset e ndryshme do të fillojnë një 

“luftë” të ashpër. Përderisa grupi i Arben Xhaferit kishte në posedim zyrat dhe vulat partiake, 

vetëm për disa ditë do të vij një vendim nga Gjykata e Tetovës me të cilin ky grupim detyrohej 

që të rikthente zyrat dhe vulat partiake grupit tjetër të udhëhequr nga Xheladin Murati. “Më 16 

shkurt, 1994, në zyrat e Kryesisë së PPD të zgjedhur në Kongresin e ligjshëm që u mbajt në 

Pallatin e kulturës, u dorëzua dokumenti i gjyqit , në bazë të kërkesës së pjesës tjetër të PPD, 

sipas së cilës kërkoheshin vulat e partisë dhe çelësat e zyrave”.30 Megjithatë një gjë e tillë do të 

hapte një debat edhe më të ashpër, nëse Gjykata ndërhyri në punët e brendshme partiake ose jo. 

Mbetet simptomatike veprimi aq i shpejtë i organeve gjyqësore, për çfarë shumë njohës të 

                                                           
28 Fjalimi i Menduh Thaçit në Kongresin e dytë të PPD-së, 1994. 
29 Shih. Flaka e vëllazërimit, “ Cila PPD është legjitime “, Shkup, 25 shkurt 1994 
30 Zeqirija Rexhepi; Zhvillimet politiko-shoqërore te shqiptarët në Maqedoni 1990 – 2001; fq.  
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situatave politike vlerësojnë se ka qenë e ndikuar nga funksionar të lartë shqiptarë, të cilët ishin 

pjesë e grupit të Muratit. Kjo përçarje nxorri në pah edhe një ndarje të re ndërmjet grupeve, duke 

i konsideruar përkrahësit e Xhaferit si “radikal”, ndërsa përkrahësit e Muratit si të “moderuar”.  

Megjithatë një element mjaft interesant për këtë periudhë është qëndrimi i kryetarit të 

parë të PPD-së, Nevzat Halilit, i cili në një shkrim autorial gazetaresk, për ndarjen e PPD-së do 

të akuzoj Tiranën zyrtare. Ndërkaq, ndërhyrja e autoriteteve shqiptare, respektivisht përkrahja e 

tyre për krahun e Arben Xhaferit asnjëherë nuk u dokumentua.31 

Një periudhë kohore krahu i Xhaferit do të insistonte në pozicionin se ishin përfaqësuesit 

legjitim të zgjedhur të PPD-së. Duke konsumuar të gjitha mekanizmat për këtë gjë, krahu i 

Xhaferit do të vendos themelimin e një subjekti të ri me emrin e partisë së vjetër dhe shtimin e 

prapashtesës “të shqiptarëve”, respektivisht Partia për Prosertitet Demokratik të Shqiptarëve 

(PPDSH).  Megjithatë kjo parti do të hasë në pengesa të reja për regjistrimin e saj, të cilat 

fillimisht vijnë për shkak të emrit të ngjashëm me PPD-në, pastaj për kryetarin e saj, i cili sipas 

organeve kompetente, edhe pse ishte i lindur dhe rritur në Tetovë, nuk kishte jetuar në 10 vitet e 

fundit në Maqedoni. Ndërkaq më vonë pengesë për regjistrimin e këtij subjekti politik do të ishte 

simboli partiak, i cili përmbante një version të shqiponjës dy krenare.  

“Më 5 korrik të vitit 1997, Partia për Prosperitet Demokratik të Shqiptarëve dhe Partia 

Demokratike Popullore do të organizojnë Kongres të përbashkët me çrast do të bëhet bashkimi i 

këtyre dy subjekteve. “Me formimin e PPDSH-së e cila për dallim nga PPD-ja doli me një vizion 

dhe koncept tjetër politik për cështjen shqiptare e cila nuk dallonte nga orientimi politik i PDP-së 

u krijua një klimë politike për një bashkëpunim  më të thellë në mesë këtyre dy partive.Meqë 

qasja ndaj fenomeneve dhe proceseve politike dhe angazhimi për zgjidhjen e statusit të 

shqiptarëve ishte e ngjajshme me PPDSH-në atëher ecja në dy binar paralel drejt një qëllimi nuk 

kishte kuptim. Ky qe shkaku që PDP-ja dhe PPDSH-ja më 5 korik 1997 u bashkuan dhe formuan 

PDSH-në. Ky ishte një shembull pozitiv për fuqizimin e kërkesave shqiptare ndaj pales 

maqedone dhe faktorit ndërkombëtar”.32 Si rezultat i këtij bashkimi pas zgjedhjeve parlamentare 

të vitit 1998 u krijuan kushtet që PDSH-ja të hyn në Qeveri me VMRO-DPMNE-në dhe AD. 

Gjatë mandatit qeveritar deri para konfliktit të vitit 2001 PDSH-ja luajti një rol të rëndësishëm në 

                                                           
31 Flaka e vëllazërimit, “ Pikëpamje të ish kryetarit të PPD-së “, 18 shkurt. 1994 
32 Intervistë me ish-kryetarin e PDP-së Iljaz Halimi enkas për këtë punim 
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zgjidhjen e shumë problemeve të shqiptarëve në Maqedoni, me  menaxhimin e luftës së Kosovës 

dhe konfliktit ndëretnik në Maqedoni. Gjatë kësaj qeverisje ndodhën shum ndryshime rënjësore 

siç ishin: u liruan të burgosurit politik shqiptar, forcat e Natos u lejuan të futen në Maqedoni si 

logjistik për Kosovën, u bënë ndryshime kadrovike në vertikale dhe horizontale në të gjitha 

institucionet shtetërore dhe publike ku përqindja e shqiptarëve u rrit nga 2 në 11%, u themelua 

kanali i tret televiziv në gjuhën shqipe, u rrit siguria te qytetarët shqiptar, u themelua Universiteti  

Evropës Juglindore në Tetovë, u ndihmua UT-ja për zhvillimin normal të procesit edukativo 

arsimor si dhe u ndihmua në përmirsimin e kushteve të punës,u investua në arsimin fillor dhe të 

mesëm, në kultur, rrjetin e rrugëve, kanalizimeve, u ngrit standardi dhe u përmirsua dukshëmn 

pozita ekonomike dhe politike e shqiptarve në Maqedoni etj.33 

Divergjencat ndërmjet dy subjekteve kryesore të shqiptarëve në Maqedoni ishin të 

mëdha. Madje si në zgjedhje lokale, poashtu edhe në ato lokale, këto parti çonin luftë të vërtetë si 

në fushatat parazgjedhore poashtu edhe në ditën e zgjedhjeve. Një retorikë mjaft e ashpër 

ndërmjet krerëve të këtyre partive ka shënuar këtë periudhë kohore, ndërsa incidente të shumta 

janë shënuar ndërmjet aktivistëve të këtyre partive, si refleksion pikërisht i retorikave të 

udhëheqësve të tyre. Megjithatë këto divergjenca dhe ky tension do të ulej në maksimum në fund 

të vitit 1997 dhe në fillim fillim të vitit 1998, respektivisht në periudhën e luftës së Kosovës. Të 

ndikuar nga kjo situatë, këto dy parti fillimisht do të organizonin një protestë mjaft të madhe në 

Shkup në përkrahje të popullit të Kosovës, ndërsa më vonë do të ulen në tavolinën e bisedimeve 

për të unifikuar qëndrimin e tyre. Një gjë e tillë ndodhi pasi që ndjenjat nacionaliste pro-sllave të 

popullatës maqedonase u ngritën në maksimum, duke u solidarizuar me popullin serb, 

respektivisht duke ndjellur anti-shqiptarizëm edhe në Maqedoni. Me 9 shtator të vitit 1998 kemi 

nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet PDSH dhe PPD, më të cilën këto dy subjekte u morën vesh 

për të marrë pjesë në zgjedhje parlamentare në koalicion. Si rezultat i kësaj, subjektet shqiptare 

për herë të parë do të arrijnë të zgjedhin 25 deputet në Parlamentin e R. Maqedonisë.  

Pas zgjedhjeve të vitit 1998 PDSH-ja do të bëhet pjesë e Qeverisë, të udhëhequr nga 

Ljubço Gjeorgjievski, respektivisht nga VMRO-DPMNE dhe Alternativa Demokratike. Në këtë 

iniciativë, kjo parti do të gjej përkrahjen edhe të dy deputetëve të PPD-së, Iljaz Sabriut dhe 
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Mevlan Tahirit, me çrast do të arrij të grumbulloj 13 deputetë shqiptarë, respektivisht shumicën e 

përfaqësuesve shqiptarë, kundrejt 12 të PPD-së.   

Rroli i PDSH-së pas konfliktit të vitit 2001, në masë të madhe ka qenë opozitar. Që nga 

zgjedhjet e vitit 2002, kjo parti do të vazhdoj të pësoj humbje të një pas njëshme nga subjekti i ri 

që u krijua nga përkrahësit e kryengritësve të vitit 2001, Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, 

respektivisht Bashkimit Demokratik për Integrim.  

Edhe përkundër kësaj, kjo parti politike gjatë vitit 2006 për një periudhë prej 18 muajsh 

do të bëhet pjesë e koalicionit qeverisës, edhe përkundër faktit se kishte humbur zgjedhjet. Një 

gjë e tillë u arsyetua me koalicionimin me Partinë për Prosperitet Demokratik e cila kishte fituar 

tre mandate (por në koalicion me BDI-në), ashtuqë numri i deputeteve barazohej 14:14. 

Megjithatë dy deputetë të PPD-së Blerim Bexheti dhe Safet Neziri nuk iu bindën kryetarit të tyre 

të atëhershëm Abduladi Vejseli për të koalicionuar me PDSH-në, dhe të njëjtit u bënë pjesë e 

BDI-së. Një gjë e tillë thelloi kundërthënjet për pjesëmarrjen e PDSH-së në pushtet pa pasur 

legjitimitetin e popullit shqiptar. 

Në këtë periudhë kohore, në vitin 2007 kryetari i PDSH-së, Arben Xhaferi do të jep 

dorëheqje, ndërsa në vend të tij do të vij kreu aktual, Menduh Thaçi.  

Pas humbjes së zgjedhjeve të vitit 2008, nga kjo parti do të ndahet një krah mjaft i 

fuqishëm i udhëhequr nga nënkryetari i kësaj partie, si dhe ish-zëvendëskryeministri dhe ministër 

i shëndetësisë, Imer Selmani. Selmani me disa deputetë do të formojnë partinë Demokracia e Re, 

e cila do të veproj vetëm një periudhë të shkurtër. Duhet potencuar fakti se nga PDSH-ja, 

respektivisht nga anëtarë të lartë të kësaj partie, kanë dalur edhe disa parti të tjera, si Partia për 

Ardhëmri Demokratike e Alajdin Demirit, por edhe Partia Demokratike Kombëtare (edhe nga 

PPD-ja), Rilindja Demokratike Kombëtare, Lëvizja për Reforma e PDSH-së. 

  

Partia Demokratike Kombëtare (PDK) 

Një grup aktivistësh shqiptarë, të cilët kishin qenë aktiv në dy subjektet politik shqiptarë 

të mëhershëm, PPD dhe PDSH, të pakënaqur me statusin e shqiptarëve në Maqedoni si dhe me 

veprimin politik të partive shqiptare, në mars të vitit 2001 u formuar Partinë Demokratike 
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Kombëtare. “Kjo parti politike më 12 mars 2001 mbajti Kuvendin Themelues në sallën e Teatrit 

të Dramës Shqiptarë në Shkup. Qëllimi i kësaj partie ishte arritja e përfaqësimit të drejtë të 

shqiptarëve në institucionet shtetërore, decentralizimi i pushtetit, elminimi i mbivotimit të 

shqiptarëve në Kuvend dhe të tjera”.34 Në krye të kësaj partie do të ndalej Kastriot Haxhirexha, 

deputet i PPD-së nga Dibra, ndërsa pas tij do të rradhiteshin deputeti i PDSH-së Fadil Bajrami, 

kryetarët e komunave tëë Veleshtës dhe Dibrës, Tahir Hani dhe Imer Ollogu, Xhevat Ademi, si 

dhe mjaftë intelektual të njohur shqiptarë. Duke u nisur nga fakti se kjo parti u paraqit pothuajse 

në të njëjtën kohë me Ushtrinë Çlirimtare Kombëtare, fillimisht kjo pati politike u pranua si 

përfaqësues politik i formacionit ushtarak. Kjo përshtypje u krijua pas prononcimeve të fuqishme 

të këtij subjekti, në mbrojtje të kryengritësve. Duhet potencuar se menjëherë pas kësaj RDK fitoi 

përkrahje të madhe në popullatë. Megjithatë, një moment shumë i rëndësishëm për këtë subjekt 

është takimi i liderit të saj Kastriot Haxhirexha me ambasadorin e Britanisë së Madhe Mark 

Dikinson, i cili e nënçmoi Haxhirexhën deri në atë masë saqë e detyroi të lexonte para gazetarëve 

një deklaratë që ia kishte përgatitur ai. “Maqedonia nuk do të ishte kjo që është nëse nuk do të 

ishte diplomati britanik Mark Dikinson, i cili arriti që liderin më radikal të shqiptarëve Kastriot 

Haxhirexha ta ul në prehër, por edhe ta detyroj para kamerave të lexoj atë që ia shkruajti në letër, 

në një kohë kur lufta po merrte hov”.35 Kjo parti do të pësonte një debakël në zgjedhjet e vitit 

2002, duke arritur të fitoj vetëm një mandat deputeti – Xhezair Shaqiri – Komandant Hoxha. 

Vetëm një vit më vonë kjo parti do të shkrihet në Bashkimin Demokratik për Integrim. 

 

Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) 

Bashkimi Demokratik për Integrim u themelua më 5 Qershor të vitit 2002. Kuvendi 

Themelues i kësaj partie ka dalur me një deklaratë me çfarë është shprehur iniciativa për 

themelimin e kësaj partie. “Duke u nisur nga: Vullneti i forcave progresiste që sollën ndryshimin 

rrënjësor të pozitës së shqiptarëve në Maqedoni për të vazhduar angazhimin e tyre në procesin e 

demokratizimit të mirëfilltë të Maqedonisë; përkrahja masovike që këto forca gëzojnë në 

popullatë dhe dëshira e shprehur e qytetarëve për inkuadrimin e tyre në jetën politike si garancë 

për realizim të barazisë së plotë të të gjithë qytetarëve në Maqedoni si kusht i domosdoshëm për 

                                                           
34 Jusuf Zejneli; Parlamentarizmi në Republikën e Maqedonisë; Tetovë; 2013, fq. 50 
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paqë dhe stabilitet; Situata e rënduar politike, ekonomike dhe sociale në vend që kërkon qasje 

dhe ide të reja për t´u tejkaluar sa me shpejt, Lindi nevoja për themelimin e një partie të re që u 

emërtua Bashkimi Demokratik për Integrim”, thuhet në Deklaratën e themelimit.36 Në këtë 

deklaratë janë nënvizuar edhe qëllimet e kësaj partie si: Implementimin e plotë të Marrëveshjes 

së Ohrit; Maqedoni stabile, si interes parësor i të gjithë qytetarëve dhe si interes rajonal dhe 

evropian; Maqedoni multietnike, ku të gjithë qytetarët e saj do të ndjehen të lirë dhe të barabartë; 

Çrrënosjen e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe vendosjen e mekanizmave që do të 

pamundësojnë përhapjen e tyre;  Integrimin e Maqedonisë në strukturat euro-atlantike, duke u 

nisur nga integrimi rajonal sipas modeleve më të avancuara europiane dhe botërore;  Demokraci 

funksionale dhe shtet ligjor, me theks të veçantë në respektimin e të drejtave të njeriut. Këto 

element njëherit do të paraqesin edhe parimet bazë të funksionimit të kësaj partie në të ardhmen.  

Megjithatë, procesit të krijimit të BDI-së do ti paraprijnë një sërë momentesh të 

rëndësishme. Fillimisht duhet potencuar se kjo parti del nga pjestarë të kryengritjes së armatosur 

të vitit 2001 dhe është një proces i vazdhueshëm i konfliktit të vitit 2001, që detyrimisht 

ndërlidhet me Marrëveshjen e Ohrit, respektivisht me përpjekjet për implementimin e kësaj 

marrëveshje. Fillimisht kemi idenë për themelimin e Këshillit Kordinues  të partive politike 

shqiptare, i cili edhe u formua dhe Kryetar u zgjodh Ahmeti. Edhe pse ideja e formimit të 

Këshillit ishte e arsyeshme ai  nuk funksionoi siç duhet me qëllim të realizimit të kërkesave të 

shqiptarëve, andaj ai shumë shpejt  shpërbë. Në shpërbërjen e këtij Këshilli rrol të madh luajtën 

divergjencat ndërmjet anëtarëve të këshillit nga partitë e ndryshme politike. “Në atë kohë e bëmë 

Këshillin Koordinues dhe u pajtuam të gjithë, mirëpo me afrimin e zgjedhjeve të para 

parlamentare pas konfliktit të 2001-shit hasëm në problem, mospajtim gjatë përpilimit të listave 

zgjedhore gjegjësisht emërimin e kandidatëve për deputet dhe në pamundësi të një liste të 

përbashkët dhe duke parë se partitë politike u kapën në mes veti PPD-ja dhe PDSH-ja. Pas këtyre 

mosmarrëveshjeve ne nuk mundnim të lëmë situatën pa udhëheqje dhe në konsulltim me njerzit e 

ish shtabit të luftës ishim të detyruar që mos të lëm ngecjen e procesëve të mëtutjeshme por të 

vazhdojm,dhe në bisedë e sipër me ish liderët e atëhershëm”.37 Duhet potencuar se Këshilli 

kordinues ishte organ mbipartiak, ndërsa qëllimi dhe ideja për krijimin e këtij organi ishte 

                                                           
36 Deklarata e themelimit të BDI-së, 5 qershor 2002,  http://ëëë.bdi.mk/documents/DEKLARATE-e-themelimit-te-
partise.pdf  
37 Intervistë me ish-nënkryetarin e BDI-së, Nazmi Beqiri, enkas për këtë punim  

http://www.bdi.mk/documents/DEKLARATE-e-themelimit-te-partise.pdf
http://www.bdi.mk/documents/DEKLARATE-e-themelimit-te-partise.pdf
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implementimi i  Marveshjes së Ohrit. Ajo që është evidente, që në fillimet e këtij organi, vërhet 

tendenca që partitë politike shqiptare dëshironin të përfitonin më shumë nga Këshilli 

Koordinues, se sa të kontribonin në përmbushjen e qëllimeve të tij. Një gjë e tillë e bënte të 

paevitueshëm faktin për krijimin e një partie të re.38  

 Për shkurt kohë pas themelimit të BDI-së, kjo parti do të krijoj një strukturë me shtrirje 

në të gjitha viset ku jetojnë shqiptarë. Megjithatë më vonë kjo parti do të tentoj të shtrihet edhe 

në viset e Maqedonisë lindore ku nuk jetojnë shqiptarë. Një tendencë e tillë fillimisht u komentua 

si përpjekje e kësaj partie për tu etabluar si parti multietnike, ndërsa më vonë ky element do të 

marrë një dimension të ri. “Nga që problemët e shqiptarëve nuk ishin vetëm në Maqedoninë 

perëndimore por në të gjithë territorin e e Maqedonisë ku jetonin shqiptarët. Po të analizojmë 

mirë situatën si kanë rrjedhur punët në vitin 1963 me shembjen e tërmetit nën udhëheqjen e 

Rankoviqit, Maqedonija lindore kaloi në atë qendrore dhe filloi të futet edhe në atë perëndimore, 

kurse Dibrën dhe pjesët tjera i dërguan ka Manastiri, Kratova, Kumanova dhe pasi që ndodhi 

largimi prej vendeve të veta nuk nënkuptonte se në ata vende ka vetëm maqedonas. Duke mar 

parasysh kërkesën e popullit jo sllav që kufizohen me Bullgarinë, edhe pse janë të regjistruar si 

sllavë mirëpo jetën, doket, zakonet, traditat i kanë tonat të shqiptarëve. Ne si parti moderne nuk 

guxonim dhe nuk refuzonim askënd e asnjërit komunitet dhe besim fetar që dëshironte të jetë 

pjesë e jona. Detyra jon ishte që kushdo që të na bashkohet duhet të pranoj rregullat dhe 

programin ton partiak, dhe ne i kemi pranuar ngase ishte vullneti i popullit që jetonte në vende të 

ndryshme të Maqedonisë. E dimë se nuk lind gjë mirëpo reflekton pozitivisht duke guxuar edhe 

atje të thotë njeri se nuk jam anëtar as i VMRO-së e as i LSDM-së por jam anëtarë i BDI-së”.39 

 Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) që në zgjedhjet e para parlamentare pas 

formimit të saj, të vitit 2002 u etablua fuqishëm në skenën politike, duke fituar shumicën 

absolute në bllokun politik shqiptar. Kjo parti arriti të fitoj 13 përqind të votave në nivel të 

vendit, duke fituar 16 deputetë dhe atë: Ali Ahmeti, Agron Buxhaku, Abdilaqim Ademi, Aziz 

Pollozhani, Ejup Rustemi, Fazli Veliu, Gzmi Ostreni, Hazbi Lika, Huseinxhevat Huseini, Hisni 

Shaqiri, Nazmi Beqiri, Nevzat Bejta, Rafiz Haliti, Talat Xhaferi, Teuta Arifi, Xheladin Shatku.40  

                                                           
38 Shih. Etem Aziri; Organizimi politik i shqiptarëve në Maqedoni; Shkup; 2004, fq. 234-235  
39 Intervistë me ish-nënkryetarin e BDI-së, Nazmi Beqiri, enkas për këtë punim 
40 http://ëëë.sobranie.mk/rezultatet-zgjedhore-b06abc51-5428-4dd7-b806-326b55aaa7e2.nspx 
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 Menjëherë pas kësaj, kjo parti do të bëhet pjesë e koalicionit qeverisës të udhëhequr nga 

Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë, me në krye Branko Cërvenkovskin. Sipas shumë 

njohësve të situatave politike, por edhe sipas shumë analizave, ky mandat paraqet edhe mandatin 

më të suksesshëm të kësaj partie. Brenda këtij mandati arrihet të ndryshohen pjesa më e madhe e 

ligjeve të parapara me Marrëveshjen e Ohrit. Gjithashtu në këtë mandat legalizohet edhe 

Universiteti i Tetovës. Në kuadër të këtij katërvjeçari bëhet rritje mjaftë e madhe e përqindjes së 

përfaqësimit të shqiptarëve në administratën shtetërore dhe atë publike, miratohet ligji për 

përdorimin e flamujve dhe simboleve kombëtare, avancohet përdorimi i gjuhës shqipe në 

institucione, miratohet Ligji i ri për ndarjen territoriale, me çrast komunat e Strugës dhe 

Kërçovës bëhen me shumicë shqiptare, avancohet decentralizimi i pushtetit lokal, instalimi i të 

drejtës së vetos apo votimit të dyfishtë të njohur si “votimi me rregullin e Badenterit”, etj. Një 

gjë e tillë reflektoi në mënyrë të drejtpërdrejtë tek partneri maqedonas i koalicionit LSDM-ja, 

duke hasur në rënje shumë të madhe të rejtingut, gjë që rezultoi në humbjen e zgjedhjeve të 

ardhshme parlamentare të vitit 2008.  

Për dallim nga partneri i saj i koalicionit BDI-ja shënoi fitoren e rradhës në vitin 2008, 

kësaj rradhe në koalicion me PPD-në dhe me disa parti më të vogla. Bashkarishtë ky koalicion 

arriti të fitoj 17 deputetë. Por edhe përkundër kësaj, kjo parti do të ngel jashta koalicionit 

qeverisës, ndërsa si partner i VMRO-DPMNE-së për 18 muaj do të jetë PDSH-ja e Menduh 

Thaçit. Kjo gjë shkaktoi një krizë mjaft të madhe politike e reflektuar fillimisht me një protestë 

të BDI-së, për të vazhduar më vonë me mekanizma të ndryshëm politik të bllokimit në organin 

më të lartë ligjvënës, sidomos në ligjet të cilat parashihet të miratohen me votim të dyfishtë, apo 

“me rregullin Badenter”. Kjo krizë çoi deri në “Marrëveshjen e Majit” të vitit 2008, të arritur 

ndërmjet liderëve të VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së, Gruevski dhe Ahmeti, e cila rezultoi me 

shpërbërjen e Parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja.  

BDI me rezultat bindës i fitoi edhe zgjedhjet parlamentare të vitit 2011, duke arritur të 

fitoj 15 mandate deputeti në organin më të lartë ligjvënës. Ndërkaq, rezultatin më të lartë, të 

shprehur në mandate deputetësh, kjo parti do ta arrij në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 

vitit 2014, duke arritur të marrë 19 deputetë.  
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Rilindja Demokratike Kombëtare (RDK) 

 Një ndër partitë politike shqiptare, të paraqitura pas konfliktit të armatosur të vitit 2001, 

është Rilindja Demokratike Kombëtare (RDK). Kjo parti është themeluar në mars të vitit 2011, 

duke u deklaruar si parti me profil të qendrës së djathtë. Themelimit të RDK-ës i parapriu 

iniciativa e pavarur e filluar ne vitin 2009, gjatë zgjedhjeve lokale, për kandidimin e Rufi 

Osmanit si kandidat i pavarur për kryetar të Komunën e Gostivarit. Ish-kreu i Gostivarit, i 

arrestuar në ngjarjet e vitit 1997, për rastin e flamurit, do të jetë edhe figura kryesore e kësaj 

partie. Me fitoren bindëse në zgjedhjet lokale të vitit 2009, Osmani do ta udhëheq iniciativën për 

formimin e RDK-së, duke tentuar që të grumbulloj rreth vetes njerëz të pakënaqur nga situata 

politike, gjendja politike dhe ekonomike e shqiptarëve, dhe sidomos njerëz të pakënaqur nga 

binomi partiak funksional pozitë – opozitë BDI-PDSH.   

“Emërtimi i partisë sonë si Rilindje Demokratike Kombëtare ishte frymëzim i rilindësve tanë për 

të dhënë kontribut në zhvillimin e kombit”.41 Ndërkaq, si devizë kryesore e kësaj partie ishte 

definimi i shtetit të Maqedonisë si shtet binacional i kombit shqiptar dhe maqedonas. 

 Edhe përkundër rikthimit euforik të Rufi Osmanit në politikë me zgjedhjet lokale të vitit 

2009, jehona e kësaj partie humbi në efekt. Një gjë e tillë mbasi për faktin se iniciativa në fjalë 

vonoi shumë për tu shëndrruar në parti, ndërsa partia – RDK-ja nuk arriti që të konsolidohet në 

kohë, pasiqë ajo në fund të dhjetorit të vitit 2012 mbajti kongresin e parë. Në këtë kongres Rufi 

Osmani edhe zyrtarisht u zgjodh kryetar.  RDK për herrë te parë mori pjesë në zgjedhjet 

parlamentare të vitit 2011, ku fitoi dy deputet, Rufi Osmanin dhe Izet Zeqirin. “Në zgjedhjet 

lokale të vitit 2013, RDK mori pjese por nuk fitoi ndonjë komune edhe pse rriti votat në 35.000 

vota,  përkundër 30.000 votave te zgjedhjeve parlamentare te vitit 2011. Ne zgjedhjet 

parlamentare te vitit 2014 RDK serrisht morri pjese ne zgjedhje dhe  doli me 1 deputet ne 

kuvend, por për shkak se RDK nuk i njohu zgjedhjet, për shkak te parregullsive të mëdha, 

refuzoi ta marr mandatin e deputetit. Pas refuzimit të mandatit te deputetit te Rufi Osmanit dhe 

Izet Zeqirit, kandidatja numër tre në radhitje Mirsada Asani, ndryshon mendje të refuzimit të 

mandatit, pranon mandatin e deputetit dhe kalon ne rradhët e BDI-së”.42 

                                                           
41 Intervistë me kryetarin e RDK-së, Vesel Memedi, enkas për këtë punim 
42 Intervistë me kryetarin e RDK-së, Vesel Memedi, enkas për këtë punim 
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Menjëherë pas zgjedhjeve  parlamentare,  kryetari i RDK-së Rufi Osmani jep dorëheqje 

të parevokueshme, si akt moral për shkak të rezultatit zgjedhor. Pas këtij akti të Osmanit, RDK 

zgjodhi këshillin e përkohshëm  prej tri vetave; Vesel Memedi, Zenun Ismaili, dhe Binas 

Pajaziti, qe do te udhëheqin partinë deri në zgjedhjen e Kryetarit të ardhshëm të RDK-se. Në 

dhjetor te vitit 2014 për kryetar të RDK-së zgjidhet Vesel Memedi.  

Në qershor të vitit 2015 RDK-ja  bën  koalicion me LR-PDSH-ën, i cili titullohet si 

“Aleanca për shqiptaret”.  

 

Lëvizja BESA 

Sipas një modeli mjaft interesant, të gërshetuar me modelin kosovar të Lëvizjes 

Vetvendosja dhe partisë më të madhe aktuale në Republikën e Turqisë AKP të presidentit Taip 

Erdogan, do të themelohet një nga partitë më të reja në Maqedoni Lëvizja BESA. Kjo parti është 

themeluar zyrtarisht dhe juridikisht me 2 prill 2015. Ndërsa iniciativa ka nisur më 22 nëntor 

2014, me Konventën e Këshillit Nismëtar të kësaj partie. Si kryetar i këtij këshilli u zgjodh Bilall 

Kasami.  

Përderisa pjesa dërmuese e partive ekzistuese kanë përcaktime të tyre ideologjike të 

ndryshme, kjo parti me një format të ri tenton të sfidon ideologjitë.  “Ne jemi të orientuar në sete 

të ndryshme të të drejtave në ideologjitë e caktuara. Për disa gjëra jemi të djathtë, për disa të 

majtë e për disa të qendrës. Ky përcaktim bazohet në teorinë politike për fundin e ideologjive”.43 

“Lëvizja BESA është organizatë politike që në qendër të vëmendjes së saj para së gjithash e 

ka qytetarin shqiptar, pa e përjashtuar asnjë qytetar tjetër të Republikës së Maqedonisë. 

Lëvizja BESA si subjekt politik përshkruhet me tre A: 

- AUTENTIKE sepse buron nga nevojat reale të shqiptarëve në Maqedoni; 

- AUTOKTONE sepse është krijuar nga kapacitetet vendore shqiptare në Maqedoni; 

                                                           
43 Intervistë Lëvizja BESA 
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- AUTONOME sepse është e hapur për bashkëpunim me të gjithë, ajo është lëvizje e 

pavarur, subjekt në vete dhe e pavarur nga çdo subjekt i brendshëm apo i jashtëm”.44 

Kjo parti nuk e ka njohur Marrëveshjen e Ohrit, duke e konsideruar të njëjtën si 

marrëveshje që i ka skaduar afati. Ndërkaq në disa raste përfaqësues të kësaj partie janë shprehur 

për hartimin e një marrëveshje të re, me të cilën do të rregullohej pozita politike dhe të drejtat e 

shqiptarëve në Maqedoni. 

“Lëvizja BESA ka për qëllim konkurrimin politik përmes zgjedhjeve të përgjithshme, në 

respekt të vlerave të lirisë, barazisë e drejtësisë në një garë politike. Ajo synon të promovojë në 

interes të gjithë qytetarëve e posaçërisht shqiptarëve të Maqedonisë, lirinë e mendimit dhe 

dinjitetin e individit, të drejtat dhe detyrat themelore të tyre, zhvillimin lirë e barazinë në 

mundësi, tregun e lirë e konkurrues si instrument për zhvillimin e shpejtë dhe të qëndrueshëm të 

vendit, shtetin e së drejtës, sigurinë e individit dhe të pronës, përgjegjësinë individuale e 

fuqizimin e familjes, drejtësinë shoqërore e dialogun social, ruajtjen e natyrës dhe të ambientit, 

autoritetin e shtetit dhe vetëqeverisjen e lirë të komuniteteve lokale. BESA angazhohet për 

integrimin e Maqedonisë në organizmat evropiane e euroatlantike si dhe për një rrezatim pozitiv 

të imazhit të vendit kudo në botë. Lëvizjes BESA bashkon rreth saj të gjithë qytetarët që u 

përmbahen këtyre aspiratave dhe objektivave”.45  

Ende pa konsoliduar partinë, pa mbajtur Kongresin dhe pa zgjedhur organet e rregullta 

partiake, Lëvizja BESA menjëherë ka dalë me ide për bashkimin e opozitës shqiptare në 

Maqedoni – me Këshillin Mbipartiak (më vonë i emërtuar si Këshilli opozitar).  Në kuadër të 

këtij këshilli u grumbulluan mjaft fytyra të njohura, ndër të cilët intelektual të dëshmuar. 

Ndërkaq nga partitë politike vetëm Partia për Prosperitet Demokratik i dha përkrahje. Ky këshill 

u kontestua shumë jo vetëm nga partitë opozitare, por edhe nga mjaft ekspertë të fushave 

përkatëse. “Ky Këshill duhet të mbledhë gjithë spektrin opozitarë shqiptarë në Maqedoni që me 

një platformë të përbashkët të dalë me listë të përbashkët në zgjedhje”.46  

 

Lëvizja për Reforma në PDSH (LR-PDSH) 

                                                           
44 Statuti i Lëvizjes BESA, Neni 2. 
45 Statuti i Lëvizjes BESA, Neni 6 
46 Intervistë Lëvizja BESA 
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 Vetëm disa ditë pas shpalljes së listave të kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të vitit 

2015, nga ana e kryetarit të PDSH-së, Menduh Thaçi në Kuvendin Qendror, do të shpërthente 

fraksioni i rradhës në këtë parti. Të pakënaqur nga mënyra e përzgjedhjes së kandidatëve për 

njësinë zgjedhore numër pesë, që kap qytetet e Strugës, Ohrit, Manastirit, etj, me rrethina, një 

grup aktivistësh të PDSH-së, të udhëhequr nga kryetari i Komunës së Strugës, Ziadin Sela, do të 

shfaqnin publikisht pakënaqësinë e tyre me mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve, duke 

shpallur padëgjueshmëri ndaj organeve partiake, respektivisht bojkot të zgjedhjeve nga strukturat 

lokale të Strugës me rrethinë. Një gjë e tillë revoltoi kreun e PDSH-së Thaçi, duke përjashtuar 

Selën dhe disa funksionar të tjerë, të cilët përkrahën kryetarin e Strugës. Duhet potencuar se 

përkrahësit e Selës nuk ishin vetëm nga struktura lokale e Strugës. Nga ana tjetër, Sela i shpalli 

front Thaçit, duke e sfiduar për kryetar partie. Gjithë këtë Sela e ngriti në emër të reformave në 

PDSH, që sipas tij ishin më se të nevojshme – Lëvizja për Reforma në PDSH. Në të njëjtën kohë 

Sela filloi të organizonte kuvende partiake nëpër vendbanime, duke pretenduar riorganizimin e 

strukturave të PDSH-së. Ai arriti të krijoj struktura në shumicën e vendbanimeve shqiptare, 

kryesisht me anëtarë apo ish-anëtarë të PDSH-së. Me këtë ai dhe përkrahësit e tij arritën të 

organizojnë edhe Kongres, duke e quajtur atë Kongresi i VI i PDSH-së. Në këtë Kongres Sela u 

zgjodh kryetar.47     

 Të vetëdijshëm se një gjë e tillë nuk do të kalonte në Gjykatë, gjatë kongresit në fjalë u 

mor vendimi që në rast të mos suksesit, Kuvendi Qendror i zgjedhur në Kongres të ketë të drejtë 

të sjell vendim për themelimin e një subjekti të ri. Dhe pikërisht kjo ndodhi. Fillimisht Gjykata 

do ta rrëzonte pretendimin e Selës se struktura e udhëhequr nga ai janë struktura legjitime e 

PDSH-së. Kështuqë më 28 qershor 2015 kjo strukturë u regjistrua me emërtimin Lëvizja për 

Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare (LR-PDSH). “Ne jemi PDSH. Parashtresa LR 

qëndron përshkak të simbolikës së ndryshimeve brenda-partiake që ishin domosdoshmëri e 

kohës dhe përshkak të privimit që Gjykatat e Maqedonisë na e bënë nga e drejta për trashigiminë 

e emrit dhe pasurisë tjetër materiale dhe jo-materiale që i takon anëtarëve të devotshëm të 

PDSH-së. Lëvizja për Reforma PDSH është organizim i gjeneratës së re politike, që frymëzimin 

politik e ka të indoktrinuar nga kolosi i politikës shqiptare z.Arbën Xhaferi. Anëtarët e 

                                                           
47 Shih. http://ëëë.zhurnal.mk/content/?id=1532111291032 
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devotshëm të LR-PDSH-së refuzojnë nënshtrimin ndaj aparatit shtetëror, zbatimin e politikave 

një-etnike dhe braktisjen e shqiptarëve nga mbështetja e nevojshme politike”.48 

LR-PDSH u përcaktua si lëvizje kombëtare. Ajo u profilizua si parti e spektrit të djathtë 

politik, si për nga çështjet etnike, poashtu edhe për nga programi ekonomik dhe social i saj. LR-

ja synim kryesor ka ri-shpërndarjen e drejt të buxhetit publik, qoftë në formë investimesh 

kapitale, arritjes së proporcionalit buxhetor apo edhe në formë të transfereve sociale. 

LR-PDSH-ja paraqitet si një pasardhëse e filozofisë së Arben Xhaferit, themeluesit të 

PDSH-së. Kjo parti në programin e saj ka të përcaktuar “Marrëveshjen e re” të Xhaferit si 

prioritet bazë.  
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Analytical activity of the security services  
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Abstract  

In this scientific paper is treated the analytical activity of the security services by 

analyzing the diffractive general and specific elements.  

In the paper is analyzed the theoritical and practical function of the analytical segment in the 

security services.  

According to the model of the significance of the problem, are treated the main problems. 

Ranging from defining the problem of information, receiving information, storage, processing 

and submission. Also in the paper is analyzed the comparison of the concrete forms and 

manners, dealing with information.  

This paper is also treated  in historical moments of evolution of services, which has major impact 

 through the analytical segment of services. 
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In this paper are used illustrations with exapmles where as basis are taken cases of the US 

intelligence and counter intelligence. 

 

Key words: analytical activities, security services, intelligence, counter intelligence, information 

etc. 

 

 

Abstrakt  

Në këtë punim shkencor trajtohet veprimtaria analitike në shërbimet e sigurisë, duke 

analizuar në mënyrë zbërthyese elementet e përgjithshme dhe ato të veçanta. Në punim 

analizohet funksionimi teorik dhe praktik i segmentit analitik në shërbimet e sigurisë. Sipas 

modelit të rëndësisë së problemit, trajtohen problemet kryesore, duke filluar nga informacioni 

apo definimi i problemit, marrja e informacionit, ruajtja, përpunimi, verifikimi, analiza, 

parashikimi, si dhe dorëzimi i tij. Gjithashtu në punim analizohet me komparacione konkrete 

forma dhe mënyra e veprimtarisë me informacion.  

Në punim gjithashtu trajtohen edhe momente historike të evoluimit të shërbimeve 

historike, ku ndikim të madh ka segmenti analitik i shërbimeve.  

Në punim shfrytëzohen ilustrime me shembuj konkret, ku për bazë merren raste të 

shërbimeve të zbulimit dhe kundërzbulimit amerikan.  

 

Key ëords: veprimtaria analitike, shërbimet e sigurisë, zbulimi, kundërzbulimi, 

inteligjenca, iformacioni etj.      

  

Veprimtaria informative analitike në shërbimet e sigurisë (shërbimet sekrete) paraqet pjesën 

“kabinetore” të procesit të zbulimit (inteligjencës) dhe kund[zbulimit. Si i tillë, ky segment 
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paraqet edhe procesin kundërveprues me veprimtarinë penale (armiqësore) ndaj sigurisë 

kombëtare (nacionale). Procesi analitik zhvillohet në një qetësi të plotl të Qendrës – Shërbimit. 

Ndërkaq, përpunimi i të dhënave dhe analiza, fillon që nga rezidentura e përfaqësisë së shërbimit 

të sigurisë përkatës që jep informacionin, e cila funksionon në territorin e shtetit të huaj, në 

fshehtësi të çfarë do lloji, apo edhe nga oficeri në fshehtësi i kundërzbulimit. 

 Një nga ekspertët e specializuar më në zë të kësaj fushe, Nikolai Leonov, në hyrjen e 

librit të tij të fundit, kushtuar punës informative në përfaqësitë e jashtme diplomatike dhe 

tregtare, fillon me betimin e pashkruar të zyrtarit të informacionit (agjentit). Secili i cili zgjedh 

profesionin e tij si agjent i mbledhjes së informacionit apo dhënjes së informacionit, qoftë 

nëpërmjet mjeteve të informimit masiv, direkt nga shoqëria, apo edhe nëpërmjet kanaleve të 

diplomacisë, ybulimit dhe kundërzbulimit, në katet ku merren vendime – shtetërore, korporata 

apo kompani, “duhet të betohet se para vetes se do të jetë i pa kompromis në vërtetësinë e 

fakteve, në të vërtetën apo objektivitetin”.50 Një gjë e tillë nënkupton vayhdimësinë se nuk mund 

ti shkaktohet dëm më i madh interesave shtetërore apo edhe të punëdhënësit, në rastë se jepet 

informacion i cili vjen si rrjedhojë e bindjeve dhe dëshirave të atij që e jep të njëjtin.  

 Në profesionin e specialistit të informacionit në sferën e zbulimit, në shërbimin e zbulimit 

por edhe në polici, ekziston një dozë e caktuar e të ashtuquajturit “mazohizëm”. Në kohrat e 

lashta të hershme, disa udhëheqës kanë vrarë sjellësit e informacioneve të këqija. Edhe në ditët e 

sotme, qoftë në kuadër të shërbimeve, poashtu edhe në atë të korporatave, nuk pëlqehen këto 

sjellës, madje as nuk shpërblehen. Por megjithatë, mbetet satisfaksioni moral, sikurse në besimin 

religjioz, që e keni parë të vërtetën, që të njëjtën e keni treguar në vendin e duhur, ndërsa një gjë 

e tillë ju bën të lirë.  

 Njeriu që nga kohërat e lashta ka kuptuar që informacioni është fuqi. Nëse hapim sërish 

librat e shenjtë religjioz, do të bindemi se Zoti gjithnjë u ka ndihmuar të zgjedhurve të tij me 

informacion, për atë se çfarë i pret. Në këtë mënyrë Ai u ka ndihmuar për të mbijetuar dhe për të 

pasur sukses. Nëse Zoti nuk do ta kishte lajmëruar Nuhun për përmbytjen që pasonte, si rezultat i 

së cilës ai ndërtoj të ashtuquajturin “sandëkun e Nuhut” dhe mblodhi çifte nga të gjitha gjallesat 

shtazore dhe bimore, sot bota nuk do të ekzistonte në këtë lloj. Nëse ai nuk do ti ndihmonte 

                                                           
50 Леонов, Н.С. - бивш ръководител на информационно-аналитичното направление в структурите на КГБ на 

СССР. В: Бояджиев, Т. и кол. Разузнаването – достойни мъже в игра без правила.С., 2000. 
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Moiseut (Musait) me informacionin e duhur, rrjedhimisht edhe edhe për operacionin e parë të 

përshkruar zbulues, Bota do të dukej shumë më ndryshe. Paralajmërime të këtilla Allahu bëri 

edhe nëpërmjet të dërguarit të tij Muhamed. Për këtë një krahasim “si dielli, ajri dhe uji”, gjë që 

nënvizon se diçka është jetësishtë e rendësishme, do të duhej të përbushet, respektivisht do të 

duhej të duket kështu “si dielli, ajri, uji dhe informacioni”. Tre kushtet e para nuk janë të 

mjaftueshme për mbijetesën e njeriut. Pa informacion ai thjesht nuk do të mundet të ekzistoj si 

subjekt biologjik, as në lashtësinë e hershme, e as në ditët e sotme. 

 Në takimin ndërkombëtar të zbuluesve,  të realizuar në Sofje të Republikës së Bullgarisë 

në vitin 1992, ish drejtori i Drejtorisë së Zbulimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Uiliam 

Kolbi, ka folur për tre revolucione në historinë e zbulimit amerikan:  

1. kalimin nga rekognimi (vrojtim të terrenit) në vepër luftarake (në zbulim në kohën e 

luftës për pavarësi),  

2. revolucionin e teknologjive të larta me instalimin e aeroplanit zbulues U2, 

bashkëudhëtarëve zbulues, elektronika dhe super kompjutrat, 

3. revolucioni i analizës zbuluese, e cila vazhdon të jetë prezente. 

Nëse për dy elementet e parë tashmë është shkruar shumë, karakteristike për revolucionin e tretë 

është se pa u nënçmuar rëndësia e punës operative dhe rroli i agjenturës, rëndësi të veçantë merr 

procesi analitik informativ.51 

 Rëndësia e elementit të sipërpërmendur mund të vërehet më së mirë në shpërndarjen e e 

buxhetit për CIA. Sipas Herbert Maier, specialist i njohur i sferës së zbulimit, 95 përqind e 

buxhetit të CIA ndahet për mbledhjen e informacionit dhe për analizë, ndërsa vetëm 5 përqind 

për agjenturë dhe operacione sekrete.52    

Në kuptimin klasik informacioni paraqet një të dhënë, e cila në vete përmban fuqinë dhe 

pushtetin. Shpërndarja e informacionit gjithmonë ka qenë objekt i kontrollit, ndërsa përcjellja e 

pa drejtë gjithmonë është sanksionuar. Prometeu e paguajti vendimin e tij për ti dhënë njerëzve 

sekretin e zjarrit dhe ti bëjë të barabartë me zotërat, me vuajtjet e tija jonjerëzore të përjetëshme. 

                                                           
51 Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000. 
52 30 май 1989 г. – изказване на Конференция „Ролята на разузнаването в свободното общество”. 
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Një nga format për realizimin e kontrollit mbi shpërndarjen e informacionit është 

sekretizimi. Një nga kushtet kryesore të informacionit është aktualiteti i tij. Vlera e një 

informacioni në vend të parë përcaktohet me faktin nëse i njëjti u përgjigjet kërkesave të 

interesave aktuale shtetërore apo biznesore.  

Jo më pakë i rëndësishëm është kushti që informacioni të ketë karakter paraprirës, të jetë 

për të ardhmen, të parasheh ngjarje, të cilat ende nuk kanë ngajrë, por me probabilitet të madh 

për të ndodhur. Domethënë, ky karakter paraprirës ka një rëndësi shumë të madhe për shërbimet 

kundërzbuluese dhe luftën e tyre me terrorizmin. Një kusht tjetër mjaft i rëndësishëm dhe 

qenësor është që informacioni i marrë të jetë i vërtetë dhe objektiv. 

Një nga vështirësitë më të mëdha (sëmundje) profesionale në sferën e zbulimit por edhe 

në sferën analizës së zbulimit është i ashtuquajturi “mendim i dëshiruar” apo “ëishful thinking”. 

Një gjë e tillë do të nënkuptonte, përdorimin e informacionit objektiv jo në kuadër të vërtetësisë 

së tij reale, por në mënyrë që do ti pëlqente atij që ka porositur informacionin. Prishja e kushtit të 

objektivitetit dhe vërtetësisë shpesh herë çon deri në dëme shumë të mëdha dhe të pa 

riparueshme. Gabimet më të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ish - Bashkimit 

Sovjetik, rrëzimi i regjimit të Shahut në Iran dhe ngjarjet që e shoqëruan atë, si dhe ndërhyrja e 

Rusisë në Avganistan janë fryt i prishjes së kushtit kryesor për vërtetësi dhe objektivitet të 

informacionit zbulues. 

E drejta dhe përgjegjësia për tu thënë e vërteta, kush e di sa keq të tingëlloj ajo, duhet të 

jenë privilegj i garantuar për zbulimin dhe për pecialistët e fushës së sigurisë. Vërtetësia e 

informacionit është garanci për marrjen e vendimeve të drejta por edhe në përgjithësi për 

sigurinë kombëtare të shtetit.53  

Një kusht tjetër mbi informacionin është edhe vetija gjithpërfshirëse dhe e plotë e tij. Kjo 

nënkupton, informacioni të jap mundësisht një fotografi sa më të plotë për temën që trajtojmë, 

por pa u orientuar vëmendja e në elemente të shkallës së dytë dhe detaje të parëndësishme. 

Informacioni duhet të jetë në formë të shtrënguar, të paraqes historinë dhe gjenezën e problemit, 

zhvillimin dhe gjendjen aktuale të problemit në moment, të përmbaj karakteristika dhe parametra 

                                                           
53 Бояджиев, Т. Шпионажът като занаят. Изд.„Захари Стоянов“. 2002, с. 124. 
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themelore për persona konkret dhe fuqitë lëvizëse, elementet negative të mundshme, perspektivat 

për zhvillim të ideve për veprimtari adekuate të kundërzbulimit në raste kundër terrorizmit. 

Analisti konkret, i cili ka një vështrim të gjërë mbi materien e vrojtuar, është i prirur të 

përcaktoj vëmendjen drejtë asaj që është e re për të.  Por, kryeministri, apo ndonjë funksionar i 

lartë shtetëror i cili do ta lexoj informacionin, normal që nuk është specialist i fushës konkrete, 

kështuqë shumë çfarë në përmbajtjen e informacionit për të mund të jetë e paqartë. Siç duket, atij 

duhet ti jepet informacion me zë, për të vlerësuar problemin dhe për të marrë vendim adekuat. 

Një nga elementet që është shumë prezente në këtë veprimtari, shumë shpesh udhëheqësit 

e shërbimeve të specializuara dhe atyre policore paguajnë informacion në të kuptimit të gabuar 

sipas parimit “sa më shumë aq më mirë”. Në këtë drejtim pretendohet se sa më shumë faqe aq 

më shumë do tua shtojnë autoritetin, ata janë në gjendje të rendisin në byronë e marrësit 

dokumente me informacion me vëllim 20-30 faqe. Si rregull apo si praktikë, marrësi këtë lloj 

dokumenti do ta vendos poshtë gjitha dokumenteve të tjera dhe nuk i dihet se kur do të vij në 

rradhë për tu lexuar. 

Sikurse vërehet gjithmonë në raste të tilla duhet kërkuar optimumi. Praktika tregon se 

edhe rasti më i vështirë mund të nxirret në letër në dy apo tre faq të shtypura. Për këtë arsue nuk 

është befasi që Përmbledhja e përditshme e zbulimit nacional të SHBA-ve, e cila i raportohet për 

çdo ditë në mëngjes Presidentit të SHBA-së, dhe e cila përmbledh gjithë informacionin 24 orësh 

të mbledhur nga të gjitha shërbimet e zbulimit, nuk kalon mbi një faqe e gjysëm tekst, 

pavarësisht nga ngjarjet të cilat i pasqyron. Kjo nënkupton një dendësi të lartë të informacionit 

dhe rëndësinë e çdo fjale të përdorur në tekst. 

Është interesant fakti se shumica e udhëheqësve, qofshin presidentë, kryeministra, 

ministra të brendshëm apo shefa shërbimesh nuk parapëlqejnë tekste të gjata. I tillë ishte edhe 

rasti me ministrin e fundit komunist bullgar, i cili ushtronte funksionin deri në vitin 1989. Ai nuk 

nënshkruante informacion zbulues të adresuar deri tek presidenti Todor Zhivkov, nëse i njëjti i 

kalonte dy faqe të shtypura në makinë shkrimi.  

Informacioni duhet të përmbaj risi, respektivisht momente të panjohura deri më tani. Nëse 

informacioni përmban një rishpjegim të ngjarjeve tashmë të njohura, fakteve apo të vërtetave të 

thëna, thjesht ajo nuk paraqet informacion. 
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Megjithatë, në raste të këtilla mund të kemi edhe dilema apo përplasje në pozicione apo 

shtrembërim të rëndë profesional. Puna e specialistëve ose shërbimeve operative policore matet 

me informacionin e tyre apo produksionin e informacionit, por ka raste të gjenerimit apo 

prodhimit të informacionit. Kjo nënkupton se pa pasur fakte konkrete, zbuluesi të paraqes si të 

tilla pritje të tija, parashikime apo interpretime. Për një qëllim të caktuar ai mundet edhe tia lejoj 

që të paramendoj “burime konkrete” të informacionit. Si rregull “informacioni” i tij i shpikur do 

ti nënshtrohet “mendimit pozitiv”, respektivisht do të jetë e tillë që të tërheq vëmendjen e 

pranuesit, dhe ti pëlqej atij. I till është rasti me pseudointervistën e Presidentit të Republikës së 

Kroacisë Franjo Tugjman, të publikuar në maj të vitit 1999, në gazetën me tirazh më të madh në 

Bullgari, është ilustrim i mirë se si një gazetar i pa ndershëm mund të manipuloj me opinionin 

shoqëror dhe kreun shtetëror të një shtetit të tërë, dhe të shkaktoj një skandal ndërkombëtar.54 

Por si do të kishte qenë dhe çfarë do të kishte ndodhur, çfare efektesh do të kishte nëse një 

informacion i tillë do të kishte ardhur nga ana e shërbimeve të zbulimit, dhe i njëjti të ishte bazë 

për vendime shtetërore?!  

Në vend të fundit për nga rradhitja, por jo edhe sipas rëndësisë, është kushti për fshehtësi 

të informacionit. Ky kusht apo nevojë në asnjë rast nuk do të thotë se informacioni i cili na 

intereson duhet të jetë i mbyllur në shkaf apo në çelës. Më saktë definicioni fshehtësi në këtë rast 

duhet marrë si ekuivalencë e informacionit, fshehje nga shoqëria, apo informacion i fshehur nga 

konkurrenca. “Qendrat” e marrjes së vendimeve luftarake, politike, ekonomike, financiare, 

tregtare, por edhe vendime të tjera, mbetet e fshehtë, pa çdo gjë të lidhur me të, të ketë shenja të 

fshehtësisë, si dhe të ruhet në kasaforta rezistente nga zjarri. Informacioni përkatës nga këto 

qendra do të paraqes interes të caktuar zbulues. Nuk duhet harruar se si rregull, produkti 

informacionit zbulues krijohet në bazë të 95 përqind të informacionit të dekonspiruar apo 

zbuluar, ose të informacionit më pak sekret. 

Mënyra e përpunimit dhe analiza e informacionit mund të rikthej një produkt zbulues, të 

përgatitur vetëm me informacion të zbuluar, në një dokument top sekret. Nuk duhet harruar se 

shtetet fshehin dhe ruajnë si sekret të lartë të dhënat e anëve të tyre pozitive dhe atyre negative. 

                                                           
54 В. Нощен труд, 26-27.04.1999 г. Главният редактор Пламен Каменов подава оставка след разследването на 

случая. 
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Anët e forta ruhen që të mos u vidhen apo të përfitoj kundërshtari apo konkurrenti. Anët e dobëta 

fshihen për arsye që të mos përdoren nga kundërshtari për interesin e tyre. 

Kërkesat (kushtet) për procesin informativ analitik (përvetësim, përpunim, analizë) 

plotësojnë disa parametra të caktuara. Në vend të parë sipas kronologjisë, por jo edhe sipas 

rëndësisë, është kushti për formulim të sakt dhe preciz të interesit. Gjeniu shkencor hyn në 

laboratori jo me motivin “nëse ka diçka interesante do ta zbuloj”, por din atë se çfarë të kërkoj. 

Ai hyn që ti trajtoj dhe verifikoj hipotezat e tij të përpunuara mirë. E njëjta është edhe në 

“intelegjencë” (zbulim). Kur është e thënë qartë çfarë duhet të kërkohet, e njëjta do të gjendet. 

Ky është kushti themelor për përgatitjen e detyrës informative.        

Një kusht tjetër, poashtu mjaft i rëndësishëm është edhe analiza gjithpërfshirëse, 

respektivisht ajo të jetë e plotë. Kjo gjë nënkupton, fillimisht të kapet i gjithë informacioni që 

është në dispozicion – sekret apo i njohur nga burimet e agjenturës dhe burimet teknike 

operative, të vetat apo të huaja. 

Në bazë të këtij informacioni duhet të analizohen të gjitha aspektet e mundshme dhe 

ndikimet mbi ngjarjen e analizuar, respektivisht shkaqet për paraqitjen e saj, gjenezën, 

zhvillimin,  parahistorikun, faktorët luftarak, politik, ekonomik, kulturor, social, etnik, religjioz 

si dhe të gjithë faktorët e tjerë, të cilat kanë ndonjë lloj ndikimi mbi lëndën e analizës.  

Kushti për gjithpërfshirje në analizë (analizë të plotë) parashtron edhe kërkesën për 

multidisciplinaritetin e saj. Pasiqë një ngjarje mund të jet objekt i analizës në fusha të ndryshme 

shkencore, procesi i hulumtimit të saj duhet të ketë karakter multidisciplinar. Për këtë shkak 

produkti final zbulues paraqitet si rezultat i përpjekjeve të shumë specialistëve nga fusha të 

ndryshme shkencore.  

Një kusht mjaft i rëndësishëm është edhe kërkesa për raportim të plotë të mendimeve 

(qëndrimeve). Pasiqë produkti final është vepër e specialistëve të ndryshëm (punëtorëve 

operativ, kriminalistëve, specialistëve teknik etj), shumë e rëndësishme është që të shfaqen të 

gjitha mendimet e ndryshme. Praktika ka treguar se shumë shpesh vlerësimi më i saktë nuk është 

vlerësimi i shumicës. 
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Analiza duhet të bazohet në fakte, ndërsa faktet duhet të jenë të atillë sikurse janë. Ajo 

duhet të jetë plotësisht objektive, pavarësisht nëse do të pëlqehet apo jo. Është e palejueshme 

ideologjizimi apo politizimi i analizës. Një qasje e ideologjizuar apo politizuar fsheh rreziqe 

shumë serioze dhe të rënda, ndonjëherë bile edhe me pasoja fatale. 

Shumë është e rëndësishme zbulimi në kohë i surprizave apo të papriturave të mundshme, 

të cilat mund të jenë politike, ekonomike, luftarake, kriminale, shkencore, teknike etj. Nëse 

zbulojmë se kundërshtari posedon një aramë të re, pas së cilës ai fillon të armatoset, atëherë 

kuptohet se jemi shumë vonë, dhe kjo është e papranueshme. Kjo analizë gjen zbatim të madh në 

veprimtarinë preventive të kundërzbulimit në luftë kundër terrorizmit, respektivisht sulmeve 

terroriste. Për këtë gjë një ndër segmentet më të rëndësishme në procesin analitik është zbulimi 

në kohë i të papriturave të mundura – analiza e zbulimit. Nëse në produktin analitik formulojmë 

përfundime dhe vlerësime, atëherë vijmë deri në nivelin tjetër informativ analitik. Dokumenti 

tashmë është shëdrruar në parashikim zbulimi. Atëherë kur parashikimi i zbulimit është i 

plotësuar me propozim të motivuar mirë për veprim, ajo shëndrrohet në produkt ybulimi më të 

fuqishëm. Ky dokument gjithashtu ka karakter specifik. Në të duhet të kyçen veprime alternative 

në rast të ndryshimit të situatave. 

Në procesin informativ analitik një rëndësi të veçantë ka edhe parimi i dyshimit, 

kontrollimit dhe rikontrollim. Dyshimi ka një vend të veçant në profesionin e shërbimeve 

kundërzbuluese. Rëndësia e këtij parimi është e vënja e pandërprerë në kontroll dhe rikontrollim 

të çdo fakti të veçantë, çdo informacioni, të çdo konkluzioni, si dhe çdo përfundimi. Kjo është 

një nga mënyrat më efektive për zbulimin e dezinformimit të kundërshtarit apo agjentëve të huaj, 

të përfshirë në aparatin tuaj të agjenturës. Për këtë fjala e urtë më e pëlqyer e presidentit 

amerikan Regan ishte „Доверяй, но проверяй”, që do të thotë, beso por provo.  

Informacioni duhet të arri deri te personat zyrtarë, të cilët sipas fuqisë së kompetencave të 

tyre dhe detyrimeve, kanë nevojë për këtë informacion. Një gjë e tillë bëhet që zyrtarët 

kompetent të marrin vendimet e duhura shtetërore.  Informacioni nuk duhet të arrij, sidomos tek 

personat që nuk kanë qasje në dokumentacion sekret, pavarësisht ku janë të angazhuar ato dhe në 

çfarë pozicioni gjenden. 
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Në veprimtarinë informative analitike të shërbimeve speciale dhe policore përdoren 

metoda dhe mjete të shumëllojshme, me qëllim të hartimit të një analize efikase dhe kualitative.     
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ABSTRACT 

 

In this paper are treated types of analysis in analytical information system. Using 

concrete examples are treated the main types of analysis, such as analysis of neccessary 

conditions, retrospective analysis, analysis of the situation, comparative of the types of 

analysis. 

This research also through concrete elements makes the difference between types of 

analysis given by specific variants for probability of success, but also forcasting error as 

possible variant. This paper mainly deals coming to the information through analysis models 

without concrete links. 

In this direction ate treated the American, Russian, Israelian and British experience. 

 

Key words: analysis, analytical models, information, analysis of the neccessary conditions, 

analysis of the situation, retrospective analysis, comparative analysis etc. 
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Abstrakt 

 Në këtë punim trajtohen llojet e analizave në sistemin analitik informativ. Duke marrë 

shembuj konkret, trajtohen llojet kryesore të analizës, si: analiza e kushteve të nevojshme, 

analizës retrospektive, analiza e situatës si dhe analiza komparative. Gjithashtu nëpërmjet 

elementeve konkrete hulumtuese bëhet dallimi ndërmjet llojeve të analizës, jepen variante 

konkrete për mundësinë e suksesit të parashikimit por edhe të gabimit si variant i mundshëm.  

 Punimit trajton kryesisht ardhjen deri tek informacioni, nëpërmjet modeleve të 

analizës, pa pasur burime konkrete. Në këtë drejtim trajtohen përvoja amerikane, ruse, 

izraelite dhe britanike.  

Key ëords: analiza, modele analitike, informacion, analiza e kushteve të nevojshme, analizës 

retrospektive, analiza e situatës,  analiza komparative, etj.  

  

    

Hyrje - Analiza e kushteve të nevojshme (kërkesave)  

 

Modeli kombëtar i inteligjencës punon në atë mënyrë që qarkullimi apo lëvizja e 

informacionit është e përhershme dhe sistematike. Ajo në vete ngërthen të gjitha të njësitë 

dhe institucionet me funksione të zbatimit të ligjit në vend. Kjo nënkupton shërbimet e 

inteligjencës (zbulimin), kundërzbulimin dhe shërbimet operative policore. Kjo gjë lejon që 

njësitë analitike të jenë të furnizuar në mënyrë të pandërprerë me informacionin e 

nevojshëm.56 

 Karakteristike për këtë metodë është se analizatori tenton të pozicionohet në vendin e 

të analizuarit. Qëllimi i kësaj është që nga pozita e konkurrentit të formulohen kërkesat 

strategjike dhe planet për zhvillimin e saj. Gjithashtu tentohet të përcaktohen detyrat kyçe të 

cilat nevojiten që të zgjidhen në momente të caktuara kohore, që të mundet që për qëllim 

final të arrihet formulimi i qëllimit strategjik. Pas kësaj puna kufizohet në ndjekjen e këtyre 

pikave kyçe dhe të kryqëzuara, si dhe deri në paraqitjen e informacionit. Kjo bëhet për shkak 

                                                           
56 Сборник „Оценка на заплахите от организирана престъпност”, Методологически проблем и световен 

опит – Център за изследване на демокрацията. 2010, с. 20. 
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se punojmë në drejtimin tonë të formuluar, si dhe se kemi përpunuar kërkesat afatgjata të 

konkurrentit. Kjo metodë aplikohet në periudhë kohore relativisht të gjatë, dhe njëra nga 

detyrat më të rëndësishme është detajizimi i pandërprerë dhe saktësia e kërkesave të 

parashtruara. Shembulli i radhës ilustron të gjitha përparësitë e këtij modeli. 

  

Raste studimore hulumtuese 

 Në vitet 70-ta të shekullit të kaluar, udhëheqësia ushtarake amerikane parashtron para 

shërbimit të zbulimit ushtarak një detyrë konkrete: “Si do të duket aeroplani ushtarak rus i 

shekullit XXI?”. 

 Duke e parashtruar çështjen para specialistëve të sektorëve të ndryshëm të 

intelegjencës, udhëheqësit e zbulimit ushtarak shumë shpejtë arrijnë deri tek konstatimi se 

shërbimet e intelegjencës amerikane nuk posedojnë agjenturën e nevojshme në Bashkimin 

Sovjetik, me mundësitë që të arrij të marrë informacione dhe ti ofroj ato në shërbimin amë, 

për sa i përket kësaj çështje. Kuptohet se detyra për të këruar dhe për të përfituar një 

agjentura me mundësi të këtilla i tejkalon rezidenturat. Megjithatë për një gjë të tillë nuk 

mundej që të vlerësohet për një të ardhme më të afërt.  

 Duke u nisur nga fakti i sipërpërmendur, u vendos që gjith ky proces të fillonte në një 

rrugë paralele. Duke shfrytëzuar potencialin intelektual të fellës (komunitetit) së 

intelegjencës, akademik dhe biznesor të ndërtimit të aeroplanëve por edhe të sektorëve të 

ndërlidhur me të, formohen grup punues i specialistëve, të cilët kanë njohuri shumë të mira 

për mundësitë dhe kapacitetet sovjetike në këtë fushë. Detyra e tyre është që të vendohen në 

vend të udhëheqësve ushtarak, konstruktorëve dhe specialistëve rus, dhe duke u nisur nga 

mundësitë momentale dhe perspektivat ruse, të përpunojnë një projekt taktiko - teknik për 

aeroplan luftarak rus të shekullit të ardhëshëm. Në këtë mënyrë arrihet shumë lehtë në nivele 

të pastra pragmatike. Duke u nisur nga fakti se shpejtësia e aeroplanit ushtarak të ardhshëm 

duhet të arrij 2500 km. për orë dhe maksimumit të lartësisë prej 20 000 metra, gama e 

veprimit 3500 km., me peshë të përgjithshme 35 tona i mbushur me gjithë armatimin dhe 

municionet e nevojshme, motorë me tërheqje 15 000 kg., të çdo njërit etj, përpunojnë 

kërkesat për vajrat të cilat do të përdoren për motorët për kushte ekstra termale etj. Qëllimi 

është që të arrihen nivele të tilla teknologjike, të cilat nuk trajtohen si super sekrete, por  por 

pa praninë e të cilave nuk mund të përmbushin kërkesat e tyre. Duke i marrë në kontroll të 
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rregullt këto momente vendimtare, duke përpunuar të gjithë shtypin e specializuar shkencor 

rus, duke mbledhur gjithkund ku është e mundur informacion zbulues, me rrjedhën e kohës 

specialistët arrijn të përcaktojnë në mënyrë shumë të saktë atë që vërtetë u është kërkuar si 

kërkesë zyrave konstruktore ruse. Në këtë mënyrë merren nën kontroll të gjitha fushat, ku 

mund të paraqitet ndonjë zbulim shkencor teknik, ashtuqë konstruktorët dhe ushtarakët 

amerikanë të mos zihen në pozicion të papritur.  

 Rezultatet e gjithë kësaj, në anën tjetër, gjejnë vend në kërkesat e ushtrisë amerikane, 

drejtuar konstruktorëve të tyre për krijimin e aeroplanit ushtarak të shekullit të ardhshëm.  

 Nga pozicioni i sotshëm, 30-40 vite më pas, bëjmë krahasim të të dhënave taktike 

teknike të aeroplanit rus SU-37 “Shqipnja kokë artë” (СУ-37 „Беркут”), aeroplan i 

gjeneratës së gjashtë, i cili pritet që të futet në përdorim si armatim disa vite më vonë, dhe 

pritet që të jetë një nga avionët kryesor të foltës ajrore ruse në dekadat e ardhshme, me të 

dhënat e aeroplanit amerikan analog F 22 “Raptor” (Zogu grabitqar), do të bindemi se edhe 

pa prezencën e burimeve të super agjenturave, jep rezultate shumë të fuqishme. Sigurisht që 

nuk është e rastësishme që edhe modeli i emërtimeve përkëdhelëse është shumë i ngajshëm.  

 Ky rast na kujton edhe një rast shumë interesant të viteve të 80-ta. Kur i tregojnë 

presidentit amerikan Ronald Regan,  për herë të parë fotot e anies kozmike „Буран” (Stuhija 

e dëborës), reagimi spontan i presidentit amerikan është “Pse i ngjan aq shumë ‘Shatëllit’57 

tonë’?”. Siç duket shërbimet e inteligjencës ruse kishin kryer me mjaftë sukses punën e tyre 

në konstruimin e anijes së tyre kozmike. 

 Një metodë tjetër, e aplikuar në analizën e zbulimit është analiza retrospektive apo e 

njohur ndryshe edhe si analiza e analizës.  

 Metoda e analizës retrospektive paraqet instrumentin më efektiv për rritjen e kualitetit 

të veprimtarisë së vetë analitike dhe parashikuese (prognozuese). Me aplikimin e këtij metodi 

rriten mundësitë edhe për zbulimin e ngjarjeve aktive të veprimtarisë terroriste, si dhe 

zmadhimin e forcave të veta recistive kundrejt dezinformimit dhe informacionit të orientuar. 

 Kërkesa themelore e këtij metodi është rikthim i shumë hershëm në kohë, tek analizat 

tona të mëherëshme dhe analizimin e tyre në dritën e ngjarjeve tashmë të kryera. Disa 

teoreticientë nuk i kushtojnë vëmendje të madhe kësaj metode, por një gjë e tillë nga praktika 

                                                           
57 Shatëll është anije kozmike amerikane 
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është treguar se është e gabueshme. Me aplikimin e kësaj metode shumë shpejt vërehen dhe 

mënjanohen gabimet që kanë lejuar analizatorët tonë, si dhe përcaktohen shkaqet për këto 

gabime. Gjithashtu vërehen edhe anët e forta të tyre si dhe parashikimet e tyre të cilat i 

parashtrojnë dhe arsyetojnë në të njëjtën kohë. E gjitha kjo lejon që pandërprerë të rrisin 

nivelin e analizës tonë, të konkretizojmë kërkesat tona, pretendimet, rekomandimet, të 

stimulojmë analizatorët e mirë dhe të përcaktojmë kërkesa shtesë për analizatorët pa përvojën 

apo efikasitetin e duhur.  

 Ky model ka edhe një anë mjaftë të rëndësishme. Ai lejon, edhe pse me vonesë, të 

zbulojmë ngjarjet aktive të kundërshtarit apo të konkurrentit konkret.  

 Një aktivitet aktiv i kundërshtarit, i zbuluar, shëndrrohet në një armë shumë të 

fuqishme tonën. Duke kapur konceptin dhe mendimin e aktivitetit, por edhe efektin e saj, të 

cilin kundërshtari ka dashur që të arrij, kanalet nëpërmjet të cilëve ka arritur që ta realizoj, 

mjetet e përdorura – agjenturat, mjetet operative dhe ato teknike. Agjentët për ndikim, lidhjet 

e besueshme etj, ne fitojmë mundësinë që vetë të realizojmë një aktivitet të tillë, ta rikthejmë 

në kanalet e njëjta “në errësirë”, respektivisht pa e kuptuar kundërshtari, dhe ta rikthejmë 

efektin e fundit në të mirën tonë. Këtu ndikon edhe momenti psikologjik, se kundërshtari nuk 

paraqet asnjë dyshum në kanalet e veta, pasiqë ato tashmë kanë përdëftuar se veprojnë në 

interes të tyre. 

 Metodat e përshkruara të analizës janë të shtrira në kohë. Disa herë paraqitet nevoja 

që në mënyrë shumë të shpejtë të realizohet anlizë e një rasti apo situate të papritur. 

Veçanërisht të përshtatshme për këtë qëllim është metodë tjetër e analizës së situatës. Ky 

metod është përpunuar gjatë vitit 1970 nga Instituti për ekonomi botërore dhe marrëdhënje 

ndërkombëtare (ИМЭМО) në Akademinë e Shkencave të Bashkimit Sovjetik.   

 Krijues i metodës së analizës së situatës është akademiku i njohur rus Evgenij 

Mihajloviç Primakov, i cili rreth dy dekada më vonë (1991) do të marrë udhëheqjen e 

Shërbimit të zbulimit të jashtëm të Rusisë, duke u ngjitur më vonë si ministër i punëve të 

brendshme, ndërsa vetëm disa vite më vonë edhe kryeministër i Federatës Ruse. Në veprën e 

tij në Akademinë e Shkencave Ruse të Bashkimit Sovjetik është shkruar: “Evgenij Mihajloviç 

Primakov, është autor i metodikës së parashikimit afatmesëm të zhvillimit të situatave 

politike. Nën udhëheqjen e tij është krijuar dhe zbatuar në prakikën e punës shkencore 
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hulumtuese formë e tillë efektive e hulumtimit si analiza e situatës”.58 Aplikimi themelor i 

kësaj metode është në rastet kur kemi të bëjme me situata të cilat zhvillohen shumë shpejtë, 

për të cilat nuk ka shumë informacion paraprak, dhe nuk kemi në dispozicion shumë kohë, 

por as edhe metoda të tjera. 

 

Etapat e analizës: 

 Objekt qendror i këtij hulumtimi është situata e re. Analiza bëhet në tre etapa: 

1. Etapa përgaditore – ka për detyrë të ndërtoj skenar për analizë të situatës dhe të 

formoj grup ekspertësh, 

2. Etapa themelore – në këtë etapë bëhet një ekspertizë kolektive, 

3. Etapa përfundimtare – etapa në të cilën përgatitet dokumenti përfundimtar. 

 Pjesëmarrësit në analizën e situatës përcaktojnë udhëheqësin e analizës, grup 

skenaroredaktues,si dhe grup të ekspertëve. Shumë e rëndësishme është që në dokumentin 

përfundimtar të paraqiten të gjitha mendimet, dhe jo vetëm pikëpamjet mbizotëruese. Disa 

herë mendimi i një eksperti të vetëm mund të tregohet si më i saktë se mendimet e gjithë 

ekspertëve të tjerë. 

 Faza e fundit e analizës së situatës është shpërndarja e dokumentit përfundimtar. Në 

këtë fazë në mënzrë të fortë duhet të ruhet parimi i “patjetër duhet të diet” dhe nuk duhet të 

lejohet forma e rregullt e shpërndarjes sipas parimit “merreni këtë dokument se sa të madhej 

janë ekspertët të cilët u morrin me këtë çështje”. Kjo analizë, është shumë e vlefshme për 

kundërzbulimin ose për policinë e kriminalitetit, gjatë ndjekjes dhe ndërprerjes së akteve 

terroriste, kur proceset zhvillohen shumë shpejtë, ndërsa kundërveprimi duhet të jetë aq i 

shpejtë saqë ti tejkaloj. 

 Analiza krahasimore (komparative) është proces i filtrimit, distilimit të së vërtetës për 

realitetin që na intereson, në bazë të informacionit jo të plotë, të fragmentuar dhe shpesh herë 

kundërthënës.      

  

Analiza komparative 

                                                           
58 Udhëheqës i Qendrës për analizë të situatës në Akademinë e Shkencave të Rusisë  
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 Analiza komparative e sistemeve informative analitike luan një rrol mjaft të 

rëndësishëm në veprimtarinë kundërzbuluese dhe veprimtarinë policore kriminale. Kjo gjë 

vërehet jo vetëm në rastet e krimit të zakonshëm, apo veprimtarive të situatave të zakonshme 

kundrejt sigurisë kombëtare të një shtetit, por sidomos në rastet kur kemi të bëjmë me 

përgatitje dhe aktivitete konkrete terroriste. Së bashku me marrjen e informacionit nga 

shërbimi operativ, përdoruesi rrjedhimisht do të duhej të japë informacion kthesë. Në raste të 

caktuara dhe situata konkrete do të jetë shumë e drejtë të krijohen grupe punuese me 

pjesëmarrjen e përfaqësuesve të grupit të komponentës operative të përdoruesve të 

informacionit të zbulimit, si dhe specialistë përkatës të shërbimeve. Do të jetë e dobishme 

gjithashtu edhe gjatë dhënjes së vlerësimeve afatgjate dhe parashikimeve të përdoret edhe 

konsultimi aktual me grupin e përdoruesve, për shkak të kërkesave shtesë apo plotësuese  për 

ndjekjen akteve terroriste. Mund të bëhet konkludimi se lidhjet dhe marrëdhënjet ndërmjet 

përdoruesve të informacionit të zbulimit dhe pjesmarrësve në procesin informativ analitik 

duhet në vazhdimësi të optimizohen dhe të përmirësohen.    

 Qasjet e ndryshme për sa i përket analizës së zbulimit dhe skemat e ndryshme 

organizative për ndërtimin e procesit informativ dhe analitik në raste të ndryshme, japin 

gjithmonë rezultate të ndryshme. Në mënyrë të dukshme, një shtet i cili ka nevojë për 

informacion për çdo cep të hartës gjeografike, ka nevoja të ndryshme të zbulimit nga një shtet 

i cili ka qëllime të legjitimuara gjeografike. Një shtet me një politikë aktive dhe ofenzive të 

jashtme ka nevoja të zbulimit të ndryshme me atë të një shteti i cili është objekt i kësaj 

politike aktive. Sipas këtyre shkaqeve, por edhe shumë shkaqeve të tjera objektive, në disa 

raste sistemi informativ duhet të luaj rrol të filtri shumë të mirë, ndërprerës i rrjedhës apo 

qarkullimit të informacionit. Një gjë e tillë duhet bërë në atë mënyrë që deri tek udhëheqja 

duhet të mbrri volum i vogel i informacionit përfundimtar, i cili njëkohësishtë do tu 

mundësonte marrjen e vendimeve të caktuara. Në sisteme të tjera analitike, zbulimi luan një 

rrol tjetër, duke i përshkruar tendencat, të formuloj dhe propozoj vendime alternative, por 

edhe të ofroj nivelit të vendimmarrjes forma konkrete të rradhitura dhe të ndara të 

vendimeve, për momente konkrete, duke pasur rezerva për ndryshimin e situatës në 

perspektivë.  

 Shembull për sistem analitik të zbulimit me efikasitet të lartë me qëllime gjeografike 

të kufizuara është organizimi i veprimtarisë analitike të MOSAD-it – shërbimit të zbulimit të 

Izraelit. Deri në vitin 1974 analiza e zbulimin në këtë shërbim ka qenë shumë e centralizuar. 

Tre njësi të veçanta kanë pasur detyrë për të mbledhur informacion të zbulimit, dhe atë 
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Ministria e punëve të Jashtme, MOSAD-i, dhe Zbulimi ushtarak shtetëror. Nga ana tjetër, 

vetëm shërbimi ushtarak ka pasur të drejtë të bëjë analizën e e informacionit, të arritur nga të 

tre institucionet në fjalë.  

 Produkti themelor i analizës në shërbimin e zbulimit izraelit është një raport gjashtë 

mujor i quajtur “Vlerësime”. Ai përmban rezyme për aktivitetin politik në Lindjen e Afërt, 

me thekst të veçant të forcave të cilat rrezikojnë Izraelin në të gjitha parametrat e mundshme 

– politike, ekonomike, ushtarake, shkencore, teknike etj. Rreth dy të tretat e ekipit operativ, i 

cili ka punuar në përgatitjen e këtij dokumenti gjashtë mujor, janë specialistë në fushën e 

analizës ushtarake, shkencore dhe teknike. Ndërkaq një e treta e specialistëve i përkasin 

sferës së analizës politike dhe ekonomike. Ky kolektiv i njëjtë analitik ka nxjerruar vlerësim 

të përditshëm për situatën politike në rajon, si dhe vlerësime javore dhe vlerësime speciale, të 

përgatitura me kërkesa konkrete për raste konkrete  nga qeveria izraelite.   

 Karakteristikë për buletinin “Vlerësime” është se në të ka qenë i paraqitu një lloj 

konsensusi. Në etapën fillestare të përgatitjes së analizës shumë shpesh janë paraqitur 

mendime dhe pozicione të ndryshme, elemente të cilat në etapën rradhës është dashur të 

pastrohen, ndërsa në etapën e fundit të pranohet një mendim i përbashkët. Kjo gjë vlen vetëm 

për periudhën deri në vitin 1974. 

 

Konkluzion 

 Lufta e “Jom Kipur”-it ndryshoi shumë çfarë sidomos në organizimin e shërbimit të 

intelegjencës izraelite (sipas emrit të njërës nga festat më të rëndësishme hebraike, që në 

përkthim do të thotë “Dita e faljes”, e cila ka filluar më 6 tetor të vitit 1973, periudhë kjo e 

agjërimit hebraik, që nënkupton mos ngrënje, mos pirje, mos konsumim të asnjë produkti, 

mos përdorim të asnjë mjeti as edhe telefon. Në këtë ditë forcat arabe zgjedhin momentin për 

sulm kundrejt Izraelit). Pasojat e luftës së “Jom Kipur”-it kanë sjellur deri në ndryshime të 

mëdha organizative, për sa i përket veprimtarisë se zbulimit izraelit.59 Në këtë rast u 

përdëftua se centralizimi i fuqishëm dhe parimi i konsensusit të vendimeve dhe vlerësimeve 

kanë çuar deri në vlerësime jo gjithmonë të saktë, dhe jo shumë të dobishme. Kjo nënkupton 

se votimi unanim nuk ka qenë më objektivi, më i sakti apo më i përafërti me atë që do të 

ndodh. Kjo gjë e ka çuar udhëheqësinë e qeverisjes dhe inteligjencës izraelite të ndryshojnë 

                                                           
59 ëëë.forum.boinaslava.net 
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rrënjësisht organizimin dhe funksionimin e procesit analitik. Me këtë, të drejtë për analizë të 

zbulimit marrin MOSAD-i dhe Ministria e punëve të jashtme. Me këtë krijohen tre vija 

vlerësimeve të zbulimit. Nga praktika është vërejtur se tre njësitë e sipërpërmendura shpesh 

herë kanë dalur me qasje të ndryshme, apo edhe vlerësime kundërthënëse me njëra tjetrën, 

por nga ana tjetër çdo njëra ofron dhe propozon qasje alternative për ngjarjet politike të 

mundshme. Me urdhëres speciale të ministrit të mbrojtjes të Izraelit, çdo oficer i zbulimit, 

pjesmarrës në përgatitjen e dokumentit analitik, ftohet që të paraqes mendimet dhe vlerësimet 

e tij në formë të shkruar, të ndryshme nga ata të cilat i përmban buletini “Vlerësime”. Në 

urdhëresën në fjalë, në mënyrë kategorike është nënvizuar se për mendime të ndryshme dhe 

për mendime me karakter kritik, autori nuk do të bartë pasoja në karrierë. 

 Udhëheqësia e inteligjencës izraelite shkon edhe më larg, kur krijon zyrën, të njohur 

më vonë me emërtimin “Avokatët e dreqit”. Detyrë kryesore e kësaj zyre, me përbërje shumë 

të kufizuar – disa analizatorë shumë të kualifikuar, është që të vë në dyshim qëllimisht çdo 

njërin vlerësim, që përmban buletini “Vlerësime”. Ata gjithashtu kanë për detyrë të bëjnë 

analizë kritike dhe të rrëzojnë vlerësimin të cilin analizatorët e tjerë e kanë pranuar dhe e 

kanë shënuar në projektin gjashtë mujor. 

 Procesi analitik në zbulimin anglez deri në Luftën e dytë botërore, sipas specialistëve 

perëndimor dallohet me një dobësi themelore – atë të koncepteve të forta konservative, me 

mungesë të madhe të elokuencës në raste kur kemi të bëjmë me ndryshim të situatave. Një 

rezultat shumë negativ nga kjo është paraqitja e të ashtuquajturit mendim i dëshiruar. E 

dëshiruara pranohet si e mundshme dhe lehtë e realizueshme, që në realitet nuk është ashtu. 

Realiteti fillon të aftësohet drejt koncepteve të fuqishme, të ndërtuar në bazë të përvojës nga e 

kaluara, në vend që të krijohen koncepte të reja në bazë vrojtimit dhe mësimit të realitetit. Si 

rezultat i kësaj, vlerësimet e inteligjencës angleze në disa raste kanë pasur karakter subjektiv, 

dhe kanë qenë edhe të politizuara.  

 Një dobësi tjetër ka qenë kufizimi i procesit të përpunimit të informacionit të arritur, 

pa përgatitje të një prtreti të plotë të kundërshtarit, ose përvojës për parashikim afatgjatë.  

Këta dobësi janë korrigjuar që në periudhë të luftës, dhe u paraqit imponua mendimi se 

zbulimi në mënzrë të patjetërsueshme është e nevojshme të aktualizoj portretin e 

kundërshtarit në sferën politike, ekonomike, ushtarake, shkencore, teknologjike, kulturore, 

problemeve etnike etj.  
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 Këto shërbime të këtyre shteteve ilustrojnë më së miri ndryshimet për sa i përket 

analizës komparative të sistemeve analitike dhe informative, edhe pse ekzistojnë edhe bindje 

të atilla se këto shërbime tejkalohen në këtë drejtim nga shërbime të tjera të inteligjencës. 
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ABSTRACT 

Now days we can see climate change as a risk to rights of millions of humans as their rights to 

life, food and water. Moreover these risks are more seen in developing countries since there are 

present extreme weather events as well as other emergencies that are related to climate change 

with higher frequency to occur. In the cases of developing countries there is a lack of 

technological and financial resources that are needed so that to adapt climate changes that 

occur, so they will face problems during realization of economic and social rights due to 

financial and economic crises as well as the increase of their population. Indeed this paper sets 

out the importance of international human rights obligations for certain constraints of climate 

change to the sustainable development of developing countries. Moreover such legal obligations 

are set since the creation of the United Nations and incorporated in ratified human rights 

treaties and they require protecting individuals from violations of their human rights and states 

to cooperate for this purpose.  
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Climate change has an important impact on a wide range of human rights and therefore can lead 

to serious violation that can be widespread as a result. As such it is very important to prevent 

such climate change that are induced from human rights violations through intensive 

international cooperation, where in best cases can require inequities between developed and 

developing countries to be addressed in accordance with legal principles incorporated in 

international human rights law, as an expression of exception to general principle where each 

country sovereignty is equal, thus all states have same legal obligations.  

Moreover through this paper it is shown the UN framework for Convention on Climate Change 

(UNFCCC) as a suitable one to facilitate rights that can be based on cooperation from the 

principles of affirmative action and legal duty of countries to realize the human rights. In 

accordance with this framework are balanced the concerns of development in developing 

countries to address climate change so that can mitigate human rights violations. Principles of 

equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities of developed 

and developing countries are from a great importance for this issue and through realization of 

these principles, it is seen developed countries to have specific obligations for mitigating their 

emissions so can modify long term trends in global emissions and therefore to provide 

technological and financing transfer to developing countries for sustainable development and its 

adaptation.  

Yet it is still needed international tribunals to clarify legal obligations of countries through 

international human rights law related to climate change and its legislation. An appropriate and 

adequate action regarding climate change are more notable if economic and ecological 

inequities between developed and developing countries increase as a result of continuing  

noncompliance of such minimum norms. 

 

Key words: climate change, human rights, developing countries, UNFCCC 

 

INTRODUCTION 

A well accepted fact regarding the climate change is that it is primarily caused by humans. 

Moreover in many reports of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is confirmed 

that climate change is manmade and it is caused by excessive emission of greenhouse gases 

(GHGs) since industrialization.60 United Nations Framework Convention for Climate Change 

(UNFCCC) was ratified by 194 countries that have agreed with the legal definition of climate 

change as it is found in Article 1 that states “a change of climate which is attributed directly or 

indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in 

addition to natural climate variability observed over comparable time periods.”61 

                                                           
60 IPCC’s Fourth Assessment Report at www.ipcc.ch.  
61 United Nations Framework Convention on Climate Change Article 1(2), 05. 1992, Doc. No. 102-38, 1771  

http://www.ipcc.ch/
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It is well known that international law practice has admitted that there is evidence for climate 

change to be caused by human beings and they go further more to except that humans or 

countries are the greatest contributors to climate change.  

Regarding the historical chronology, we have seen that developed countries during their 

industrialization process have accounted for around 3/4 of total anthropogenic emissions of 

greenhouse gases in the atmosphere since the Industrial Revolution. On the other side developing 

countries even though have had larger population have seen lower industrialization level that has 

caused less to such anthropogenic emissions.  

According to latest data, we can see that only 15% of the world population - developed countries 

account for 45% of CO2 emissions.62 It is important to notice that by 2030, “developing 

countries will account just over half of total emissions” from less than half in 2004, as a result of 

increasing populations and economic growth.63  

If the greenhouse gas emission rates will not be cut and reversed drastically, the global average 

temperatures will rise at least by 2º C until 2050, according to the findings noticed from the 

report of IPCC which will result in creating hundreds of millions of environmental refugees from 

developing countries, water shortages, food shortages, sea level rise of at least 1m and extinction 

of world’s species.64  

Regarding the regional impacts of climate change, the following table shows following projected 

impacts in certain regions claimed below:  

Table1. Regional projected impacts of climate change 

Africa Asia Latin America 

where will be hit by increased 

water-related stresses such as 

droughts which will reduce 

yields from rain-fed 

agriculture by 50%, where 

such activity can negatively 

impact food production and 

security. The raise of sea level 

noticed decreased freshwater 

availability while in coastal 

areas with large populations 

will face increased floodings 

from sea surges or rivers such 

as India; Dhaka, Khulna, and 

Chittagong, China; Ho Chi 

Minh City and Hai Phong, 

in Amazonia will start drying 

out by midcentury, turning 

from tropical forest to 

savanna. Agricultural 

productivity is projected to 

decrease, and water 

availability could also be 

significantly affected.67 

                                                           
62 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report, 2005, p. 42. 
63 UNDESA – Population Division, World Population Prospects: The 2008 Revision, 

http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp   
64 https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP34_Climate-Change-Sustainable-Development-and-Human-

Rights_EN.pdf, p.11. 

http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP34_Climate-Change-Sustainable-Development-and-Human-Rights_EN.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP34_Climate-Change-Sustainable-Development-and-Human-Rights_EN.pdf
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might affect low lying coastal 

areas with large populations 

such as Alexandria, Egypt; 

Lagos, Nigeria; Abidjan.65 

Vietnam; Jakarta, Indonesia; 

Bangkok, Thailand.66 

Source: Ranking of the World’s Cities Most Exposed to Coastal Flooding Today and in the Future ” (OECD, 2007). 

 

There is seen an existence of correlation between greenhouse gas emissions and development 

progress from different papers of scholars during the last two decades, where such a correlation 

has been seen as a result of technological shifts. Moreover, the extreme usage of developed 

countries of global atmospheric space and global carbon budget, with the adverse climate 

impacts results in effecting the carbon basis for their industrialization, meanwhile shrinks the 

development space of developing countries.  

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in its 5th Assessment Report in 2014, 

unequivocally once again confirmed the fact that climate change is real and greenhouse gas 

emissions caused by humans are the main reason for such. Moreover this report also identified 

the increasing frequency of extreme weather events and natural disasters, such as rising sea-

levels, floods, heat waves, droughts, desertification, water shortages, and the spread of certain 

diseases as some of the impacts of climate change. These phenomena threat the full and effective 

enjoyment of certain human rights by people, including the rights to life, water and sanitation, 

food, health, housing, self-determination, culture and development.68 

Notable negative impacts of climate change are made from individuals and communities that are 

already in disadvantageous situations mainly because of geography, poverty, gender, age, 

disability, cultural or ethnic background, which have contributed for greenhouse gas emissions. 

De facto it is important to mention that negative impacts caused by climate change are global, 

contemporaneous and can increase according to the degree of climate change and therefore we 

must claim that climate change needs global rights-based response over the world. Moreover 

they have also highlighted the importance of addressing human rights related to the United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 2030 Agenda for 

                                                                                                                                                                                           
67 Ibid. 
65. R.J. Nicholls et al., “Ranking of the World’s Cities Most Exposed to Coastal Flooding Today and in the Future – 

Executive Summary” (OECD, 2007). 
66 IPCC 4AR Synthesis Report, p. 50. 
68 http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeIndex.aspx  

 

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
http://newsroom.unfccc.int/
http://newsroom.unfccc.int/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E
http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeIndex.aspx
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Sustainable Development. Regarding the main outcomes of United Nations Conference on 

Sustainable Development “The Future We Want” in 2012 there is done a reaffirmation of the 

importance of human rights for achieving sustainable development. 

All these important legal instruments such as: Universal Declaration on Human Rights, Vienna 

Declaration and Program of Action, Declaration on the Right to Development, 2030 Agenda for 

Sustainable Development, UN Common Understanding of a Human Rights - Based Approach to 

Development Cooperation claim that human rights principles like universality, indivisibility, 

interdependence, non-discrimination, accountability, equality must guide development. 

Essentially it outlines conceptual framework for development having international human rights 

standards and certain objective for respecting human rights.  

The evidence of human influence on climate is very clear and it is worth mention that recent 

anthropogenic emissions of greenhouse gases are noticed as highest in the human history. 

Moreover we are noticing unequivocal warming of climate system, where since 1950s many of 

these changes are unprecedented. This is shown through the warming of atmosphere and ocean, 

diminished amounts of snow and risen sea level. 

If we analyze the last three decades, we can claim that since 1850, each of them can be seen as 

successively warmer than any preceding decade. Moreover, we can officially now claim that the 

period from 1983 to 2012 is the warmest 30-year period of last 1400 years in the Northern 

Hemisphere.69  

Indeed the data recently have shown that the global linear trend of land and ocean temperature 

have shown a warming of 0.85 [0.65 to 1.06] °C over the period 1880 to 2012, as shown in the 

Figure1.a. However, based on natural variability, the trends are based on short records that are 

very sensitive and therefore do not reflect long term climate trends. 

 

                                                           
69 Climate Change 2014, Synthsis Report , 2014, p.18 

.http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf,   

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
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Figure1: 1 (a) Annually and globally averaged combined land and ocean surface temperature anomalies relative to the average 

over the period 1986 to 2005. Colours indicate different data sets. 1 (b) Annually and globally averaged sea level change relative 

to the average over the period 1986 to 2005 in the longest-running dataset. Different colours - different data sets. 1 (c) 

Atmospheric concentrations of the greenhouse gases carbon dioxide (CO2, green), methane (CH4, orange) and nitrous oxide 

(N2O, red) determined from ice core data (dots) and from direct atmospheric measurements. 1 (d) Global anthropogenic CO2 

emissions from forestry and other land use as well as from burning of fossil fuel, cement production and flaring. Cumulative 

emissions of CO2 from these sources and their uncertainties are shown as bars and whiskers, respectively, on the right hand side.  

 

From the figure we can see that it is illustrated that ocean warming dominates the increase in 

energy, where more than 90% of the energy is accumulated between 1971 and 2012 while only 

about 1% is stored in atmosphere. Globally, ocean warming is highest when is near surface, 

upper 75 m is warmed by 0.11 °C during each three decades, period 1971 to 2012. In addition, 

we must add that anthropogenic greenhouse gas emissions have increased mainly driven by 
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economic and population growth while nowadays the situation is alarming, since they are higher 

than ever. Indeed, this situation has been the main reason for the atmospheric concentrations of 

carbon dioxide, methane and nitrous oxide to be unprecedented during the last 800,000 years. 

However their effects and those from anthropogenic drivers mainly detected through climate 

system and likely to be the dominant cause of observed warming since the second half of 20th 

century. 

The first attempt to link human rights and climate change explicitly in an international agreement 

came in 2007, where several Small Island Developing States convened a conference on the 

human impacts of climate change.70 As a result of this conference appeared an outcome 

document that outlined the “clear and immediate implications” of climate change on human 

rights.71 Regarding this document, after several months United Nations Human Rights Council 

addressed the link between climate change and human rights in a specific resolution by 

determining that climate change poses an immediate threat to people and communities around 

the word and requested the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

(OHCHR) to undertake detailed analytical study of the relationship between climate change and 

human rights.72 

So far there exist only one single universally legal treaty that governs international action in 

order to address climate change names as UN Framework Convention on Climate Change 

(including its Kyoto Protocol) or shortly known as UNFCCC that contains principles that 

balance concerns of development needs of developing countries with responsibilities and 

obligations that every countries needs to address climate change. But seen this historically we 

must claim that achieving this balance was not an easy process at all.In continuance of this paper 

we will show how UN framework for Convention on Climate Change (UNFCCC) can be seen as 

a suitable legal framework for facilitating rights that can be based on cooperation from the 

principles of affirmative action and legal duty of countries to accomplish human rights. In 

accordance with this framework are balanced the concerns of development in developing 

countries to address climate change so that can mitigate human rights violations. 

 

                                                           
70 Wewerinke, M. and Doebbler, C., “The Added Value of the Human Rights Approach to Climate Change” (2010). 
71 Small Island Conference, Malé, Maldives, Declaration on the Human Dimension of Global Climate Change, 

14.11.2007. 
72 UN HRC Res. 7/23, Human Rights Council, Report of the Human Rights Council on Its Seventh Session, 65-66, 

UN Doc. A/HRC/7/78, July 2008. 
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Figure2. UNFCCC Normative Framework 

 

Source: Authors source based on principles of equity and common but differentiated responsibilities 

elaborated in Articles 4.1 and 4.2, 5, 6, 10, and 12. 

  

Principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities of 

developed and developing countries are from a great importance for this issue and through 

realization of these principles, it is seen developed countries to have specific obligations for 

mitigating their emissions so can modify long term trends in global emissions and therefore to 

provide technological and financing transfer to developing countries for sustainable development 

and its adaptation.  

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

 

It is a fact that climate change is undermining internationally protected human rights, mostly in 

developing countries. The rapid and high emission reductions by developed countries are 

necessary to be made until 2050 for limiting the committed warming. In order to prevent future 

human rights violations, it is needed intensive international cooperation that will ensure 

developing countries to mitigate and adapt to climate change. Legal duty of each country is to 

ensure that human rights are protected and have been undertaken under international climate 

change law and where principles of equity and common but differentiated responsibilities and 



CRC-Journal No 6-7, 2017 
 

73 
 

respective capabilities are respected entirely. Moreover we have shown UN Framework 

Convention on Climate Change as the single universally legally-binding treaty governing 

international action to address climate change that contains principles that balance concerns for 

the development needs of developing countries with the responsibilities and obligations that 

countries must to address climate change.  

Moreover this paper highlights that full protection and promotion of human rights can be 

achieved only if economic, social, political and ecological inequities that de facto characterize 

global relationships between developed and developing countries are addressed adequately.  
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ABSTRACT 

 
In this paper are reviewed and analyzed chronological fluctuations of Thornthwaite Moisture Index (TMI) 

for the time period 1951 to 2010 in the case of Republic of Macedonia. Since 1948 when was firstly 

introduced the Thornthwaite Moisture Index to the new classification system of global climate, this 

instrument has continuously increased its use and has moved beyond the climate classification for 

agricultural systems. This paper examines the application of Thornthwaite Moisture Index in determining 

the types of climate in the Republic of Macedonia based on chronological data collected for a defined 

certain period. This importance of this paper is the selection of the methods which will be applied during 

the execution of the analysis. For this reason, applying linear regression method and the results obtained 

by linear equations enables us to understand the values obtained for the two specified time periods 

divided into two intervals during 1951-1980 and 1981-2010. By comparing the values obtained for these 

two periods is aimed to understand the differences between these values and to determine performance 

trends in the classification of types of climate in the country. 
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Keywords: Thornthwaite Moisture Index (TMI), drought, budget deficit of moisture, climatic 

classification system. 

 

ABSTRAKT 

 

Në këtë punim janë shqyrtuar dhe analizuar luhatjet kronologjike në Indeksin e lagështisë 

Thornthwaite (ILT) për periudhën kohore të viteve 1951-2010 në Republikën e Maqedonisë. Që 

nga viti 1948  kur për herë të parë është prezantuar Indeksi i lagështisë Thornthwaite në sistemin 

e ri të klasifikimit të klimës globale, ky instrument vazhdimisht ka shtuar përdorimin e tij dhe  ka 

lëvizur përtej klasifikimit të klimës edhe për sistemet bujqësore. Ky punim shqyrton zbatimin e 

Indeksit të lagështisë Thornthwaite në përcaktimin e llojeve të klimës në Republikën e 

Maqedonisë bazuar në të dhënat kronologjike të grumbulluara për periudhën e përcaktuar 

kohore. E rëndësishme për realizimin e punimit ka qenë gjithashtu edhe përzgjedhja e metodave 

të cilat do të aplikohen gjatë realizimit të analizës. Për këtë arsye, duke aplikuar metodën e 

regresionin linear dhe rezultatet e fituara nga ekuacionet lineare mundësohet që të kuptohen e 

vlerave të fituara për dy periudhat e përcaktuara kohore të ndara në dy intervale dhe atë 1951-

1980 dhe 1981-2010. Përmes krahasimit të vlerave të fituara për këto dy periudha synohet të 

kuptohen diferencat në mes këtyre vlerave dhe të përcaktohen trendët ecurisë në klasifikimin e 

llojeve të klimës në Republikën e Maqedonisë. 

 

Fjalë kyçe: Indeksi i lagështisë Thornthwaite (ILT), thatësira, deficiti buxhetor i lagështisë, 

sistemi i klasifikimit klimatik 

HYRJE 

 

Deri në vitin 1948 në rrethin shkencor për klasifikimin e klimës shfrytëzoheshin më shumë 

indikator, mirëpo, prej këtij viti e këndej C.W. Thornthwaite komunitetin shkencor i prezantoi - 

Indeksin e Lagështisë Thornthwaite (ILT) si një sistem të ri për klasifikimin e klimës. Para 

prezantimit të këtij indeksi, klima ka qenë e përcaktuar në bazë të vëzhgimeve të përgjithshme 

përshkruese dhe nuk ka pasur si bazë të dhënat empirike. Megjithatë, Thornthwaite ka prezantuar 
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një indeks të lagështisë për të përshkruar llojet e klimës të cilat kanë mundur të llogariten duke 

përdorur të dhëna aktuale nga rajoni i cili është shqyrtuar. Indeksi i lagështisë Thornthwaite 

përshkruan thatësinë ose lagështinë e tokës dhe klimën e një rajoni të caktuar dhe llogaritet nga 

efektet kolektive të reshjeve, avullimit, aftësinë e ruajtjes së ujit nga toka, deficiti i lagështisë dhe 

kullimi (Austroads, 2010). 

ILT ishte revolucionar për kohën e tij, me aplikim shumë më përtej sferës të klasifikimit të 

klimës (Keim, 2010). Ai u pranua shpejt nga komuniteti shkencor dhe është shfrytëzuar në një 

gamë të larmishme të fushave kërkimore shkencore dhe në një numër të madh të aplikacioneve. 

Fillimisht, ILT është përdorur për të hartuar zonat klimatike të SHBA dhe botës (Thornthwaite, 

1931, 1933). Pastaj aplikimi i të njëjtit është zgjeruar më tej në të gjithë fushën e bujqësisë si një 

indikator i përshtatshëm klimatik për llojet e ndryshme të kulturave bimore. Në bazë të këtij 

koncepti ILT është përdorur për të përcaktuar shtrirjen dhe karakteristikat e komuniteteve 

ekologjike. Indeksi është shfrytëzuar për të përshkruar funksionin hidrologjik dhe ekuilibrin e 

ujit të ujëmbledhësve për shkak të bazës së saj numerike. ILT gjithashtu hodhi themelet 

themelore për një tjetër indeks të popullarizuar të klimës, Indeksi i thatësisë Palmer i cili sot ende 

gjerësisht përdoret si përshkrues meteorologjik i kushteve të thatësirës (Keim, 2010, Palmer, 

1965). ILT ende përdoret në studimet bashkëkohore me një varietet të aplikimeve. Megjithatë, ky 

punim përqendrohet në zbatimin e ILT në shqyrtimin dhe analizën e ndikimit të klimës në sasinë 

e ujit dhe nivelin e lagështisë së tokës. 

 

Indeksi i lagështisë Thornthwaite 

 

Siç u tha më parë, indeksi i lagështisë Thornthwaite (ILT) në përgjithësi mund të përshkruhet si 

reflektim i thatësisë ose lagështisë së tokës dhe klimës, i llogaritur nga efektet kolektive të 

reshjeve, avullimit, aftësisë së magazinimit të ujit  në tokë, deficitit të lagështisë dhe aftësisë së 

kullimit (Austroads 2010) 

Thornthwaite ka hipotekuar që klima nuk mund të përshkruhet nga një vëzhgim meteorologjik i 

vetme, siç janë reshjet. Ai erdhi në këtë përfundim pas observimit të shembujve kundërthënës të 

komuniteteve ekologjike me të njëjtën sasi të reshjeve vjetore, të cilat në Evropën veriore kanë 

rezultuar me pyje pjellore, dhe vetëm kanë mbështetur vegjetacion të rrallë në shkretëtirë në 

Afrikë (Keim, 2010, Thornthwaite, 1948). Kjo ka ndikuar te ai që të marrë në konsideratë idenë e 
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reshjeve efektive dhe më tej nocionin e evapotranspirimit potencial. Pas shumë hulumtimeve të 

rëndësishme ai zbuloi se avullimi dhe transpirimi aktual nuk është ajo që duhet të krahasohet me 

reshjet me qëllim që të fitohet indeksi i lagështisë, por, përkundrazi duhet të krahasohen vlerat e 

evapotranspirimit potencial (Thornthwaite, 1948). 

Thornthwaite ka identifikuar evapotransirimin potencial si një element klimatik me një rëndësi të 

madhe. Megjithatë, ai përfaqësonte një konstrukt teorik që do të jetë i mundur në bazë të 

lagështisë të tokës dhe kushteve ideale të vegjetacionit, dhe zbuloi që kjo është shumë e vështirë 

që të përcaktohet. Pastaj vazhdoi që të përshkruaj indekset për lagështi (Ih) dhe thatësi (Ia) për të 

përcaktuar tepricën ose deficitin e ujit në aspektin e nevojës për ujë ose evaporanspirim 

potencial. 

 

Thornthwaite teorizoi pasi teprica e ujit dhe mungesa e ujit ndodhin në stinët e ndryshme në më 

shumë vende, të dyja duhet të përfshihen në indeksin lagështisë. Indeksi përfundimtar i 

lagështisë i përcaktuar nga Thornthwaite është përshkruar më poshtë në ekuacionet e mëposhtme 

1 dhe 2. 

 

Indeksi i lagështisë Thornthwaite M: 

 

𝑀 = 𝐼ℎ −  0.6𝐼𝑎                                                                                  (1) 

ose 

 

𝑀 =
100𝛼 − 100𝛽

𝛾
                                                                            (2) 

 

ku Ih dhe Ia janë indekset e lagështisë dhe thatësisë,  është teprica e ujit,  është mangësia e ujit, 

dhe  është e nevoja për ujë ose evapotransiracioni potencial. 

Thornthwaite ka përdorur indeksin për të përshkruar llojet e ndryshme të klimës sipas kufijve të 

indeksit të lagështisë. Klasifikimet klimatike të Thornthwaite janë të listuara në Tabelën 1. 

 

Tabela 1. Klasifikimet e llojeve të klimës sipas Thornthwaite (Thornthwaite 1948) 

Llojet e klimës sipas Thornthwaite    Indeksi i lagështisë 
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Thornthwaite  

A  Shumë e lagësht (Perhumid)  >100  

B4  E lagësht (Humid) 80 to 100  

B3  E lagësht (Humid) 60 to 80  

B2  E lagësht (Humid) 40 to 60  

B1  E lagësht (Humid) 20 to 40  

C2  Moist subhumid  0 to 20  

C1  Dry subhumid  -20 to 0  

D  Gjysmë e thatë (Semi arid)  -40 to -20  

E  E thatë (Arid) -60 to -40  

 

Rezultatet e testimit të funksioneve të ndryshme të shpërndarjes teorike kundrejt të dhënave 

empirike të indeksit të lagështisë tregojnë se shpërndarja normale përafron në mënyrë të duhur 

rezultatet përfundimtare. Të dhënat statistikore të llogaritura me metodën e momenteve qendrore 

na japin bazë për konkluzionet e mëposhtme: shpërndarja empirike e frekuencave është e afërt 

me shpërndarjen normale, ndërsa, vlera e mesatares dhe varianca janë të mjaftueshme për 

parametrizim të drejtë të rezultateve përfundimtare. 

 

Në hapësirën gjeografike të Republikës së Maqedonisë përfshihen 8 nga 9 llojet themelore 

klimatike sipas indeksit të lagështisë Thornthwaite. Duhet të theksohet se për shkak të mungesës 

së të dhënave meteorologjike nga zona alpine (mbi 1600 m lartësi) të lejojë një analogji me 

malin Rila, të jetë e pranishme klima superhumiden në malet e larta si Mali Sharr, Rudoka, 

Korabi, Baba, Nixhe, Jakupica dhe të tjerë. Me interpolim të të dhënave në dispozicion në lartësi 

tranzicioni i Im mbi 100% është realizuar mbi 1500 m. Sipas të dhënave të përpunuara nga 12 

stacionet dhe përdorimin e mesatares aritmetike të reshjeve mujore në formulën e Thornthwaite, 

Indeksi i lagështisë është në vargun e vlerave prej -35 8% në Shtip deri në 97.2% në Llazaropole  

 

Tabela 2:  

Stacioni Lartësia (m) Im - P = x Indeks Im – P = Me Indeks 

Gjevgjeli  57 -13,7 C1 -31,6 C1 
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Demir Kapi 150 -26,4 C1 -38,4 D 

Strumicë  224 -21,7 C1 -34,1 D 

Shkup  234 -30,3 C1 -40,6 D 

Shtip  326 -35,8 D -46,8 D 

Manastir  586 -10,9 C1 -22,8 C1 

Prilep  673 -20,2 C1 -30,2 C1 

Kriva Pallankë 691 -1,2 C1 -13,2 C1 

Ohër  760 +3,5 C2 -7,2 C1 

Berovë  825 +5,4 C2 -5,6 C1 

Llazaropole  1332 +97,2 B4 +79,5 B3 

Mavrovë  1350 +96,1 B4 +78,2 B3 

Burimi: përllogaritje të autorit të punimit 

 

Lloji i klimës së thatë subhumide (C1 midis 0 dhe -33.3%) ka gamë më të gjerë të shpërndarjes 

në Republikën e Maqedonisë - kryesisht në luginat e Vardarit, Çerna, Pçinja, Bregallnicës dhe 

Strumës. Kështu që fusha domethënëse përgjatë luginave të lumenjve, luginave dhe ultësirave 

malore në pjesën qendrore, verilindore, jugperëndimore dhe juglindore të vendit kanë kushte të 

ngjashme klimatike sipas Indeksit të lagështisë Thornthwaite. Në gamën e gjerë të klimës së 

thatë subhumide përfshihen territore me dallime të mëdha në sasinë mesatare vjetore të reshjeve - 

në mes të 500 dhe 700 mm, si dhe me regjime të ndryshme të reshjeve – sub-mesdhetare, 

transitive dhe kontinentale. 

Me karakteristika klimatike të thatësirës më të madhe (semiaride) karakterizohen Shtipi dhe 

Ovçe Pole për shkak të sasisë së vogël të reshjeve të shiut - me mesatare vjetore ~ 450-500 mm. 

Krahasim klimatologjik paraqet Lugina e Strumës e cila përfaqëson zonën e Petriçit dhe, 

Sandanskit në Republikën e Bullgarisë. 

Klima e lagësht subhumide (C2 prej 0 deri ne 20%) përfshinë kufijtë me gjerësi të ndryshme në 

rripin e ulët hipsometrik në të gjithë vendin - rajoni i Liqenit të Ohrit, Pollogun, Mariovo, rrëzën 

e malit Babuna, Malin e Zi të Shkupit, Ograzhden, Belasica, Vlahina, Ossogovo dhe të tjerë. 

Lloji i klimës humide B1-4 është i përfaqësuar në të gjitha malet me lartësi mbidetare mbi 1000 

metra - nga Mali Sharr deri në Galiçicë në perëndim, prej malit Baba përmes malit Nixhe deri në 
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Belasicë në jug, prej Belasice deri në Osogovë në lindje, dhe në mes maleve Bigla dhe Jakupica 

në pjesën qendrore. 

Rreth 5 % e territorit të vendit, që gjendet në lartësi mbidetare mbi 1600-1800 metra përfshihet 

nga klima superhumide, klimë e tipit (A). 

Siç u përmend më lartë, versioni më real i skemës llogaritëse sipas Thornthwaite, ku reshjet 

mujore janë paraqitur nga vlera e medianës (me siguri empirike 50%) në vend që të paraqiten me 

mesatare aritmetike, që do të thotë se kudo llojet klimatike rrisin vlerën e thatësirës nga 10-15%, 

d.m.th. e ulin lagështinë dhe rritet sipërfaqja e klimës së thatë (Tab. 3). Vlen të përmendet se në 

këtë rast lloji i klimës semiaride (D) rrit ndjeshëm përfshirjen territoriale të sajë dhe zë një rrip të 

konsiderueshëm përgjatë lumit Vardar nga Shkupi deri në Gjevgjeli, si dhe pika të veçanta në 

luginat e Bregallnicës dhe Strumës (Në Shtip arrin vlerën - 46 8%) 

Luhatjet shumëvjeçare të Indeksit të lagështisë, i paraqitur përmes mesatareve rrëshqitëse 10-

vjeçare karakterizohet me mungesë të periodicitetit (Fig.) Mund të supozohet se luhatjet janë të 

natyrës së rastit. Dallimet janë tipike me kahe të kundërt në kurbat e grafikëve dhe prandaj është 

e vështirë për të përcaktuar fazat të cilat janë rënëse ose rritëse. Në pjesën jugore të vendit mund 

të përcaktohet faza në rënie me amplitudë të madhe në mes të viteve 1981 dhe 1989, kur vërehet 

ulje e indeksit të lagështisë dhe rritje e aridizimit (thatësirës). 

 

Në aspekt territorial luhatjet kronologjike të Indeksit të lagështisë në të gjithë pjesën jo malore të 

vendit rrjedhin në mënyrë të sinkronizuar. Në mënyrë të përmbledhur mund të thuhet se mbi 

normën janë indekset e lagështisë sipas mesatareve 10-vjeçare gjatë viteve të 50-ta,.60-ta dhe 70-

ta të shekullit të njëzet, nga vitet e 80-ta deri në fund të periudhës ata kanë qenë nën normën e 

përcaktuar. Në përgjithësi mund të supozohet se në 30 vitet e para të periudhës së vëzhgimit të 

viteve 1951/2010, lagështia është më e madh se në 30 vitet e fundit (shtojca. 8.4). 

Harmonizimi i serive kronologjike të Indekseve të lagështisë Thornthwaite për periudhën 

1951/2010, me anë të modelit të regresionit linear tregon ekzistimin e trendit negativ, d.m.th. 

reduktimi i lagështisë ose rritja e thatësirës. Njëkohësisht, vlerësimi i besueshmërisë statistikore 

në  = 0,05 dhe shkallët përkatëse të lirisë, të realizuar nga t – testi i Studentit për "b1" tregon 

besueshmëri prej 95% për pjesën jugore të vendit, ndërsa për pjesën veriore të vendit nuk është i 

besueshëm në vlerën 95%. (Tabela 3). 
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Tabela 3:   I m - modelin e regresionit linear: y = b0 + b1*x   1951/2010 

Stacioni  b0 b1 t-test  b1 t- tab 95% r-korrelacioni 

Gjevgjeli  -4,57 -0,31 -2,06 po -2,00 0,27 

Shkup  -26,14 -0,16 -1,31 jo -2,00 0,17 

Burimi: përllogaritje të autorit të punimit 

 

Kur realizohet krahasimi i vlerave mesatare të Indekseve të lagështisë për dy periudha, dhe atë 

për periudhën e dytë të viteve 1981/2010 dhe periudhën e parë të viteve 1951/1980, rezulton që 

në 30 vitet e fundit lagështia e territorit është zvogëluar për shkak të vlerës shumë të madhe të 

evapotranspiracionit, por, duhet theksuar që janë të rëndësishme dallimet e rezultuara nga t-testi i 

studentit në pjesën jugore të vendit (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Vlerësimi i dallimeve në mes X1 (1981/2010) dhe X2 (1951/1980) e Im 

Stacioni Х1 Sx
2 Х2 Sx

2 Т Т - 95% 

Gjevgjeli  -17,8 432 -8,7 266 -1,85 1,68 

Shkup  -33,2 203 -28,2 238 -1,28 1,68 

Burimi: përllogaritje të autorit të punimit 

 

Për të njëjtat periudha 30-vjeçare janë llogaritur ekuacionet e regresionit linear që tregojnë se për 

stacionin përkatës dhe për intervalit kohor përkatës që tendencat e zvogëlimit ose rritjes së 

lagështinë nuk janë statistikisht të besueshme (Tabela 5). Në fakt stacionet meteorologjike në 

Republikën e Maqedonisë kanë ruajtur karakteristikat që janë në përputhje të plotë me sistemin e 

klasifikimit të klimës sipas Thornthwaite për periudhë kohore për më të gjatë se 60 vjeçare. 

 

Tabela 5: Im - Modeli regresionit linear :y=b0+b1*x; periudha 1951/1980 dhe 1978/2007. 

Stacioni b0 B1 t-test-b1 Т-tabel.95% r-korrelacion 

Gjevgjeli 51/80 -5,55 -0,20 -0,577 -2.048 0,11 

Gjevgjeli 78/07 -13,6 -0,27 -0,615 -2.048 0,12 

Shkup  51/80  -29,7 +0,09 0,295 2.048 0,06 

Shkup 78/07 -28,6 -0,29 -0,976 -2.048 0,18 
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Burimi: përllogaritje të autorit të punimit 

 

PËRFUNDIM DHE KONKLUZIONE 

 

Punimi ka pasur për qëllim që të përshkruaj dhe shpjegoj aplikimin e Indeksit të lagështisë 

Thornthwaite (ILT) në përcaktimin e llojeve të klimës gjatë një periudhe kohore mbi 60 vjeçare 

në Republikën e Maqedonisë. Sipas sistemit të klasifikimit të Thornthwaite rezulton që treguesit 

e integruar në janë uniform dhe janë përafruar nga shpërndarja normale teorike. Luhatjet 

kronologjike PE, Bk, D, Im janë të karakterizuara nga mungesa e periodicitetit. Fazat rritëse ose 

rënëse të përcaktuara në mënyrë vizuale në grafikët e të dhënave të filtruara janë të 

karakterizuara nga shmangiet me kahe të kundërt, me gjatësi dhe amplitudë të ndryshme. 

Luhatjet shumëvjeçare të PE paraqesin sinkronizmi territorial të fazës mesatare në rënie në mes 

të viteve 1956 dhe 1976 dhe fazës në rritje - në mes të viteve 1976 dhe 1998. Nën normalë janë 

vlerat e PE gjatë viteve të 60-ta, 70-ta dhe të 80-ta dhe mbi normale janë në mes të viteve 1988 

dhe 2002. Është përcaktuar një prirje rritëse për periudhën e viteve 1951/2010, e cila është 

statistikisht e besueshme për pjesën plotësisht jugore të vendit (Gjevgjeli). 

Dallimet në vlerave mesatare të PE për periudhën 1981/2010 dhe 1951/1980, kanë qenë 

statistikisht të rëndësishme dhe që në periudhën më të vonshme vërehet rritje. Statistikisht të 

besueshme janë trendët negativ për serinë e periudhës kohore të viteve 1951/1980, dhe tendencat 

pozitive për periudhën 1981/2010. 

Izolinja zero e buxhetit klimatik e lagështisë potenciale është ~ 700 m dhe përkon me kufirin në 

mes klimës lagësht (humide) dhe të thatë (sub humide). Mbi normat janë vlerat e buxhetit 

klimatik midis viteve të 50-ta dhe 70-ta dhe poshtë normës - mesatarisht në mes të viteve 1981 

dhe 2002. Tendenca në rënie për të gjithë periudhën e vëzhgimit, nuk ka rëndësi statistikore (mbi 

95% probabilitet). Statistikisht e besueshme është rritja negative e vlerave mesatare të buxhetit të 

lagështisë gjatë 30 viteve të fundit në krahasim me periudhën 1951/1980. Deficiti zero i 

lagështisë së tokës është rreth 1400-1500 metra lartësi mbidetare. Në plan kronologjik vërehet 

reduktim në deficitin e lagështisë së tokës në mes të mes të viteve të 60-ta dhe fundit të viteve të 

70-ta. Vërehet fazë e theksuar në rritje nga fundi i viteve të 70-ta deri në fund të viteve të 90-ta. 

Rritja e deficitit të lagështisë nga vitet e 50-ta deri në vitet e 90-ta nuk e disponon besueshmërinë 

statistikore të nevojshme dhe është me karakter të rastësishëm. Kjo konfirmohet edhe nga 
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mungesa e besueshmërisë statistikore, respektivisht nga dallimet në vlerat e deficitit mesatar për 

periudhën 1951/2010 në krahasim me periudhën 1951/1980. Po ashtu, nuk janë me besueshmëri 

statistikore tendencat për të njëjtat periudha të vëzhgimit. 

Lloji i klimës së thatë subhumide (C1) ka diapazon më të madh të shpërndarjes dhe kryesisht 

përfshinë territoret jo malore të vendit. Klima më e thatë (semiaride) është klima në Ovçe Pole 

dhe Tikvesh. Në hulumtim është vërejtur një fazë rënie me amplitudë të madhe në mes të viteve 

1981 dhe 1989 me rritje të thatësirës. Në periudhën e parë 30 vjeçare të periudhës së vëzhgimit 

lagështia është më e madhe në krahasim me periudhën 30 vjeçare të fundit. Trendi është me 

besueshmëri është për reduktimin e lagështisë në pjesën jugore të vendit. Në pjesën jugore të 

Anavardarisë vlerat mesatare të indeksit të lagështisë Thornthwaite gjatë periudhës 1981/2010 

kanë qenë në drejtim të rritjes së thatësisë në krahasim intervalin kohor të viteve 1951/1980. 
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CRIME CONTROL INDUSTRY IN 

TRANSITION COUNTRIES  

Bošković, M73., Putnik, N74., Gligorijević, M75., Janković, B76. 
 

Abstract: Crime has existed, survived and increased the number of its forms and, apart from 

government bodies, caused non-government bodies, or economic entities, to become involved in 

criminal issues, their control or neutralization. Various fields of private entrepreneurship 

recognized the opportunity to evolve their business operations in the field of crime and generate 

profit. The aim of this study is to discover whether Serbia has managed to develop crime control 

industry, as well as whether this phenomenon is a factor in the creation or collapse of overall 

security. The Republic of Serbia has been facing the challenges of great financial crisis, low 

living standards and budget deficit in the past years. The analysis of the number and types of 

private companies operating in the field of security and protection should show a prospect for 

further development of private anti-crime business and market, as well as whether this field of 

business operations has a potential to improve overall economic situation and employment levels 

in our country or whether it might be one of the causes behind the creation of so-called “grey 

economy“.  

Key words: crime, industry, economy, transition, Serbia 

 

1. Introduction: Crime Control Industry Phenomenon 

Contrary to crime, government entities, measures and efforts are in place to ensure the 

security of citizens, as the main characteristics and pillars of every country. Above all, 

government security services (the police and secret services) have monopoly of force, the duty 

and obligation to apply preventive and repressive measures against criminal offenders. 

Combatting crime is performed at three levels, i.e. three types of state powers – the parliament 
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(passes legal acts), executive power (principally the police, secret services and protection and 

rescue services) and judicial power (prosecution and courts of law). However, crime has existed, 

survived and increased the number of its forms and, apart from government bodies, caused non-

government bodies, or economic entities, to become involved in criminal issues, their control or 

neutralization. Various fields of private entrepreneurship recognized the opportunity to evolve 

their business operations in the field of crime and generate profit. The 'war on crime' (including 

the 'war on drugs') has become a booming business, with literally hundreds of companies, large 

and small, eager for a share of the growing profits (Shelden, Brown, 2000)77. The existence of 

crime inevitably implies the existence of criminal laws, state security services, the judiciary, but 

also scientific work, research and education in the field of security at university and institute 

levels, as well as a theoretical framework for understanding the phenomenon and combating it. 

However, the existence of crime gradually led to the development of an entire private sector 

whose operations are related to protection from criminals and violence in various ways. 

Extending business operations of these companies and gaining profit resulted in a new 

phenomenon – the 'crime control industry' or 'anti-crime business'. Quinney Richard was among 

the first authors who drew attention to the phenomenon of crime control industry and analyzed it. 

He referred to 'criminal justice industrial complex' as a part of 'social-industrial complex'78. 

Crime control industry led to the establishment of private companies which successfully operated 

and directly or indirectly provided their products and/or services in the field of crime prevention. 

Centuries have passed from the first technical inventions to contemporary technologies and 

global wireless communication systems. The late XX century and XXI century are characterized 

by innovations in technology, telecommunication, information systems and nanotechnologies 

which occur much faster and new products come onto the market constantly. Contemporary life 

and work bacame dependent on quick and correct information, but also on using technology in 

all activities where it is possible. Technical achievements intended for improving and/or 

facilitating work activities and everyday activities, simultaneously become the target of criminal 

attacks (such as hacking attacks, data breach and identity theft, and the like).79 A new era brings 

new chalenges, and also creates new economic areas which aim at protecting information and 

                                                           
77 Shelden, R.G., Brown, W.B., The Crime Control Industry and the Management of the Surplus Population, Critical 
Criminology. Vol. 9, No. 1/ 2, 2000. pp. 40 
78 See also: Quinney, R.,''Class, State and Crime'', 1980. 
79 See also: Putnik, N., Sajber prostor i bezbednosni izazovi, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2009. 
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computer systems, personal data, creating and maintenance of anti-virus programmes and other. 

This further confirms that for every type of crime, professionals and companies which protect the 

society from such crimes, will quickly be established. The investments in government entities in 

anti-crime sphere are huge in developed countries. The United States of America spent 150 

billion dollars from the budget in 1999 on 'criminal justice system' which comprises the police, 

the judiciary and penitentiary institutions (Dyer, 2000; Chambliss, 1999.)80.  On the other hand, 

anti-crime business private sector makes huge profits which constantly increase, and it is 

simultaneously one of the largest employers. Carlson (1995) published the information that 

during the 1990s, ’private security police’ sector in the USA comprised more than 57,000 

companies81. 

Crime-control industry includes the activities of private companies and institutions, and the 

most numerous and/or the most profitable are the companies which provide the services of 

physical and technical security, the companies selling technical protection systems (alarm 

systems and the like), private prisons, and also universities in the field of security studies at 

different levels.  

In the Republic of Serbia, criminal offences are defined and sanctioned mainly by Criminal 

Code82, as well as other laws (such as Environmental Protection Law, Traffic Law and similar). 

Serbia has been facing serious socio-economic issues for more than two decades, the struggle for 

democracy, dire consequences of wars fought in its closest neighbourhood (the territory of the 

former Socialist Federal Republic of Yugoslavia), and on the territory of the country itself 

(Kosovo, 1999).  All these reasons made Serbia a huge 'black market' of weapons, and a country 

where the majority of citizens live in difficult socio-economic conditions. All these 

circumstances, as well as other circumstances such as geographical position, were the reasons 

why Serbia became susceptible to a wide variety of crimes – from armed robberies and domestic 

violence to organized crime such as human trafficking and drug trafficking.  

 

2. Aim and Methodology Applied   
                                                           
80 See also: Dyer, J. The perpetual Prisoner machine. Boulder, CO:Westview Press,2000. i Chambllis, W. Power, 
Politics, and Crime. Boulder, CO: Westview, 1999. 
81 Carlson, T. Safety Inc: private Cops Are There When You Need Them. Policy Review, 73, 1995: 66-72 
82 Official Gazette of the Republic of Serbia No. 121/2012 
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 The aim of this study is to discover whether Serbia has managed to develop crime control 

industry, as well as whether this phenomenon is a factor in the creation or collapse of overall 

security. For the purpose of achieving the said aim, we have defined the following tasks: (a) 

research in crime in Serbia, (b) definition and description of government entities whose primary 

purpose is prevention, supression and punishment of criminal behaviour, (c) analysis of market 

and private companies whose products and/or services arose from the existence od crime. 

Research and analyses in this study define crime control industry with the following 

components: (1) formal crime control system which includes government institutions, services 

and agencies directly or indirectly engaged in activities in the field of security; (2) private anti-

crime businesses which include companies for providing physical, technical and fire protection 

services, detective agencies, insurance companies; (3) security education programmes and (4) 

mass media.   

The research which aims at discovering whether crime control industry exists in Serbia shall 

be mainly conducted with the application of analytical and statistical method. These methods 

will be applied for the purposes of analysis, synthesis and comparison of official data from 

various government entities. These methods shall be applied in order to prepare a clear 

presentation and explanation of data obtained by the Ministry of Interior about crime rates i.e. 

the number of different criminal offences in the year 2012, as well as economic indicators of 

operation and business activities in the field of formal crime control system and  private anti-

cime businesses. For this purpose, financial indicators shall be analyzed and they should indicate 

the amount of investments by the government in its own systems and entities involved in 

combating crime. We are going to analyze and categorize private companies, organizations and 

institutions whose activities are directly or indirectly connected with the production and/or sale 

of products or provision of services in the field of protection against crime. The official data 

obtained by Serbian Business Registers Agency (SBRA)83 on the success of business operations 

of private anti-crime businesses will be used. Economic indicators of budget policy are related to 

2013 budget, while financial indicators of business operations of private anti-crime businesses 

refer only to the year  2011 because SBRA can process and publish final financial reports for the 

year 2012, in accordance with the laws of the Republic of Serbia currently in force, in the period 

                                                           
83 Serbian Business Registers Agency (SBRA) is a government institution which is responsible for keeping a unified 
register of the establishment and operation of all commercial entities in the Republic of Serbia. 
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April-May 2013 at the earliest, and therefore, it is impossible to acquire these data during the 

preparation of this study. Different periods of analyzing certain databases arise from the intention 

of the author of this study to present only officially registered and processed data in order to 

avoid the possibility of making assumptions, forecasts or projections of information and 

indicators for such complex and delicate areas as crime, government involvement in the field of 

security and private anti-crime business activities.  

The Republic of Serbia has been facing the challenges of great financial crisis, low living 

standards and budget deficit in the past years. The analysis of the number and types of private 

companies operating in the field of security and protection, as well as the analysis of a potential 

for establishing other private organizations and institutions with the same scope of activities 

should show a prospect for further development of private anti-crime businesses and market, as 

well as indicate whether this field of business operations has a potential to improve overall 

economic situation and employment levels in our country with its profitability or whether it 

might be one of the causes behind the creation of so-called “grey economy“ and creating a sense 

of insecurity in citizens.   

3. Crime in Serbia – Forms and Number of Committed Criminal Offences  

This segment of the Study presents and analyzes official data of the Ministry of Interior 

of the Republic of Serbia on the number of different criminal offences committed on the territory 

of Serbia in 2012. Table 1 presents the number of different criminal offences committed in 

Serbia in 2012. For the purposes of this research, the data on the most serious crimes (murder 

and aggravated murder) and certain specific criminal offences (such as domestic violence, drug 

production and trafficking) were analyzed. 

 

 

TYPES OF CRIMINAL 

OFFENCES 

NUMBER OF 

COMMITTED CRIMINAL 

OFFENCES 

Murder 59 
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Aggravated murder 46 

Attempted murder 156 

Aggravated attempted murder 45 

Domestic violence 3657 

Robbery 3667 

Illegal drug production and 

trafficking 

1381 

Unauthorized drug possession  3183 

Kidnap 11 

Table 1 Number of committed criminal offences in Serbia in 2012 

The analysis of the official data of the Ministry of Interior of the Republic of Serbia on 

the number of different criminal offences committed on the territory of Serbia in 2012 indicate 

the following: a) an average of 0.83 murders or attemped murders were committed every day, 

10.01 criminal offences of domestic violence, 10.04 criminal offences of robberies and 0.03 

kidnappings and b) the police discovered an average of 3.78 criminal offences of drug 

production and trafficking every day and 8.72 persons who possessed drugs. The statistics 

presented show that 33.41 criminal offences were committed in Serbia every day. This figure has 

to be considered nominal, taking into account that numerous other offences were not included in 

this research and the real figure is actually much higher.   

4. Transition Process, Privatization and Establishment of Crime Control Industry 

in Serbia 

Former socialist countries, among which is the Republic of Serbia, started the process of 

privatization in the late 1980s, which was at least ten-year ’delay’ when compared to capitalist 

countries. However, privatization in former socialist countries is just one segment of a more 

complex process – the process of transition which in most general terms implies political 
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transition from totalitarian rule and single-party political system to multi-party system and 

democratic rule, economic transition from centrally-planned84 economy to free market operations 

as well as revision and modernization of national security strategies and defence and security 

systems. The continuance in the transition process stems from the complexity of changes former 

socialist countries decided to undergo. Economic sphere required the establishment of new legal 

framework, adjustment of institutions necessary for the functioning of market economy, 

privatization of a huge number of state-owned companies, and also promotion of the 

establishment of private sector. In the field of security, the abandonment of the classic concept of 

national security was inevitable since this concept tended to identify the source of threat in other 

countries and political and military alliances and new policy and power were to be directed 

towards the establishment of safe living and working environment in its own society.  

The Republic of Serbia, as any other post-conflict society, was characterized by poor 

conditions in internal security at the beginning of XXI century. On the one hand, the 

proliferation of small arms which was brought from war affected areas in Bosnia and 

Herzegovina and Croatia during 1990s contributed to such conditions.85 On the other hand, war 

conflicts in the neighbouring countries as well as NATO bombing in 1999 led to frequent 

occurrence of post-traumatic stress disorder among war veterans. 86  

Two previously mentioned factors, together with poor material conditions and other 

social, political and ideological factors, contributed to the creation of criminogenic environment 

and the increase in the number of serious crimes in the Republic of Serbia. In the period between 

the year 2000 and 2004, the police of the Republic of Serbia faced the issue of organized crime, 

terrorism, kidnappings and street killings.  

                                                           
84 Centrally-planned economy is based on state-owned production resources, central economic planning and 

administrative management  of planned economic system.    

85 Stepić, D. (2010), “Organized Crime in the Southeastern Europe Region: Etiologic Attributes, Common 

Characteristics and the Most Usual Manifestations”, Strani pravni život, Iss. 3, pp. 137-160 

86 Gavrilović-Janković, J. et. al. (2005), “Association of Posttraumatic Stress and Quality of Life in Civilians after Air 

Attacks”, Psihijatrija danas, Vol. 37, Iss. 2, pp. 289-305. 
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In such high risk environment for an extended period of time, the statistics reveal the 

constant increase in the number of officials who were injured during the interventions. In 2010, 

1,879 criminal offences were committed against police officers, which was the highest number in 

the past nine years. Apart from Belgrade (24% of total number of such offences), Novi Sad 

(about 10%) and Niš (about 6%), these criminal acts are more common on the territory of Novi 

Pazar and Šabac police departments. On the territory of Belgrade, the number of these offences 

increased by 25% when compared to 2009. In the performance of official duties in 2010, one 

police officer lost his life, and 383 were injured.87 

Our country has been facing the consequences of wars fought during 1990s both on its 

territory and in the region, international community sanctions weakened its economy, and 

economic crisis which continues not only in Serbia, but in Europe as well and in most parts of 

the world left additional negative consequences. The unemployment rate and the number of the 

poor is constantly growing, and the economy has been stagnating for years. Accumulated 

personal frustrations, collective dissatisfaction of a majority of the population, post-war traumas, 

as well as geo-strategic position, influence the development of various forms of crime and 

organized crime, domestic violence and the increase in the number of suicides. However, a 

significant number of criminal acts (above all murders, robberies and domestic violence) stem 

from dissatisfaction and practically hopeless situation regarding socio-economic conditions and 

life quality. Behavioural viloence is reactive, caused by structural violence through stress and 

frustrations: domestic violence is a product of that process, as the family is a place where 

'unloading' can be performed without any criminal sanctions which can otherwise be imposed if 

performed in other social situations (Gil, 1978)88. 

Nacional security strategy in defining entities subject to protection does not identify 

social protection services as priority, nor relocating resources, i.e. complete or partial transition 

from non-profit government services and public enterprises to private ownership or the creation 

of public-private partnership. Privatization and market competition in many areas, as well as in 

security area, could bring the following benefits: a) restructuring of government security systems 

in terms of their efficiency and economy; b) capital inflows and investment and the improvement 

                                                           
87 www.mup.gov.rs – 10.07.2011 – ''Najznačajniji rezultati rada MUP-a za 2010. godinu''.  Accessed 10/10/12 

88 Gil, D. (1978). Societal violence in families. U: J. M. Eekelaar, S. N. Katz (eds.), Family Violence (str. 14-33). Toronto: 

Butterworths. 

http://www.mup.gov.rs/
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of budget income; c) exchange of knowledge and experience with developed countries; d) the 

improvement of general socio-economic and security conditions in the country.  

Apart from previously mentioned consequences, one of the consequences of the 

disintegration of SFRY was the creation of unacceptably big illegal weapons and ammunition 

market and legal and illegal possession of huge number of weapons (mostly handguns) by 

citizens.  The number of registered weapons in Serbia amounts to 1.2 million, but it is unknown 

how many weapons are illegally possessed because it is almost impossible to make such an 

estimate. Specialized agencies presume that it is possible that there are between 500,000 to more 

than 1.5 million unregistered weapons, and even two times more than that89. According to the 

number of registered weapons per capita, our country is a leader in the region.  

Formal Crime Control System 

The most important institutions of the Republic of Serbia directly in charge of the 

security of the state and its citizens and the implementation of measures for prevention, 

detection, processing and punishment of perpetrators of crimes according to the constitution and 

the laws are as follows: the Ministry of the Interior, the Ministry of Justice, the prosecution and 

the judiciary, prisons, the Ministry of Defence, Customs Administration, Sector for Emergency 

Management, Administration for the Prevention of Money Laundering and security and 

intelligence agencies. All previously mentioned ministries, services and administrations are 

financed from the budget of the Republic of Serbia.  

Serbia has had a constant budget deficit in the past years. Budget law for 2013 anticipates 

income in the amount of approximately 8,546,013,000.00 EUR and deficit in the amount of 

approximately 995,014.00 EUR. The budget funds allocated to the activities of previously 

mentioned institutions in 2013 are expressed as a percentage: (a) Ministry of Justice, prosecution 

network, the judiciary and prisons – 10.01%, (b) Ministry of the Interior – 7.32%, (c) Ministry of 

Defence and Defence Inspectorate – 6.03%, (d) security and intelligence agencies – 6.78%, (e) 

Budget Fund for Emergency Situations – 7.50%, (f) Customs Administration – 0.44% and (g) 

Administration for the Prevention of Money Laundering – 0.01%. Total funds from Serbia's 

budget allocated to formal crime control system amount to 38.09%, which leaves 61.91% of 

                                                           
89 See also: http://www.slobodnaevropa.org/content/u-srbiji-uskoro-nova-akcija-legalizacije-
oruzja/24804595.html, Accessed  12/10/2012 

http://www.slobodnaevropa.org/content/u-srbiji-uskoro-nova-akcija-legalizacije-oruzja/24804595.html
http://www.slobodnaevropa.org/content/u-srbiji-uskoro-nova-akcija-legalizacije-oruzja/24804595.html
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budget funds for all other ministries and government activities such as: health care system, 

education, science and technological development, culture, sport, traffic, construction sector and 

infrastructure, diplomacy, energy, environmental protection, social protection system, trade, 

economy, finance and other. More than 1/3 of state budget revenue is allocated to combating 

crime. So-called war legacy, trauma, poor country's macroeconomic situation, the increase in 

different forms of violence (from bullying to domestic violence), absence of certain laws as well 

as insufficient and uncoordinated cooperation of the police, the prosecution and the courts, 

forced the government entities to allocate significant portion of their budget revenue to the 

prevention or repression of crime, while other areas, such as economy, education or health care 

are therefore allocated insufficient funds, leaving them unable to develop completely and meet 

society's needs. Serbia as a transition country suffered significant social stratification and 

fragmentation through so-called transitional winners and losers. The consequences of this 

phenomenon are expressed in the field of politics, social values and economy (Jugović, Brkić, 

Simeunović-Patić, 2008)90. Former real socialist countries, currently transition countries, run 

higher risk of crime than stable democracies with unambiguous constitutions and legal protection 

and developed government institutions. Former real socialist countries are also poorer than 

capitalist countries due to strict and controlled conditions of economic and market behaviour and 

cannot efficiently fight crime and other security issues although a third of its budget (in the case 

of Serbia) is invested in this fight.  

The aim of several studies conducted by Helsinki Committee for Human Rights in Serbia 

was the assessment of conditions in Serbian prisons. The latest study reffered to two Serbian 

prisons – in Valjevo and Leskovac. The results showed that both concerned prisons were 

overcrowded and that there was significant lack of space91. Such conditions, unfortunately, are 

characteristic of almost all penitentiary and correctional facilities in Serbia and especially 

Belgrade. Building new prisons or extension of existing prison facilities are the processes and 

investments which develop very slowly and are not considered priority, especially during 

recession which characterizes Serbian economy in recent years. 

                                                           
90 Jugović, A., Brkić, M., Simeunović-Patić, B., Socijalne nejednakosti i siromaštvo kao društveni kontekst kriminala, 
Godišnjak 2008, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2008. pp. 455 
91 See also: Zatvori u Srbiji: praćenje reforme zatvorskog sistema. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Beograd, 
2010. 
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Short-term and partial solution to the problem of overcrowded prisons is court rulings on 

home detention and home prison in which case the accused and convicts during the period of 

court measures wear electornic collars which are used for monitring their activities and their 

compliance with movement restrictions. 

 There are no private prisons in the Republic of Serbia, and the idea and incentives for 

their establishment were practically not mentioned within the existing different theoretical and 

expert discussions on the issue of overcrowded prisons. Building residential and commercial 

buildings requires several-months efforts by the investors to obtain all necessary permits 

regarding land lease or purchase and work and building permits. Having this in mind, laws in the 

field of construction and urbanism do not define or stipulate the construction of prisons, nor the 

regulations regarding penitentiary and correctional institutions. Although we consider that the 

existence of private prisons as another segment of crime control industry would have significant 

professional and financial perspective, their establishment is almost impossible. The fact that it is 

impossible to establish private prisons stems from currrent legal framework, complex procedure 

for investment and building in Serbia, and possibly from insufficiently developed business 

awareness about the perspective and possibilities which arise from the establishment and 

management of these facilities. 

Private Anti-crime Business Evidence from Belgrade and Serbia 

Apart from government services which have the right and monopoly of force and crime 

prevention, for providing security services for different institutions, facilities and physical 

persons, private companies for providing security and protection services, so-called services for 

private physical technical security (PTS), are incresingly hired. Physical security is hired for the 

purpose of providing protection for educational and health care institutions (state-owned and 

private), banks, commercial chains, private companies, petrol stations, management of sporting 

events and concerts. The employees of private PTS are hired by the greatest number of entities, 

from banks, cultural institutions to state institutions which consider hiring private PTS more 

cost-effective and 'safer' than using the services of state security services, especially when 

private security represents 'easier' choice as defence shield to protect from dissatisfied public – 



CRC-Journal No 6-7, 2017 
 

100 
 

strikers, demonstrators (Bošković, 2010)92. The absence of unified regulatory legal framework 

related to operations in the field of private physical technical security does not pose a barrier for 

the establishment of a big number of such companies and their operations. Also, the range of 

existing legal acts which define and regulate their activities is narrowed. Physical protection 

services partially use Law on Weapons93, Law on Protection of Trade Secrets94 and Company 

Law95 as the legal foundation for their operations. Up to this moment, no systematic law which 

would regulate this area has been passed ( Mandić, 2012)96. In Belgrade, the capital of Serbia 

and its biggest city, 52 companies whose predominant activity is providing PTS services have 

been registered. Apart from them, 2 detective agencies have been registered and their activities 

are not clearly and precisely regulated as there is no unified law according to which the 

employees of these agencies should act. Apart from providing physical security, the majority of 

the said companies in the field of PTS perform equipping facilities (commercial and residential 

space) with technical protection measures such as alarms, video surveillance and the like, even 

though there are 162 companies registered in Belgrade which exclusively perform installation 

and servicing of security systems and equipment, as well as 5 companies which produce fire 

equipment. Apart from private companies, these activities are also performed by entrepreneurs97. 

According to SBRA statistics, the activity of PTS is preformed by 20 entrepreneurs, installation 

of security systems by 87 entrepreneurs, while 17 entrepreneurs produce fire equipment. 12 

entrepreneurs perform detective activities. The information supplied shows that a total of 72 

legal and natural entities were registered for the activities of physical technical security and fire 

prevention on the territory of Belgrade, as well as 14 legal and natural entities for detective 

services and 249 companies and entrepreneurs for the installation of technical protection 

systems. Property insurance and life insurance are performed by a total of 25 companies. 

                                                           
92 Бошковић, М.,  Социо-економски и легислативни проблеми у сектору приватног ФТО. часопис Заштита, 

Сарајево, 2010. 

93 ''Official Gazette of the Republic of Serbia'' No. 39/93, 9/92, 44/98  
94 ''Official Gazette of the Republic of Serbia'' No. 72/2011 
95 ''Official Gazette of the Republic of Serbia'' No. 36/2011 
96 Мандић, Г., ''Основи система обезбеђења правних лица'', Факултет безбедности, Београд, 2012. pp. 21 
97 Entrepreneur is a natural person with legal capacity to perform activities with the aim of earning income and as 
such it is registered in accordance with the Law on Restration  
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OSCE Mission to Serbia and Centre for Civil-Military Relations conducted a study in 

2007 which showed that previously mentioned companies (including entrepreneurs) employ 

almost 30,000 people. For the sake of comparison, the military employ about 36,000 people and 

the police 47,000 (Vreme, 2010)98. The media and occasional studies claimed that private 

security sector currently employed between 20,000 and 60,000 people who owned up to 47,000 

pieces of wepons and that there was a possibility they were turning multi-million profit in euros, 

and only a small portion of it was taxed by the government (CCVO, 2008)99. Table 2 shows the 

total number of registered private companies in different fields of activity which we classify as  

crime-control industry. Table 3 shows the total number of registered entrepreneurs whose 

activities we classify as crime-control industry. All data were obtained from SBRA.  

 

 

 

 

Number of 

companies 
Predominant activity 

5 Production of fireproof 

products 

9 Life insurance 

16 Non-life insurance 

52 Private security 

162 Security system services 

2 Investigative activities 

                                                           
98 Weekly Vreme, No. 1006. http://www.vreme.com/cms/view.php?id=926026 . Accessed 12/20/2012 
99 CCVO, Privatne bezbednosne kompanije u Srbiji – prijatelj ili pretnja?. CCVO & OEBS, Beograd, 2008.pp28 

http://www.vreme.com/cms/view.php?id=926026
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Table 2 Number of officially registered companies whose activities are directly or indirectly 

related to ’fighting crime’ 

 

Number of 

Entrepreneurs 
Predominant activity 

17 Production of fireproof 

products 

1 Non-life insurance 

20 Private security 

87 Security system services 

12 Investigative activities 

Table 3 Number of officially registered entrepreneurs whose activities are directly or indirectly 

related to ’fighting crime’ 

 

 According to official SBRA data, private companies and entrepreneurs whose operations 

arise from the existence of crime and different factors related to security threats, earned income 

in the amount of approximately 126,861,285.71 EUR in 2011. Table 4 shows official data on 

total income of private anti-crime businesses in certain fields, as well as total income.   

Type of Activity Total income in 2011 

Production of fire equipment 908,732.00 EUR 

Private security 71,875,652.00  EUR 

Security system services 54,075,536.00  EUR 

Investigative activities 455.00  EUR 
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Type of Activity Total income in 2011 

TOTAL 126,861,285.71  EUR 

Table 4  Official data on total income in the area of private anti-crime business in 2011 

 

 The importance and the amount of income earned by private anti-crime businesses, which 

included only 4 characteristic activities, can be reviewed with regard to other economic facts and 

indicators – the income is somewhat higher than the business income of national airline in 2011 

(107,604,955.00 EUR).   

 

 

 

 Educational Programmes in the Field of Security 

 

 Security, as a function and condition opposite to crime, is a key field of study in many 

study programmes at universities. Security, organized crime, terrorism and emergency 

management are studied at all degree studies, from undergraduate studies, Master's and PhD 

studies. There are 4 faculties in Belgrade which cover various areas of security and defence; 

University of Belgrade organizes different multidisciplinary postgraduate studies in the area of  

security and terrorism, and this field is included in the curricula of at least 5 private faculties and 

universities in Serbia.  

 

Mass Media and Crime 

 

 Another small scale industry whose activities are not directly related to combating crime, 

but still generate huge profits from this phenomenon, are the mass media. The mass media 
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represent the reality of contemporary society, with the clear intention of creating and interpreting 

this reality and thus earn profit. In constant struggle to boost ratings, the media search for the 

most effective ways and forms of presenting information. The information on cover pages of 

daily newspapers or announcements in the news are daily presented as sensational, shocking, 

horrific and exclusive news. The Serbian media, not only consciously make the information and 

the news of criminal offences sound sensational, but they also publish details, descriptions and 

photographs on cover pages which often break the regulations on information, and even 

contribute to the increase in the number of certain criminal offences, which is presented in the 

research by Bošković, Alibabić, Budimir Ninković (2012)100. 

 Apart from this, the realistic assessment of the proportions of crime in Serbia is 

additionally burdened by the ‘picture’ created by the media, where a discussion on these issues 

assumes alarming and sensationalist tone. In general, we can conclude that a huge importance is 

attached to the issue of crime, including criminals, gangs and leaders, as well as their victims.  

 Criminal threat is considered to be malevolent and complex which makes it very difficult 

to observe, analyze and fight, while rhetorical dramatization is often used to leave a general 

impression that problems are becoming ever bigger and more dangerous.  

  

6. Conclusion 

Different types of crime which have characterized security situation in Serbia for the past 

20 years are the consequences of wars fought on the territory of former SFR Yugoslavia, a long-

term and still uncompleted political and economic transition in the country, accumulated 

dissatisfaction with poor socio-economic conditions, as well as the fact that the country with its 

geographic position represents a transit country in the least, and a final destination for some 

types of organized crime such as human trafficking and smuggling of drugs and weapons. Due to 

the process of redefining the political system, legal order and competence and responsibilities of 

the institutions, Serbia is forced to invest significant amount of funds into formal crime control 

system, contrary to developed countries. Security institutions are still in the process of redefining 

                                                           
100 Bošković, M., Alibabić, Š., Budimir Ninković, G., Obrazovni i bezbednosni rizici mas-medijskog plasiranja 
šokantnih informacija. Andragoške studije No. 2, 2012. 
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their competence and responsibilities, technical equipment insallation is still underway, and the 

material status of employees in these government entities and agencies does not match the 

significance of their activities and occupational hazards they face daily. The number and 

diversity of types of criminal behaviour  result in constant investments in security services and 

hiring new employees, which represents the investment in non-manufacturing and non-profit 

sector, while infrastructure, economy and agriculture and social, health care services and 

education have been denied necessary financial support of the government for years.  

On the other hand, there is a large emerging private anti-crime business market in Serbia. 

The companies in this field successfully operate and they represent one of the few industries 

which has not been affected by economic recession. However, the activities of companies and 

entrepreneurs in the field of PTS and detective services are not legally regulated at all, or are 

insufficiently regulated. This leads to tens of thousands people employed in private physical 

security who operate without clear statutory powers, and the greatest danger lies in the fact that 

neither possession nor use of service weapons in private sector are not legally regulated. Security 

risks in Serbia made crime control industry a necessity, but due to all mentioned limitations and 

challenges in political and socio-economic development of the country, as formal crime control 

system and private anti-crime businesses are non-manufacturing activities, their operation and 

private company profit do not contribute to the improvement of general conditions in the 

country. Security is definitely one of the pillars of society, but the experiences of other countries 

which completed the transition process show that achieving a satisfactory level of economic 

development and social protection may have a significant, and even decisive influence on 

diminishing crime rates. Having this in mind, it is necessary to redefine the goals of the national 

security strategy and current security policies in order to identify the key challenges and risks 

which security services must face, while the existing (scarce) financial resources should be 

transferred to industry and socio-economic areas whose development may contribute to the 

stability of society and gradual decrease in the number and forms of criminal offences. 

Otherwise the policy of constant investing significant amount of funds in formal crime control 

system and allowing private anti-crime businesses to flourish without clear legal regulation and 

control might lead to the stagnation of war on crime or even cause boomerang effect in the 

country.  
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Recension mbi librin “E FOLMJA SHQIPE 

E KARADAKUT TË SHKUPIT” të PROF. 

DR. ASLLAN HAMITI, 

Izmit Durmishi101 

   Universiteti i Tetovës sivjet organizoi Seminarin XI Ndërkombëtar të Albanologjisë. 

Këtë ngjarje të rëndësishme shkencore e begatoi edhe promovimi i dy veprave shkencore të 

rëndësishme për gjuhësinë shqiptare, monografia e profesor Asllan Hamitit “E folmja shqipe e 

Karadakut të Shkupit” dhe monografia e miqve tanë, bashkautorëve Baftjar Kryeziu dhe Begzat 

Baliu me titull “Rrapi shekullor – Akademik Idriz Ajeti”. Po i them dy fjalë për të parën.   

 Veprimtaria pedagogjike e shkencore e profesor Asllan Hamitit është mjaft e pasur dhe e  

shumanshme. Kjo veprimtari u pasurua dukshëm me daljen në dritë të monografisë “E folmja 

shqipe e Karadakut të Shkupit”. Monografia në fjalë iu bashkëngjit vargoit të veprave shkencore 

të gjuhësisë shqiptare në përgjithësi, e në mënyrë të veçantë atyre dialektologjike në Maqedoni. 

Vepra trajton të folmen e krahinës së Karadakut të Shkupit dhe është model për mënyrën 

përshkruese, analitike-sintetike e metodologjinë shkencore të shtjellimit.   

 Autori me zellin e një studiuesi objektiv, ka vënë në dukje lëndën e grumbulluar 

dialektore të krahinës në fjalë, duke e studiuar atë me përpikëri të madhe në të gjitha rrafshet 

gjuhësore, sidomos në atë fonetik e fonologjik, gramatikor e leksikor. Kështu, ka ofruar  

mundësinë për të parë se sa e pasur është gjuha e këtyre anëve dhe çfarë tiparesh karakteristike 

dialektore ka, duke e krahasuar me të folmet e tjera të gegërishtes e shpeshherë edhe të shqipes 

standarde.  

 Libri i profesor Asllan Hamitit “E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit” (2014) është një 

studim monografik mjaft voluminoz dhe përmbajtjesor për mënyrën e shtjellimit dhe risitë që 

sjell. Monografia është hartuar kryesisht mbi bazën e materialit dialektor të vjelë në terren, si dhe 

nga studimet e tjera gjuhësore teorike të studiuesve të ndryshëm. Autori, për t’i trajtuar saktësisht 

të folmet e këtij areali gjuhësor, ka bërë krahasime me të folmet e tjera përreth, e sidomos me ato 

                                                           
101 Autori është profesor universitar në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Filologjik 
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të gegërishtes qendrore, me makrosistemin dialektor si dhe me shqipen standarde në përgjithësi. 

E folmja e Karadakut të Shkupit më saktësisht është cilësuar nga autori, si e folme më skajore 

verilindore e gegërishtes qendrore.  

 Në pjesën hyrëse të monografisë është trajtuar pozita gjeografike e krahinës, 

vendbanimet, popullsia dhe veprimtaria e banorëve, si dhe disa të dhëna historike për to. Për të 

ngjallur interesin e lexuesit, autori në vazhdim ka dhënë një kronologji për gjendjen dhe 

perspektivën e vëzhgimeve dialektore në Maqedoni, me çka ka plotësuar dukshëm 

dialektologjinë shqiptare në përgjithësi.   

Në kreun vijues të monografisë autori ka trajtuar tiparet fonetike në sistemit zanor, siç 

është gjatësia, hundorësia etj. Lidhur me përdorimin e zanoreve të theksuara të këtij areali 

gjuhësor, autori ka vënë re se të gjitha fonemat zanore janë bartëse të theksit: /á/, /é/, /ί/, /ό/, /ú/, 

qofshin ato hundore apo gojore pavarësisht nga gjatësia. Autori më tej ka nënvizuar se 

përjashtim nga ky rregull përbën zanorja [ë] (që gjithnjë shqiptohet e shkurtër dhe nuk e ka 

statusin e fonemës, por të tingullit), e cila pothuajse asnjëherë nuk shfaqet në pozitë të theksuar, 

si edhe në të folmet e tjera të gegërishtes.   

 Kur bën fjalë për sistemin e zanoreve të patheksuara të këtij areali gjuhësor:  [a]-së, [e]-

së, [ë]-së, [o]-së, [i]-së dhe [u]-së, autori thekson se, kësaj të folmeje, si edhe shumë të folmeve 

të tjera të gegërishtes qendrore, u mungon fonema /y/ si në rrokje të theksuar, ashtu edhe në 

rrokje të patheksuar, meqë ajo është zhbuzorëzuar në /i/ (pastaj edhe është diftonguar) sikurse 

edhe në shumë të folme të tjera të gegërishtes qendrore. 

  Trajtim të qëlluar gjuhësor fonetik i bën sistemit zanor në vazhdim, duke theksuar se e 

folmja e Karadakut të Shkupit, sikurse edhe të folmet e tjera të gegërishtes, në rrokje të theksuar 

në pikëpamje fonetike ka tri shkallë gjatësie: a) zanore të gjata, b) zanore të mesme  dhe c) 

zanore  të shkurtra, pa lënë anësh edhe zanoret hundore të gjata, të mesme dhe të shkurtra. 

Megjithatë, në pikëpamje fonologjike vetëm të shkurtrat kundërvihen me të gjatat.     

Lidhur me theksin e fjalëve për të folmen e Karadakut, autori ka nënvizuar se si në mbarë 

shqipen dialektore e standarde theksi është dinamik dhe i palëvizshëm, i ngulitur në njërën nga 

dy rrokjet e fundit të fjalës. Për vendin e theksit në fjalët e gjuhës shqipe, përfshirë edhe të 

folmen e Karadakut të Shkupit, vlejnë rregullat e përgjithshme, se: 
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• në fjalët e parme theksi bie në rrënjën e fjalës (e jo në mbaresë); khs. djá:l, djál-i, djál-in, 

djál-it, djém, djém-t, djémsh, djém-ve; úk-i, úk-it, úk-in, úç-it, úç-ve, úç-ish; çén-i, çén-in, 

çén-it, çén-të, çénsh, çén-ve etj.;  

• në fjalët me prejardhje prapashtesore, theksi vendoset në prapashtesë; khs. lavërtár, gojtár, 

lojtár, gjuetár, mretné:sh, ahí:sht etj.; 

• në fjalët me prejardhje parashtesore, theksi vendoset në rrënjë; khs. përplás, përpunój, 

stërgjísh etj.; 

• në fjalët e përbëra (kompozita), theksi vendoset në elementin e dytë formues; khs. mirsjéllje, 

kryeqitét, jetgátë, vetshërbím, syshkrúar, udhhéks, zavéns etj.;  

• në fjalët e përngjitura, theksi bie në elementin e fundit formues; khs. tungatjéta, athé:r, 

farefís, dalkadá:l, najhé:r, xhithmó:n, athé:r, menihé:r, shkeleshkó; numërorët prej 11 deri 

më 19 (nimdhá̑it, dimdhá̑it,…) etj.; 

• fjalët e huazuara i janë përshtatur natyrës së shqipes: ato shqiptohen ose me theks parafundor 

ose me theks fundor. 

Në vazhdim në mënyrë të hollësishme dhe me saktësi shkencore është përshkruar edhe 

rrafshi gramatikor e leksikor i kësaj të folmeje.   

Me zellin e një studiuesi të kujdesshëm e serioz, autori ka përshkruar çdo zanore e 

bashkëtingëllore, duke na ofruar shembuj të shumtë për mënyrën e përdorimit të tyre dhe 

ndërrimet me tingujt e tjerë. Në të ka trajtuar të gjitha pjesët e ligjëratës dhe format e tyre 

karakteristike të zonës në fjalë, si dhe leksikun burimor e të huazuar të këtyre anëve.   

Në bazë të materialit të bollshëm dialektor që ka përfshirë autori në monografi, mund të 

pohojmë se disa veçori të kësaj të folmeje përkojnë me mbarë gegërishten, ca të tjera me 

gegërishten qendrore, deri sa një numër veçorish janë karakteristike për këtë të folme. Më poshtë 

po shënojmë disa nga tiparet dalluese të kësaj të folmeje sipas autorit.  

Në rrafshin fonetik, e folmja e sipërpërmendur, sikurse edhe disa të folme të tjera gege në 

Maqedoni e më gjerë, karakterizohet me këto dukuri: 
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1. Buzorëzimi i [a]-së në [o]: nona < nāna, bon < bān; e bona < e bāna , zoni < zāni, 

ondërr < āndërr, tonde < tānde; lloma, llomba < llāma, llāmba, tomël, tombël < tāmël, 

tāmbël etj.  

2. Reduktimi i grupit [je] në [e]: pepën (< pjepën), pe:shk, qe:shk (< pjeshkë), dhe: t (< 

dhjetë), melli (< mjelli, mbjelli) etj.  

3. Përdorimi i diftongoidit [ie] në vend të zanores [e]: gjieth (< gjeth), gjiel (< gjel), 

qief (< qef), ljetër (<letër), djele (< dele) etj.   

4. Raste të rralla të përdorimit të [ë]-së në rrokje të theksuar: shtërk “lejlek”, tërll “vathë 

bagëtish”, gërb “shpinë, kurriz”, sërb “serb”;  

5. Përdorimi i [ë]-së së patheksuar në fillim të fjalës: ërrnon (< rrnon, jeton) në fshatin 

Straçincë dhe ërfuni (< përfund) në Brezë, Malinë, Tanushë, Luboten dhe Grushinë. 

(Formën e dytë të fjalës e hasim edhe në të folmet e disa fshatrave të Gostivarit e të 

Tetovës me rrethinë: Çegran, Debresh, Gradec, Negotinë, Zherovjan etj.). 

6. Qiellzorizimi i [ë] > i : likur (lëkur), çindroj (qëndroj), ni (një) etj.  

7. Velarizimi i [ë] > [u]: mbushtell, mushtell (< mbështjellë); rrumaisht (< rrëmisht, 

rrëmbimisht, me rrëmbim); mushtjer, mushqerr, mushqerrk (mështjerrë); muzat 

(mëzat) etj.  

8. Diftongimi i /i/-së në [ai, ei, oi]: shpi > shpai, shpei, shpëi, shpoi etj. 

9. Zhbuzorëzimi i /y/-së në /i/: sy > si > sai, sei, sëi, soi; ose i /u/-së në [au, ou, au]: 

nuse, nause, nouse etj.    

10.  Qiellzorizimi i grupeve [pl] dhe [pj] në [q]: qak, qesht, qasi për plak, pjesht, pjasi 

etj.  

11.  Qiellzorizimi i bl > bj > bgj > gj: gjet < bletë, kam gje < kam ble, me gjue < me 

blue ( përveç bgjet në të folmen e Lubotenit).  

12.  Desonorizimi i [u] > [v]: e prev < e preu, e thav < e thau, e lav < e lau, e çav < e 

çau, e thev < e theu etj.  

 Kur flet për dallimet e rrafshit morfologjik të zonës në shqyrtim, autori na bën me 

dije se e folmja shqipe e Karadakut të Shkupit është e ngjashme me të folmet e tjera 

fqinje dhe me të folmet e gegërishtes qendrore në përgjithësi. Prandaj, ai më tej shton:  

“kjo izoglosë paraqet një zonë transitore midis të folmeve të gegërishtes qendrore dhe të 

folmeve të gegërishtes verilindore”.  
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Edhe rrafshin morfologjik të kësaj të folmeje e karakterizojnë mjaft dukuri gjuhësore me 

interes. Ndër të tjera, po veçojmë:   

1.  Në dallim  nga shqipja standarde ku përveç mbaresës –i për emrat e gjinisë mashkullore,  

përdoret edhe –u,  ose –t për emra të gjinisë asnjanëse, në të folmen në fjalë mbaresa –u 

nuk është e pranishme, ndërsa –t  në një numër të kufizuar fjalësh. Kështu, emrat e gjinisë 

mashkullore na dalin me mbaresën –i, ata të gjinisë femërore me –a (ja).  P.sh.: mal-i, 

gjur-i, çen-i, maik-i, zogji, krahi, fto-n-i, dhe-v-i, shai-v-i; dor-a, moll-a, shpai-a, 

kusai-a, petll-a etj.  

2. Dallimi i gjinisë së disa emrave nëpërmjet kundërvënies së gjatësisë fonologjike të 

zanores fundore, si p.sh.: qak ~ qa:k “plak~plakë”, kunat ~ kuna:t “kunat~kunatë”, 

krushk ~ kru:shk “krushk~krushkë” etj. 

3. Formimi i gjinisë femërore të emrave me prapashtesat -e, -e:sh; -aush (-u:sh, -a:sh) etj., 

si p.sh.: msu:s – msus-e, nxa: ns – nxans-e, maik – maik-e, mik–e:sh; burr– n-e:sh, 

traim-n-e:sh etj.  

4. Formimi i emrave të grave të martuara në bazë të emrit të burrit të saj, duke i shtuar emrit 

të bashkëshortit prapashtesën –i:c, -aic e ngandonjëherë edhe –ov-aic, si psh.: Nazif-i:c, 

Hasan-aic, Kamber-ov-aic etj.  

5. Mospërputhja e gjinisë natyrore me gjininë gramatikore te emrat e tipit: Xhumali-j-a, 

Ilmi-j-a, Hamzi-j-a, Nuri-j-a, Sami-j-a, Qani-j-a, Bari-j-a, Ruzhdi-j-a, Bafti-j-a etj.  

6. Emra që përdoren vetëm në njëjës (singularia tantum), si: fraig, qeqsai, trimnai, burrnai,; 

kraip, uftëll, tlin, kos, xhiz, akëll, gro:sh, çireç, dha:llt, mjalt etj; li-a, frauth,, zhu:g, kolli, 

fllad, hije etj.  

7. Emra që përdoren vetëm në shumës (pluralia tantum), si: tairçi, pantolle, gërshan, done, 

dimija, shallvare; kraunde, ethe, vaithe, jufka, fjok, fide, makarona, qirra, petka; si dhe 

disa emra prejfoljorë, si: t’mellmet, t’laraumet etj.  

8. Përdorimi i mbiemrave të përbërë, si: zemërgju:r, kraiekungëll, kraiehudër, gojçera:p, 

barkmadh, saizi, saize:z, vetëllzi, veshmadh, gojamël etj. 

9. Emërzimi i numërorëve me prapashtesën –sh, si: nish, dish, tresh etj.  

10.  Përdorimi i përemrave dëftorë të tipit: ki, kjo, kja (kija Straçincë) ose çiki, çikjo (çekjo), 

çikja etj.  
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11. Përdorimi i foljeve në kohën e pakryer me format: la-jshna, vai-shna, -sha, la-jshe, vai-

she, laj-ke, vai-ke, la-jshmi, vai-shmi (-jshna), la-jshi, vai-shi, -shni, la-jshin, vai-shin etj.  

Monografia paraqet interes për lexuesin edhe me kreun ku shtjellohet leksiku i kësaj të 

folmeje. Në të është paraqitur një material i vlefshëm leksikor për pasurimin e fjalorit të 

mbarë shqipes. Autori ka trajtuar me kujdes fjalët e gurrës vetjake a vendëse dhe ato me 

prejardhje nga gjuhë të huaja. Ka pasqyruar po kështu shtrirjen e orientalizmave edhe në këtë 

areal gjuhësor, si dhe përshtatjen e huazimeve turke dhe sllave në shqipen.  

Për fund mund të shtojmë se autori i kësaj monografie profesor Asllan Hamiti, gjuhëtar 

ambicioz dhe njëri nga njohësit më të mire të dialektologjisë së këtyre anëve, trajton me 

mjaft kujdes të folmen e Karadakut të Shkupit në të gjitha rrafshet gjuhësore, duke ofruar 

edhe lëndë të re dialektore, të mbështetur dhe të argumentuar mbi një sfond të gjerë 

filologjie. 

Monografia në fjalë padyshim e plotëson ndjeshëm dialektologjinë shqiptare në 

përgjithësi dhe shquhet për prurje origjinale të autorit dhe për interpretime të drejta 

shkencore. Prandaj, si e tillë kjo monografi, ka vlera të shumanshme gjuhësore, etnokulturore 

e historike sidomos për të folmet shqipe të Karadakut të Shkupit në veçanti, për mbarë të 

folmet shqipe në Maqedoni, si dhe për dialektologjinë shqiptare në përgjithësi. 
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Political pluralism in the Republic of 

Macedonia, and the appearance of the first 

political parties 

QASHIF BAKIU 

 

Political pluralism in the R.M starts as a reflection from other federal republics of Ex-

Jugoslavian federation.In this direction, should be mentioned that Macedonia is ranked at the 

bottom of the republics of Jugoslavia,which was separated from the old monist system, and 

that after Slovenia,Croatia,Bosna and Herzegovina and also Kosovo,which at that time did 

not had the same status as the other federal units102. 

The way to political pluralism in Macedonia,but even wider in Jugoslavia, juristicaly 

was oppened by the changes of the constitution of the Socialistic, Federativ Republic of 

Jugoslavia, respectively the 59 amandmant, with what was allowed the creation and 

foundation of political parties.with such a thing, legally the monopol was taken from the 

Communist league of Jugoslavia, respectively of Macedonia. With that the legal framework 

of pluralistic organisational party was established, even before that, the constitution of 1974 

keep his ideological communist monopoly, wich was presented as a main factor for not 

developing the political pluralism  

                                                           
102 Duhet theksuar se partitë e para në Kosovë, të cilat paraqiten para shkatërrimit të federatës së Jugosllavisë, 
nuk funksionojnë në kuadër të sisitemit (periudha e mosnjohjes së sistemit jugosllav – serb) dhe si të tilla 
veprojnë juridikisht si parti jolegale. Këto parti nuk janë regjistruar në organet shtetërore, organe të cilat kanë 
qenë të kontrolluara nga Serbia. Rrjedhimisht edhe zgjedhjet e ndryshme kanë qenë të organizuara nga organe 
paralele, jashta sistemit shtëtëror serb – Jugosllavisë.       
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 Political pluralism represents the basic and main value of relgulation of the 

constitution of Macedonia.103 Starting of this principle the constitution of  R.M guarantees the 

organisation of citizines in parties and other political associations, in order to realize and 

protect theyr rights. With the law on political parties of 2004, wich reflected the basic 

principles of the earlier laws as far is it is concerned the political organisation, political 

parties represents voluntary organization of citiziens, created to protect and realise they’r 

political, economical,cultural, and other rights,and also participating in the government.104  In 

this direction, the only limitation is that activitiy, the program, and the statut of the political 

party should not be oritented at destroying and violation of the constitutional order, also 

stimulation of  nacional, racial, and religious hate.even despite that, the Constitution of the 

R.M and its laws, unlike other states of the region do not limit the creation of political parties 

with nacional or religious prefixes.  

 

The character of political parties in Macedonia  

 The organisation of political parties in Macedonia starts his development right after 

proclamation of political pluralism during 1990O. Characteristic for the first political parties 

was that at the first political parties it had lack of ideological profile. Instead of  the 

inheritance of the communist party,Communist league of Macedonia, the party for 

democratic resurrection of Macedonia (LKM - PPD), the other parties tried to addapt 

according to the alternatives of daily political needs, or through actual problems. This period 

matches with the nacionalistic politics, of the actors in the political life in Serbia, 

consequently with the destruction of Jugoslavia, and the creation of independent state of 

Macedonia. At this impact, the nationalistic reflection was transmitted to Macedonia,to a 

higher scale,wich made political parties to get oriented to nationalist politics.with the 

preasure of Jugoslav dissolution,as well as the artifcial circumstances created in the past, it 

was presented a excessive dose of distrust between ethnic communities, wich already existed 

maybe not in the same size.Political elits, in interests of raising and forming powerful 

political subjects, manifest this distrust, respectively use this moment as a main cause to 

create new political subjects.  

 

Segmentarisation of political parties in ethnic base  

                                                           
103 Kushtetuta e R. Maqedonisë viti 1991, Neni 8, alinea 4; Gazeta zyrtare; nr. 52, 1991  
104 Ligji për partitë politike në Republikën e Maqedonisë, Gazeta Zyrtare; nr. 76; 2004 
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First political parties appear as “National protectors” this tendency was much more 

present at political parties with macedonia prefix. This was reflected at theyr own names or 

abreviatures . The first political parties wich appear in Macedonia are: Movement for 

allmacedonian action (MAAK), Socialistic party of Macedonia  (SPM), Party for democratic 

prosperity (PDP), VMRO-Democratic party for national Macedonian union  (VMRO-

DPMNE), Democratic popular party (PDP), etc.105    

 From the names of the first parties is clearly seen that in the macedonian political 

block is clear the tendency to create a political party with ethnic prefix (признак). As a 

support of this direction is the nationalistic rethoric of the leaders of this parties, but also the 

political programs, statutes, and other propagandistic materials. That practice, in first sight its 

not characteristic for the political parties in the albanian block  PPD and PDP, but if you see 

their cadrovic structure, political program or even the statutes, with small exceptions, it is 

clear that the base of political organisation and their purpposes are nacional (ethnic) , wich 

affect the albanian community in Macedonia. However , if we go deeper in the problems of 

the albanian community in Macedonia, most of them are political, social,economical, 

cultural, and educational.Despite this, this two political parties in a higher scale save their 

citizen character (civilian), encouraging and supporting coexsistence and stability of the state. 

Citizen character is present also at the leading structures, were take place members of other 

ethnic communities, even from macedonian community. Such a thing is present even in lower 

structures as their local organizations, in regions were albanians do not live.106        

 From all of this we can come to a conclusion that in R.M in parallel with the 

development of political pluralism it is developed ethnopartial pluralism. Complementary 

argument for this is the exsitence of political parties, formed exclusively on ethnic and 

religious base . 

 Political organisation of the albanian community in the R.M, from the side of the own 

albanian ethnity it was accepted as a logical commitement in deffending the national cause 

and for creating preconditions for a better future.” What is precious for the political 

organisation is that albanians in Macedonia understood the political organisation as a war 

between ideas and programs. Wich implies reinforcing of yourself in the interest of the 

                                                           
105 Për partitë maqedonase përdoren shkurtesat origjinale të cilat përdoren edhe në përdorim të rëndomtë 
ditor si nga mediat ashtu edhe nga qytetarët 
106 Shih. Arkivi i gazetës ditore “Flaka”; Preskonferencë e PPD-së; numri i datës 13. 05. 1990 
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general. For bad luck such attitude for political pluralism did not exsit at the macedonian 

side”107.  

Unlike the albanian political space, macedonians in relation to political pluralism in 

first place, wich corresponded with the first moments of the independece of the state, appears 

a feeling of uncertainity, wich guides political organisation into a powerful nacionalistic way. 

For acting political parties, as well as their leaders, pluralism was understood as a “war” for 

monopolising the power, consequently the state too, from the second community according 

the total numer – Albanians.  

 Political “war” passes the ethnic limits after the involvement of the Macedonian 

Orthodox church wich backed the formation of VMRO-DPMNE108. Unlike the Chruch, 

Islamic religious community in the first years of political pluralism does not have any serious 

role in the political organisation of the parties. But that is not a characterisitic for the second 

decade. Were their leading structure backed different albanian parties. Exactly in this case, 

more influence had the albanian political parties in selecting the head of this islamic 

organisation rather than the islamic organisation had any impact on political parties.   

 

Ideological divisions as an excuse for hidding the divisions in ethnic basis  

“Partial system in Macedonia has bipolar simetrical shape: the existence of a pillar party as in 

power so as in opposition. In other hand, the same one has bipolar asimetrical shape: regular 

coalition of the party in power with other parties from macedonian block and with other 

smaller party from smaller ethnic community, and after election coalition with one of the 

albanian political parties.”109 meanwhile after 2008 new nonformal practice is put in place, 

with wich the governing coalition is created by the winners of two ethnic political blocs 

(albanian and macedonian). For this reason the partial system can be defined as a “two and a 

half polar.110       

Political parties in R.M can be divided in few basis: ideological, ethnical, religious, regional 

etc. 

                                                           
107 Etem Aziri; Organizimi politik i shqiptarëve në Maqedoni; 2004, Shkup, fq. 82 
108 Г. Силjaновска – Давков;Идеолошкиот профил на политичките партии во Република Македониjа; 
Зборник на Правниот факултет „Jустиниан Први“; Универзитет „Св. Кирил и Методи“; 2010; Скопjе; fq. 
313 
109 С. Шкарик; Г. С. Давкова; Уставно право; второ издание; Скопjе; 2009 год с. 448 
110 Shih. Гордана Силjaновска – Давковa;Идеолошкиот профил на политичките партии во Република 
Македониjа; Зборник на Правниот факултет „Jустиниан Први“; Универзитет „Св. Кирил и Методи“; 2010; 
Скопjе; с. 304; si dhe  Organizational structures and internal party democracy in R. Macedonia, Gorex Press, 
Sofia, 2005, p. 27 
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West europian clasiffication of political parties, based on political orientation and relevance 

toward supranational groups it is present also in political space and life of Macedonia. Mainly 

the political parties of this state wich came from ex-Jugoslavia are divided as left, right,or 

center oriented parties.In the left and right space were concentrated the two main parties 

VMRO –DPMNE and LKM-PPD later ribrended as Social Democratic League of Macedonia  

(LSDM), meanwhile from existing parties in Macedonia, Democratic Party of Albanians 

(PDSH) is counted as a right party , while Democratic Unity for Intergration (Bdi) is counted 

as a left party. Right oriented was also the first albanian party PDP. As center oriented is 

defined the National Democratic Revival and the New Democracy, new parties in the 

political scene. Menawhile this parties and other smaller existing parties, also are declared as: 

Conservative, liberal, social, socialdemocratics, communist, agricultural, ecologicals (Green 

parties), christian-democratics etc. In practice, political parties in Macedonia have hybrid 

ideological nature, respectively combined ideology, as a reflection of current  needs and 

general european tendency. The elements of some of the prominent ideologies (ex: social and 

ecological) are present in the most of political programs of the existing political parties.  

Even afterwords from political elits, the biggest part of political parties in Macedonia are 

organised in ethnical basis, such as thir existnce as well as their functioning. In this direction 

most of the parlamentary parties in the 20 years of political pluralism, were ethnicaly clean. 

With small exceptions, this conntinues to function, also having in mind the current state and 

circumstances, such a thing has tendency to continue even in future. Mainly at parlamentary 

parties exist two ethnic political segments: macedonian segment and albanian segment. Also 

other ethnic communities are organised in ethnic basis. Unlike the second community in 

number- the albanians, other communities achive to engage their representatives at the 

legislativ – Parlament, only towards coalitions and mostly with macedonian political parties. 

Political parties wich unite the two major ethnic communities almost don’t exist. Rare are 

cases were special individual from one community are members of a party of other ethnicity. 

This is reflected in the trust wich parties get from the voters. Sociological researches show 

that the opportunity is very small, for one macedonian political party to get votes from 

albanians or the opposite. Such a thing is expressed in the parlamentary election rather than 

local and presidential. At the local elections this phenomeno is not constant, because 

governing coalitions in central level affect the local level, especially at the municipalities 

were one of the communities is retail. This is expresed in the elections for mayor, and not for 

lists of councilors in the municipal council. 



CRC-Journal No 6-7, 2017 
 

119 
 

Exist few ideas to create multi echnical political parties, in wich will be united members of 

the both biggest communities, macedonians and albanians. The first idea was raised by the 

last member of R.M in Yugoslav federation presidency Vasil Tupurkovski, who in 1998 

created the Democrativ Alternative (DA). In this party except of  known intelectuals were 

engaged even prominent artists, sportmans, singers etc. among whom even albanians. 

Eventhough this party had succesful display in the parlamentary elections of 1998,111  only 

after two years was divided in smaller parties, while in the upcomoing elections didn’t 

menage to get a singel deputy.  The second attempt to unite the members of two communities 

was the creation of the political party New Democracy 112. Such a thing comes to expresion 

during the candidacy of its leader during  the presidencial elections of 2009. The attempt of 

this party was oriented to gain votes in the macedonian electorate, through a campaign based 

on the campaign of american president Barack Obama.  To a certain degree such a thing had 

succeded, while the leader of ND Imer Selmani achived to gain around 150 thousend votes , 

among wich 50 thousand in regions were no albanians were living. But on account of that the 

same political party achived to gain around 20 thousand votes in albanian regions, while in 

the macedonians almost nothing, and not gaining any deputy in the parlament.  

 Characteristic for most of political parties in macedonia is the central model of taking 

decisions, based mainly on the leader, with a terrritorial local organisation almost formal. The 

mass of membership is nonactive and disciplined, while the responisibillity of partial leading     

structures  is relativize. In most of parties is not accepted the right of fractions. Very frequent 

are the cases of nepotism, as in partial structures, as well as in leading structures of local and 

central power. 

“Political parties in the political spctrum in Macedonia are truly ethnic, and a little nominaly 

and in fictive form are those ideological. Two main macedonian parties have a basic 

ideology: in very careful way cultivate the macedonianism. LSDM finally in sistemic way , 

by his personality and institutionally, often in peacful, or hidden but safe way. VMRO 

DPMNE loudly, strugglingly and frenetically, significantlly and in a challenge way… the 

difference between albanian political parties DPA and DUI even afterwards declarations for 

                                                           
111 AD në këto zgjedhje mori 12 deputetë dhe ishte pjesë e koalicionit qeverisës për gjysmë mandate bashkë 
me VMRO-DPMNE-në dhe PDSH-në 
112 Demokracia e Re doli si frakcion nga PDSH-ja, respektivisht disa deputet të PDSH-së dolën nga kjo parti dhe 
formuan partinë e re  
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ideological orientation left and right, are only tools and results achived in the war for 

albanianism causes in Macedonia”113.  

The last datas say that in R.M from 1990, with the starting of political pluralism till now are 

registered 130 political parties. With the change of the law for political parties in 2004,2007 

and  2008114, respectively with the application that to register a political party are needed 

1000 signatures from members notarialy certified, most of the smallest political parties ended 

their function, respectivaly were they quit, so the datas from basic court Skopje 1, competent 

institution for regisitering political parties, say that till 2011, there are 55 political parties. 

                                                           

113 П. Е. Митев, А. Желязкова, Г. Стойковски, Македония на кеърстопът, София, 2008 г. с. 76 и 77 
114 Ligji për partitë politike; Gazeta zyrtare; R. Maqedonisë; nr. 76, 2004; 5/2007; 8/2007; 5/2008 
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Abstract 

After the 1990s Albania experienced a lot of changes. They affected the fields of politics, 

education, health, defense, economy, financial sector, social sector, foreign relations, etc. 

This also meant that a lot of effort was required to adapt the Albanian legislation to the 

international legislation of market economies. This whole process was accompanied with the 

transition of state-run property to private property according to the rules of market economy. 

This process required also the privatization of the financial system so that this sector would 

not be an obstacle to the economic progress of the country. The opening of the Albanian 

economy brought about the increase in the economic cooperation with the countries of the 

region and of the world. In the last decade relations with Macedonia have intensified. The 

Macedonian economy affects Albanian life in general in many fields:  
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Cultural and educational relations. Affect not only the socio-political aspect but also the 

economy. Hundreds of students from Albania study in the Macedonian universities. Tens of 

teachers work in Macedonia. 

Tourism. Lately the amount of tourism between the two countries has increased in volume. 

Cross-border relations. A lot of people cross the border on a daily basis to buy and sell 

mainly vegetables and also to work. 

Exports and imports. Our exports to Macedonia have increased gradually. In 2014 they stood 

at 5.3 billion ALL. In 2014 exports to Macedonia occupied 2.1% of the total volume. Imports 

from Macedonia have slowly decreased. If in 2012 were imported 8.365 billion ALL, in 2014 

only 8.350 billion ALL worth in goods were imported. In 2014 imports from Macedonia 

occupied 1.5% of the total. 

Macedonian investors have invested in Albania directly but also indirectly. 

The possibility of an increase in cooperation between the two countries is open and quite 

achievable. To be able to achieve this, the two countries have to implement the necessary 

customs treaties and re-arrange their respective fiscal policies so as to facilitate the 

circulation of goods. 

 

Key words: economic growth, export-import, agreements, GDP, etc. 

 

 

 Para viteve 90 ekonomia shqiptare ka qenë një ekonomi e mbyllur. Në vitet 90 u fut 

në shinat e ekonomisë së tregut. Me gjithë vështirësitë e hasura ajo arriti që të krijojë një 

infrastrukturë evropiane në shumë fusha, në fushën e ndërtimit të institucioneve, të 

ligjshmërisë, të privatizimeve etj. Ekonomia e Shqipërisë, ka pasur treguesit kryesorë 

makroekonomikë PBB-në dhe inflacionin në ritme normale të rritjes. Rritmi i rritjes 

ekonomike u ul pas vitit 2008 me fillimin e krizës financiare dhe recesionit global. Pasojat e 

të cilave u ndjenë edhe në ekonominë shqiptare. Marrëdhëniet e Shqipërisë me vendet fqinje 

me përjashtim të Italisë dhe Greqisë nuk kanë qenë në shkallën e duhur, në veçanti me 

Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Është rritur vëllimi i tregtisë me Turqinë, 

vendet e ish Bashkimit Sovjetik dhe në veçanti me Kinën. Kina zë vendin e katërt në vëllimin 

e tregtisë ndërkombëtare të Shqipërisë. Shkalla e lidhjes, veçanërisht në vitet e fundit 

reflektohet në të gjitha fushat. 
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a)Disa nga treguesit kryesorë të ekonomisë shqiptare. 

-GDP  në 2012 ka qenë 12,344 milionë $ dhe në 2013, 12,923 milionë $.  

-Rritja ekonomike në 2013 ka qenë 1.4% ndërsa në 2014, 2.1%. 

-GDP sipas sektorëve në 2012 ka qenë: bujqësia: 20,4%, industria: 19,1%, shërbimet: 60,5%  

-Inflacioni (IÇK) në 2012 ka qenë 2.0% ndërsa në 2013 ka qenë 1.9%. 

-Popullsia nën nivelin e varfërisë 14,3%  në vitin 2012.-Forca e punës sipas sektorëve në 

2014 kanë qenë: Bujqësia: 54,6%, Industria: 12,8%, Shërbime: 32,6%. -Papunësia  në 2013 

ka qenë 16.9%  

-Industritë kryesore: parfume dhe produkte kozmetike, ushqim dhe produkte të duhanit; 

tekstile dhe veshje; lëndë druri, vaj, çimento, kimikate, minerale, metale bazë, hidroenergji, 

etj. 

-Eksportet në 2013 kanë qenë  2,500 milionë$ -Mallrat e eksportit: tekstile dhe këpucë; asfalt, 

metale dhe mineraleve metalike, të naftës së papërpunuar; perime, fruta, duhan, etj. 

-Partnerët kryesorë të eksportit për vitin 2012 kanë qenë: Italia 51,1%, Spanja 9.2%, Turqia 

6,3%, Greqia 4,4% etj. 

-Importet në vitin 2013 kanë qenë 5, 200 milionë $. -Mallrat e importit: makineri dhe pajisje, 

ushqimore, tekstile, kimikate 

-Partnerët kryesorë të importit në 2012 kanë qenë:Italia 31.9%, Greqia 9.5%, Kina 6,4%, 

 Gjermania 6,0%,  Turqia 5,7%,  etj. 

-Borxhi publik 65% të GDP-së. 

-Rezerva valutore në dhjetor 2014 ka qenë 2, 350 milionë $. 

Periudha 2008-2013 është karakterizuar nga një ndikim negative i ekonomive të 

rajonit dhe të botës.  

 

b)Struktura e eksporteve sipas llojit te mallrave dhe vendeve 

Në pesë vitet e fundit eksportet e mallrave përfundimtarë janë rritur në krahasim me 

eksportet e mallrave të pa përpunuar. Ky tregues, mall i përpunuar/ mall i papërpunuar na jep 

shkallën e zhvillimit të një ekonomie, shkallën e përballjes së saj me ekonominë botërore. Për 

vitin 2013 ka qenë 54.2%.  Eksportet janë dyfishuar nga 2009 në 2013. Materialet e 

përpunuara janë rritur 2.8 herë, makineri e paisje transporti është rritur me rreth 50%, mallra 

të tjera të përpunuara janë rritur me 46%, produktet kimike janë gati dyfishuar etj. Në këtë zë 

nuk janë përfshirë lëndët djegëse që kanë një peshë të dukshme në totalin e eksporteve me 

31%.  
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 Pjesën më të madhe të eksporteve e zënë eksportet në vendet e BE-së me 78.8%, në 

vend të dytë janë vendet e Ballkanit Perëndimor me 12.1% dhe me 9.1% vijnë vendet e tjera 

të botës. Bizneset shqiptare u janë drejtuar vendeve të BE-së, në mënyrë të veçantë atyre që 

janë në rajon si Italia, Spanja, Kosova, Greqia, Turqia etj.  Italia, Spanja dhe Kosova zënë 

63% të eksporteve totale. Për vitin 2014 (janar-tetor) kanë zënë 66% dhe së bashku me 

Turqinë zënë 70%. Eksportet me Maqedoninë në shumë absolute janë rritur, ndërsa në shifra 

relative ndaj eksportit total kanë rënë nga 3% në 1.78% në vitin 2013.  

Shqipëria eksporton në mbi 27 vende të botës.  Dominojnë eksportet me Italinë, 

Spanjën, Kosovën, Kinën dhe Gjermaninë. Me vendet e rajonit duke përjashtuar Kosovën 

niveli i tyre është vetëm simbolik pa kurrfarë ndikimi në këto ekonomi. 

Me Maqedoninë janë të gjitha mundësitë që të rritet vëllimi i eksporteve shqiptare 

sidomos në fushën e mineraleve, të çimentos dhe të produkteve të tjera yndyrore. 

 

Në total, në milionë lekë importet janë si vijon: 

Emertimi 2009 2010 2011 2012 2013 013/009 

Import (CIF) 428.839 477.768 544.004 528.49 517.312 120.6 

 

Nga të dhënat shihet se kemi një rritje me 20.6% nga viti 2009 në vitin 2013.  Kjo 

rritje është relativisht e vogël në krahasim me ritmin e rritjes së eksporteve.  E rëndësishme 

është të theksohet se në këtë rritje  dhe strukturë kemi renie në përqindje të mallrave të 

përpunuara nga 25.2% në 2009 në 22% në 2013. Mallrat e tjera të përpunuara kanë mbetur në 

të njëjtën kuotë me afërsisht 11.4%. Zërat e tjerë kanë mbetur thuajse pa ndryshim në 

përqindje pavarësisht se në shifër absolute kanë pësuar ë rritje.  

Një pikë e dobët në importe është se ka rënë importi i makineri e paisje transporti nga 

22.1% në 2009 në 18% në 2013. Rënie të saj kemi edhe në shifër absolute, kështu në 2009 

janë importuar 94.779 milionë lekë ndërsa në 2013 janë importuar vetëm 93.068 milionë 

lekë. Ky është një tregues që duhej të vinte në rritje pasi ka të bëjë me investimet në ekonomi. 

Shpërndarja e eksporteve sipas vendeve. Shqipëria e ka zgjeruar fushën në sektorin 

e importeve në krahasim me eksportet duke u zhvendosur nga rajoni në vendet e tjera të 

botës.  

Importet me vendet e BE-së kanë ardhur në renie me 1% në 5 vitet e fundit. Me 

vendet e Ballkanit Perëndimor kanë ardhur në rritje me 1.1 %. Të dhënat tregojnë se 

eksportet tregëtarët preferojnë ti realizojnë në rajon dhe në BE, ndërsa importet preferojnë ti 
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realizojnë në një masë të konsiderueshme me vendet e tjera të botës. Karakteristikë është se 

vendet e rajonit si Maqedonia, Kosova dhe Mali i Zi zënë vendet e 11-të 12-të dhe të 13-të. 

Shqipëria importon nga mbi 46 vende të  botës. Nga të dhënat shihet se vendin 

kryesor  në import dhe në eksport e zen Italia . Në vendin e dytë në importe është Greqia por 

në eksporte është në vendin e  shtatë. Vendet e Rajonit  Maqedoni, Kosovë dhe Mali i Zi 

renditen në vendet 11, 12 dhe 13.  

c)Fushat ku Shqipëria ka arritje. Avantazhet dhe lehtësitë e ekonomisë 

shqiptare115. 

Shqipëria ka arritje në fushën e legjislacionit, në fushën e ndërtimit të institucioneve, 

në procesin e privatizimit, në shkallën e hapjes me botën e jashtme, në marrëdhëniet 

ndërkombëtare dhe në sektorin financiar.   

Prej Parlamentit shqiptar që nga viti 1997-2012 janë miratuar më shumë se 2242 ligje.  

Ndër të cilët përmendim: Ligjin për tokën,  Ligji për akcizat, Ligji për TVSH-në, Ligji i për 

kompensimin e fermerëve, Ligji për tatimin mbi të ardhurat, Për Auditimin e Brendshëm në 

Sektorin Publik, Ligji për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë etj.  

Janë kryer reforma në fushën e arsimit parashkollor, 9 vjeçar, arsimit të mesëm dhe 

atij universitar. Është futur sistemi 9 vjeçar nga 8 vjeçar që ka qenë, është aplikuar sistemi 

Bolonjës Bachelor-master (3:2). Në Shqipëri ka 62 institucione të arsimit të lartë, prej të 

cilave 53 universitete dhe nga këta 14 të pa akredituar prej vlerësimit të 2011. 

Në fushën e shëndetësisë, pavarësisht nga mungesat e shumta dhe fenomene të 

padëshirueshme si ajo e korrupsionit kemi një ecuri të ndjeshme. Është liberalizuar tregu në 

fushën e arsimit mjekësor. 

Prona private është bërë zotëruese në ekonominë tonë ku mbi 90% e pronës aktualisht 

është private dhe siguron rreth 80% të GDP si edhe 85% e të punësuarve.  

Shqipëria është anëtarësuar dhe bashkëpunon me të gjitha institucionet ekonomike e 

financiare ndërkombëtare (BB, OBT, FMN, BERZH, GTZ, PNUD, etj). 

Në Shqipëri sot veprojnë 16 banka tregtare me kapital të huaj dhe vendas, tërësisht 

private. 

- Shqipëria ka realizuar një sërë marrëveshjesh me interes të përbashkët. 

- Lehtësi në regjistrimin e bizneseve në QKR.  

- Sistem i favorshëm i tatimeve dhe doganat.  

                                                           
115 AIDA.AGJENSIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE 

http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_per_akcizat_205_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_per_tvsh_206_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_kompensimi_fermereve_207_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_kompensimi_fermereve_207_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligj_per_tatimin_mbi_te_ardhurat_199_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/varianti_final_209_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/varianti_final_209_1.doc
http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/ligji_derguar_kesh_ministrave_202_1.pdf
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Me miratimin e paketës së re fiskale 2014 ligji nr. 179/2013 në 28 dhjetor 2013 qeveria 

ka marrë një numër iniciativash të tilla si: 

• Nuk ka TVSH në makineri me vlerë mbi 500.000 dollarë që do të përdoren për të rritur 

produktivitetin. 

• Nuk ka Taksë për bizneset e vogla me qarkullim vjetor më pak se 2 milion lekë. Biznesi i 

vogël do të paguajë një taksë prej 25 mijë lekë (177 €) në vit. 

• Bizneset me qarkullim vjetor 2-8 milionë lekë (14,000.00€ -56,000.00€) do të jenë 

subjekt i një normë tatimore prej 7,5%. 

• Nuk ka TVSH në ilaçe, shërbime shëndetësore, që nga 1 prilli 2014. 

• Nuk ka Akciza në karburant që përdoret për nevojat e kompanive prodhuese të naftës. 

Në zbatim të marrëveshjeve të tregtisë së lirë, Shqipëria zbaton tarifa preferenciale 

Importi me vendet e marrëveshjes CEFTA, EFTA, Bashkimin Evropian dhe Turqinë. Për 

produktet industriale (kapitujt 25-97 të Nomenklaturës së klasifikimit të Mallrave) këto tarifa 

janë 0%, ndërsa për produktet bujqësore në përputhje me përcaktimet në marrëveshjet 

përkatëse. 

- Sigurimet shoqërore janë 27.9% të pagës bruto (punëdhënësit paguajnë 16,7% dhe 

punonjësit 11,2%)  

- Këshilli i Ministrave ka aprovuar 9 zona ekonomike. Tetë prej tyre kanë statusin e 

parqeve industriale dhe një ka statusin e zonës së lirë.  

- Shqipëria lidh vendet perëndimore mesdhetare me vendet e Ballkanit dhe të Azisë.  

Transporti. Shqipëria ka afërsisht 20,000 km rrugë dhe ndërtimi i rrugëve është në rritje të 

shpejtë. Rrjeti hekurudhor në Shqipëri përbëhet nga 441 km hekurudha kryesore dhe 230 km 

hekurudha të mesme. Transporti detar në Shqipëri kryhet nëpërmjet 4 porteve: Durrësi, 

Vlora, Saranda dhe Shëngjinit.  

- Shqipëria ka potenciale të madha në prodhimin e energjisë elektrike përmes 

hidrocentraleve, erës, burimeve diellore dhe biomasës. 

- Investimet gjithnjë në rritje në rrjetin e furnizimit me ujë dhe kanalizime kanë 

përmirësuar më tej statusin e këtij sektori. Në vitin 2010, në këtë sektor janë investuar rreth 

10 miliardë lekë nga të cilat 6.5 miliardë lekë nga buxheti i shtetit dhe pjesa tjetër nga 

financimet e huaja. 

- Telekomunikacioni shqiptar përfshin shërbimet e telefonisë fikse dhe celulare. Ky 

rjet ka tarifa konkuruese.  

Agroindustria. Numri i kompanive agropërpunuese : 2362  kompani (viti 2012) 
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Eksporte : 7 % të totalit të Eksporteve shqiptare të vitit 2013;  14 % rritja 2013/2012 

Kontributi ekonomik : 17%-18% të PBB-së së vendit 

Rreth 50-53% e popullates jeton ne fshat dhe është e punësuar në këtë sektor. 

Sektorët prioritarë : Fruta, ullinj dhe prodhimi i perimeve, Bulmeti dhe prodhimi blegtoral 

Përpunimi i frutave dhe perimeve, i rrushit i mishit dhe qumështit 

- Tekstile dhe lëkurë. Sektori i Tekstileve e Këpucëve ka shënuar gjithashtu rritje 

në 2013 duke arritur vlerën 70 miliard lek me rritje vjetore prej 11.7%. 

Nr. i kompanive të sektorit : 315 kompani (viti 2010), 83% kompanie shqiptare 

Eksporte : 28% të totalit të Eksporteve shqiptare (vitit 2013) 216 milion euro (viti 2010) 

Kontributi ekonomik : 25% të PBB-së së vendit 70.000 persona të punësuar 

Produktet e eksportuara : Prodhime xhins, veshje pune dhe uniforma, te brendshme, 

këmisha klasike, pantallona klasike, veshje për femra, veshje sportive. 

- Minierat. Nr. i kompanive : 764 kompani vendase dhe të huaja të pajisura me leje 

minerare shfrytëzimi 154 kompani vendase dhe të huaja të pajisura me leje 

minerare kërkimi, kërkim-zbulimi ose zbulimi. 

Eksporte: 30.5 % rritje, (2013/2012) –  Eksportet e Mineraleve Lëndëve Djegëse dhe 

Energjisë u rritën 30.5% në vitin 2013 kundrejt 2012 duke shënuar vlerë rreth 100 miliard lek 

Kontributi ekonomik : 4.689 persona të punësuar (2010). Volumi tregtar i mineraleve arriti 

23,542 mln Leke 

Produktet e eksportuara : Kromi dhe materialet e ndërtimit (psh. çimento) 

- Turizmi. Nr. i kompanive : 248 hotele ose 18.905 shtretër (2011) 

Zhvillimi: 25% rritje i numrit të vizitorëve (2010/2011). 32% më shumë turistë mesatarisht 

nga Gjermania, Anglia, Greqia, Franca dhe Zvicra (2010/2011) 

Kontributi ekonomik : 6,1% e PBB-së (2011). 51.000 persona të punësuar (2010) 

Sektorët prioritarë : produktet turistike dhe zhvillimi i turizmit malor, zhvillimi i industrisë 

(cilësia e shërbimeve, burimet njerëzore) 

 

2. Ekonomia e Maqedonisë 

 

Kryeqyteti: Shkup 

Monedha vendase: Denari maqedonas. Kursi këmbimit me lekun ½ 

Anëtare e: OBT, OSBE, CEFTA-s 
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a)Disa tregues makroekonomikë të ekonomisë R. Maqedonisë: 

Prodhimi Brendshëm Bruto  27 410 000 000 $ (PPP, 2014.) 

Për madhësi të PBB-së zë vendin e 130 në botë (PPP, 2014)  

Rritja reale e PBB 3.4% (2014.). PBB për frymë  13,200$ (PPP, 2014.) 

PBB sigurohet nga sektorët: Bujqësia: 10.4%; Industria: 26.2%; Shërbimet: 63.4% (2014.) 

Inflacioni (IÇK), 3.1% (CPI, 2013.) 

Popullsia nën nivelin e varfërisë 30.4% (2011) 

Koeficienti Gini 39.2 (2011) 

Forca e punës: 959,300 (2014.). Forca e punës sipas profesionit: Bujqësia: 18.8%; Industria: 

27.5%; Shërbimet: 53.7% (shtator2013) 

Norma e papunësisë: 27.6 % (2014, Tremujori 4). Paga mesatare bruto: 32.051 den / $ 561, 

mujore (janar 2015). Paga mesatare neto: 21.828 den / $ 382, mujore (janar 2015). 

Industritë kryesore: Përpunim ushqimi, pije, tekstile, kimike, hekur, çelik, çimento, energjia, 

farmaceutike 

Eksportet $ 3421000000 (2014.) 

Mallrat që eksportohen: ushqime, pije, duhan; tekstile, prodhime të ndryshme hekuri, çeliku, 

pjesëve të automobilave, etj. 

Partnerët kryesorë të eksportit janë:  Gjermania 32.7%, Kosova 12.5%, Italia 6.3%, Bullgaria 

6.1%, Serbia 5.6%, Greqia 4.2% (2013( etj. 

Importet : $ 6091000000 (2014 ) 

Mallrat e importit: Makineri dhe pajisje, automobila, kimike, karburante, produkte 

ushqimore, etj. 

Partnerët kryesorë të importit janë:  Greqia 16.8% Gjermania 12.5%, Mbretëria e Bashkuar 

11.3%, Serbia 9.8%, Bullgaria 7.8, Italia 4.8%, Turqia 4.6% (2013).] 

Borxhi i jashtëm bruto: 7451000000$ (30 shtator 2013) 

Borxhi publik: 34% e PBB-së (2014) 

Deficiti buxhetor: -4,1% e PBB-së (2014)  

Të ardhurat: $ 3220000000 (2013) 

Vlerësohet si ekonomi e qëndrueshme: BB + 

Rezervat valutore: 2906000000 $ (31 dhjetor 2013) 

Rezervat valutore dollarë                        
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Gjendja: Stabile 

Burimi kryesor i të dhënave : CIA Ŵorld Fact Book 

(Të gjitha vlerat, nëse nuk shprehen ndryshe, janë në dollarë amerikanë) 

 

Republika e Maqedonisë u krijua në vitin 1991 si rezultat i shpërbërjes së 

Jugosllavisë. Në periudhën e ekzistencës së Jugosllavisë ka qenë republika e saj më e varfër 

që siguronte vetëm 5% të prodhimit të përgjithshëm federal të mallrave dhe shërbimeve. 

Maqedonia përfitonte një pjesë të konsiderueshme të transfertave nga qeveria qendrore e ish 

Jugosllavisë. Maqedonia trashëgoi një ekonomi të dobët dhe me mungesa të mëdha në fushën 

e infrastrukturës. Pas viteve 91 ajo u përball me një embargo ekonomike greke që solli për 

pasojë pengimin e rritjes ekonomike deri në vitin 1996. Mbështetje në këtë periudhë kohe i ka 

dhënë Republika e Shqipërisë. 

Faktor pozitiv që ka ndikuar në rritjen e ekonomisë së R. Maqedonisë kanë qenë 

remitancat e punëtorëve dhe ndihma e huaj të cilat kanë ruajtur qëndrueshmërinë që pasoi më 

vonë.  

GDP është rritur çdo vit përveç vitit 2001. Rritja në vitin 1999 ishte e ulët për shkak të 

çrregullimeve rajonale të shkaktuara prej Luftës së Kosovës.  

Privatizimi i suksesshëm në vitin 2000 rriti rezervat e vendit në mbi 700.000.000 $. 

Udhëheqja R. Maqedonisë demonstroi një angazhim të vazhdueshëm në reformat ekonomike, 

tregtinë e lirë dhe integrimin rajonal. Ekonomia mundi të plotësoj nevojat e veta kryesore 

ushqimore, por përgjithësisht ajo varet nga burimet e jashtme në naftë dhe gaz si dhe për 

shumicën e makinerive moderne dhe pjesëve të tyre. Inflacioni u rrit në 11 për qind në vitin 

2000, kryesisht për shkak të çmimeve të larta të naftës. 

Pas rënies së Jugosllavisë socialiste, ekonomia përjetoi disa tronditje që dëmtuan 

ekonominë lokale. Duke filluar me embargon perëndimore në tregun e Jugosllavisë së 

përbashkët, dhe duke përfunduar me embargon greke për Maqedoninë mbi emrin e vendit. 

Ekonomia filloi të marri veten në vitin 1995 dhe përjetoi një rimëkëmbje të plotë pas 

rebelimit të vitit 2001 nga ana e shqiptarëve etnikë. PBB i Maqedonisë u rrit me një mesatare 

prej 6 për qind në bazë vjetore deri në pragun e recesionit të vitit 2008. 

Në Republikën e Maqedonisë në vitin 2014116, struktura e PBB-së u sigurua nga: 

bujqësia me 10.4%; industria me 26.2% dhe shërbimet me 63.4% (2014). Në bujqësi janë të 

punësuar 18.8%, në industri: 27.5%;  në shërbime: 53.7% (shtator2013). Ekonomia bujqësore 

                                                           
116 Cia - The Ŵorld Factbook.  
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R. Maqedonisë  karakterizohet ende nga një numër shumë të madh të fermash vogla. 

Ndërmarrjet ish-shtetërore, të trashëguara nga socializmi, janë përgjithësisht në vështirësi 

financiare për shkak të privatizimit të papërfunduar. Republika e Maqedonisë ka 10,140 

kilometra katrore tokë bujqësore, që përfaqëson pothuajse 39 për qind të territorit të saj. 

Gjysma e këtyre tokave janë caktuar për të lashtat, ndërsa gjysma tjetër për kulturat e tjera 

bujqësore. Vendi gjithashtu ka 37% zona malore dhe kullosore. Maqedonia ka 48,606 hektarë 

pyje. Fermerët maqedonas prodhojnë rrush, verë, duhan, perime, fruta, qumësht dhe vezë. 

Industria zë 26.2 për qind të PBB-së(2014). Ajo vazhdon ende me programet 

ekonomike të kaluara. Fabrikat dhe linjat industriale janë vjetruar duke u shëndrruar në 

ndotëse të ambientit.  Produktet kryesore që zhvillohen në Maqedoni janë të natyrës së: 

industrisë së tekstileve maqedonase, industrisë kimike, të hekurit,  të çelikut, çimentos, 

energjisë elektrike, ushqimeve dhe produkteve farmaceutike. Këto produkte industriale janë 

kryesisht për eksport, kryesisht ato destinohen për Gjermani, Greqi dhe Itali. Maqedonia 

është importues i pajisjeve industriale, automobilave, kimikateve, hidrokarbureve dhe 

ushqimeve. Sektori i shërbimeve përbën 63.4(2014) për qind të PBB. 

Disa tregues makroekonomikë të ekonomisë R. Maqedonisë117  

Vitet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GDP (USD miliardë) 9.7 9.1 10.1 10.7 11.4 12.2 

GDP (PPP) (USD miliardë) 19.6 19.9 20.8 21.8 23 24.3 

Norma e rritjes së PBB-së 0.90% 0.70% 2.90% 3.60% 4.10% 4.00% 

PBB për frymë (USD) 4749 4431 4911 5228 5525 5908 

PBB (PPP)për frymë 9584 9727 10112 10608 11176 11176 

Burimi: Banka Qendrore e Maqedonisë. 

 Kriza financiare dhe rënia globale ka pasur ndikim të vogël në vend për shkak të 

rregullave të rrepta të bankave të Maqedonisë. 

 Sot Maqedonia mban një raport të ulët të borxhit ndaj PBB -së dhe është duke 

përjetuar një interes në rigjenerimin e investimeve nga kompani nga Gjermania, Franca, 

Austria, e të tjerë. GDP reale në vitin 2014 u rrit me 3.4 për qind. Kjo rritje e fuqishme është 

nxitur kryesisht nga rritja në sektorin e ndërtimit, në miniera, gurore, etj. Maqedonia ka një 

borxh të ulët publik, të brendshëm dhe të jashtëm, një nivel të kënaqshëm të rezervave 

valutore, normën bazë të interesit 4% etj. Për shkak të rënies së çmimeve të energjisë, 

karburantit dhe ushqimeve në tregjet ndërkombëtare, inflacioni është ulur në 2013 në 3.1.  

                                                           
117 Ŵorld Economic Outlook Database, . Report for Selected Countries and Subjects.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx
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Rezervat valutore ka mbetur në rreth  2.9 miliardë $(2014), një nivel të qetë që 

mbulon 4.8 muaj importe.  

Norma zyrtare e papunësisë në vitit 2011ishte 31.3, ndërsa në tremujorin e 4 të vitit 

2014 ishte 27.6% duke mbetur një nga më të lartat në Evropë. Shumë njerëz punojnë në punë 

të zezë, në këtë mënyrë shumë ekspertë e vlerësojnë papunësinë aktuale të Maqedonisë diku 

midis 20% dhe 45%. 

Deficiti buxhetor në fund të gushtit 2011 arriti në rreth 2 për qind të PBB-së, ndërsa 

autoritetet fiskale u angazhian për ta mbajtur atë në objektivin e parashikuar prej 2.5 për qind 

të PBB -së deri në fund të vitit. Në vitin 2014 ai arriti në  -4.1% e PBB-së.  

b) Tregtia me jashtë. Në vitin 2010 në krahasim me vitin 2009 shkëmbimi i 

përgjithshëm tregtar i Maqedonisë me botën e jashtme u rrit me 13.4%. Gjatë  vitit 2009 

shkëmbimi përgjithshëm tregtar është ulur me 27.6%  duke arritur në 95.9% të PBB-së. Ky 

tregues është akoma nën vëllimin maksimal të tregtisë të arritur në vitin 2008, që ishte 

110.1% të PBB.118 Në vitin 2014 në krahasim me vitin 2008 eksportet janë rritur me 123% në 

dollarë dhe mbi 138% në euro. Importet në vitin 2014 në krahasim me vitin 2008 janë rritur 

në dollarë me 105% dhe në euro me 117.5%. Tregues mjaftë pozitiv që flasin për rritje të 

vëllimit të tregtisë me jashtë dhe që kanë reflektuar në Bilancin e llogarisë korente. Bilanci 

Tregtar neto është ulur në krahasim me vitin 2008 në vitin 2014 në -81% dhe në euro në -

89.5%. Ulje mjaft të madhe ka pasur Bilanci i llogarisë korente, në 2014 ka qenë sa 13 % e 

vitit 2008. Në përqindje ndaj PBB-së është ulur nga 12.5% në 1.4%. Krahas këtyre treguesve 

pozitiv të tregtisë me jashtë ka edhe tregues negativ siç janë Investimet e huaja neto. Në 

dollarë në 2014 në krahasim me 2008 janë ulur me 61% ndërsa në euro në 54%. Ndaj PBB-së 

në përqindje janë ulur në 55%.  

Eksportet. Në periudhën e analizuar ( 2008 – 2014 ), eksportet e Republikës së 

Maqedonisë kanë patur ndryshime të dukshme. Në 2009 kanë rënë me rreth 30% në krahasim 

me 2008 ndërsa janë rritur në të gjitha vitet e tjera. Mund të theksojmë se rënia në vitin 2009 

ishte edhe nën nivelin e vitit 2006.119  

Papunësia është një problem i vazhdueshëm në ekonominë e Maqedonisë ku një 

përqindje e madhe e fuqisë punëtore e kualifikuar nuk mund të gjejnë punë. Shumë 

maqedonas kanë humbur punët e tyre me rënien e Jugosllavisë. Si rezultat, papunësia në 

shkallë kombëtare në 2014 ka qenë 28% nga 33.8% që ka qenë në vitin 2008. Papunësia 

                                                           
118Burimi : Raporti për tregtinë e jashtme të Republikës se Maqedonisë, USAID,  Ministria e Ekonomisë.2014 
119 Raport për tregtinë e jashtme të Maqedonisë, USAID, Ministria e Ekonomisë e Republikës së Maqedonise, 2009 
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rajonale mund të ndryshoj nga 11.5 për qind në rajonet Juglindore dhe 62.8 për qind në 

rajonet e veri-lindjes.  

Në vitin 2012 shkëmbimi i përgjithshëm tregtar i Maqedonisë me Kosovën ka qenë 

421 milionë dollarë, nga të cilat 392 milionë kanë qenë eksport, ndërsa 29 milionë import. Në 

tetë muajt e parë të vitit shkëmbimi është 145 milionë dollarë, nga të cilat 132 milionë 

eksport, ndërsa 14 milionë import. 

Grupet më të rëndësishme të mallrave të eksportuara janë në përgjithësi: “produkte të 

gatshme”, në grupin e të cilave përfshijmë: “produktet gjysmë të gatshme “, “produktet 

kimike ”, “produktet minerale”, burimet minerale” dhe “lëndët djegëse”, produktet ushqimore 

etj.  

Grupet e lartë përmendura përbëjnë rreth 80 % të eksportit në Republikën e 

Maqedonisë gjë e cila tregon se  eksportet R. Maqedonisë janë të përqendruara në disa 

sektorë bazë.  

Maqedonia eksporton në mbi 40 vende të botës.  

Në vitin 2013 partnerët kryesor të saj kanë qenë: Gjermania 32.7%, Kosova 12.5%, Italia 

6.3%, Bullgaria 6.1%, Serbia 5.6%, Greqia 4.2% (2013). Të dhënat tregojnë se Kosova dhe 

Italia  kanë fitur teren në eksportet R. Maqedonisë, ndërsa ka rënë Greqia dhe Serbia. 

Importet. Importet kanë ardhur vazhdimisht në rritje ndërsa janë ndërprerë në vitin 

2009 pas recesionit  global. Importet në vitin 2014 në krahasim me vitin 2012 janë rritur 

mjaft pask, vetëm 5%, ose në euro 17.5%. Në vitin 2013 2ë krahasim me vitin 2012 importet 

u ulën. 

Për vitin 2009 produkti kryesor i importuar është “nafta dhe produktet e naftës euro, 

pas saj vijojojnë “tekstili”, “hekuri dhe çeliku”, “makineri elektrike”  etj.  

Kjo strukturë e importeve çon në konstatimin se ekonomia e Maqedonisë: është e 

varur nga importet e produkteve energjetike. 

Tendenca e rënies së eksporteve të “ hekurit dhe çelikut “ pasqyrohen edhe në rënien 

e importit të këtij grupi. Rënie e ndjeshme është vërejtur  edhe në grupin “ naftë dhe 

produktet e naftës “ si dhe automjete”. 

Të dyja këto lëvizje janë rezultat i ngadalësimit të rritjes së kërkesës agregate të 

vendit si dhe rënies së  konsiderueshme në çmimet e metaleve  dhe të naftës në tregjet 

botërore. Në rënien e importeve të energjisë elektrike ndikuan çmimet e ulta të importit dhe 

rritja e prodhimit vendas të energjisë elektrike. 
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Në vitin 2013 partner kryesor të importeve ne Maqedoni ishin:  Greqia 16.8%, 

Gjermania 12.5%, UK 11.3%, Serbia 9.8%, Bullgaria 7.8%, Italia 4.8%, Turqia 4.6% 

(2013)120. 

BE mbetet partner kryesor i importit dhe zë rreth gjysmën e importeve të Maqedonisë. 

Ndryshe nga eksportet, importet nga vendet e CEFTA-s përfshinë vetëm 11 % te importit 

maqedonas, një drejtim i favorshëm ky që tregon për pozicionin e  Maqedonisë në këtë grupi 

rajonal.121 

Maqedonia mbetet e angazhuar për tu anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe NATO. 

Ajo u bë anëtare me të drejta të plota i Organizatës Botërore të Tregtisë në prill 2003. Pas një 

marrëveshjeje bashkëpunimi me Bashkimin Evropian në vitin 1997 Maqedonia nënshkroi 

Marrëveshjen e  Stabilizim - Asocimit me BE në prill 2001, duke i dhënë asaj akses për 

tregjet evropiane. Në dhjetor 2005, ajo lëvizi një hap më përpara, për të marrë statusin e 

vendit kandidat për anëtarësim në BE.  

 c)Në cilët sektor ndjehet prania R. Maqedonisë në Shqipëri? 

 -E para ndikon në, eksportet dhe importet.  

-E dyta ndikon në Tregtinë ndërkufitare. 

-E treta ndikon në Punësimin e dyanshëm ndërkufitar.   

 -E katërta, ndikon në Investimet e dyanshme.  

 -E pesta ndikon në Lidhjet kulturore dhe arsimore.  

-E gjashta, ndikon në turizëm.  

 

Konkluzione dhe Rekomandime  

Ekonomia e Maqedonisë për arsyet e shpjeguara më lartë ka pasuar një rënie 

ekonomike në vitin 2009 ndërsa në vitet e tjera ka pas progres. Përveç normës së papunësisë 

të gjithë treguesit e tjerë i ka në nivel të kënaqshëm. Për vetë drejtimet e lidhjes së ekonomisë 

shqiptare me ekonominë R. Maqedonisë ndikimet e saj kanë qenë në përgjithësi në të gjitha 

fushat pozitive. Në të ardhmen këto dy vende, edhe si anëtare të CEFTA-s, duhet të risin 

bashkëpunimin midis tyre sepse deri tani në fushën e tregtisë kanë një sërë mangësish. Këto 

vende duhet të realizojnë shkëmbime që sot i realizojnë me vende të largëta ose shumë të 

largëta. Afërsia duhet të shfrytëzohet si një avantazh i madh krahasues në krahasim me 

shumë vende të tjera të botës. Produktet bujqësore nuk ka asnjë arsye që Shqipëria ti mos i 

importojë nga Maqedonia por ti importojë nga vende të tjera të largëta. Po kështu nga ana e 

                                                           
120 Ẇikipedia. 2015 
121 Raport për tregtine e jashtme te Maqedonisë, USAID, Ministria e Ekonomisë e Republikës së Maqedonise, 2010 
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saj Maqedonia duhet të rris gamën e produkteve dhe sasinë e tyre. Këto i themi sepse asnjëra 

prej të dy vendeve pavarësisht se janë vende kufitare nuk e ka shumë në konsideratë në 

fushën ekonomike si partner kryesor vendin tjetër. Nuk është normale që tregtia midis këtyre 

dy vendeve të mos kalojë, në kushtet e tanishme, shifrën 2%.  
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