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SHOQATA KOMBËTARE E GRUAS PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE  NË KËTË NUMËR 

 

Ndërtimi i një bote më 
sipërmarrëse. Në kuadër të 
integrimit në Bashkimin Evropian 
vendet e rajonit të EJL si 
Shqipëria, Bosnja & Hercegovina, 
Bullgaria, Kroacia, Greqia, 
Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, 
Rumania, Serbia, Sllovenia, 
Turqia dhe Kosovës, më 1 Dhjetor 
2016 firmosën në Zagreb të 
Kroacisë Kartën e Mësimit të 
Sipërmarrjes, e cila është në vijim 
të Kartës 2012. 

Karta 2012 arriti në përfundimin,  
se në përputhje me nivelin e BE-
dhe politikat globale dhe trendet, 
se të mësuarit e sipërmarrjes 
është e rëndësishme për 
zhvillimin personal, social dhe 

ekonomik në të gjitha ekonomitë 
tona. Pajisja e qytetarëve me 
kompetencë kyçe sipërmarrëse, 
të tilla si njohuritë, aftësitë dhe 
qëndrimet për të kthyer idetë në 
veprime, si përmes arsimit formal 
dhe jo-formal në një perspektivë 
të mësuarit gjatë gjithë jetës, 
luan rol kyç në  formimin dual te  
sipermarresve te rinj dhe në 
rritjen e punësimit e atyre që 
zgjedhin rrugë të tjera të 
karrierës. Trajnimi për 
ndërmarrjet e vogla dhe të 
mesme përbën një formë tjetër të 
rëndësishëm të mësimit te 
sipërmarrjes që përmirësimet e 
aftësive të sipermarresve 
potenciale, duke i bërë ata më 
produktive dhe konkurrues. 
Kapitali njerëzor është një nga  

 

 

Ndarja e çmimeve “Gruaja 
Sipërmarrëse e vitit 2016” 
Në prag të Vitit të Ri, shoqata SHGPAZ me 
përfaqësueset e 8 degëve të saj u mblodh në 
takimin vjetor në Vlorë ku u ndanë 3 çmime 
për grate sipërmarrëse më të sukseshme për 
vitin 2016.   
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burimet më të rëndësishme për 
stabilitetin afatgjatë, rritje 
gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin e 
NVM-ve. Prandaj, qasja 
sistematike të trajnimit të 
posaçëm, te këshilluar, 
mentorim, trajnim të  NVM-ve në 
të gjitha fazat e zhvillimit të tyre, 
nga fillimi deri në zhvillimin dhe 
rritjen ekonomike, është e një 
rëndësie të madhe. 

Karta 2012 pranoi se sfidat për 
bizneset e vogla janë thelbësore 
të rëndësishëm në rajonin tonë 
dhe se bashkëpunimi rajonal 
është një nga mënyrat më të mira 
që së bashku të punojnë në qasje 
sistematike për zhvillimin e 
kapitalit njerëzor dhe të mësuarit 
gjatë gjithë jetës sipërmarrëse në 
mënyrë për të ndihmuar 
ekonomitë tona dhe NVM-të 
rriten dhe të bëhen më 
konkurruese. 

Parimet e Kartës se Zagrebit 

Kjo karte bazohet në parimet e 
mëposhtme: 

Mësimi i sipërmarrjes gjatë 
gjithë jetës: mësimi sipërmarrës 
duhet të fillojë në edukimin e 
hershëm (arsim fillor apo edhe 
parashkollor) dhe të vazhdojë 
nëpër nivele të pasuese (të 
mesme të arsimit të lartë). Për 
këtë arsye përpjekjet e sistemit të 
arsimit formal, duhet të 
përforcohet me promovimin e 
mësimit sipërmarrës, nëpërmjet 
bashkëpunimit me grupet e 
interesit qytetare, bizneset dhe 
organizatat mbështetëse të 
biznesit; 

Sipërmarrja si kompetencë 
kryesore: promovimi i 
sipërmarrjes si kompetencë 
kryesore (si një nga tetë 
kompetencat kyçe për të 
mësuarit gjatë gjithë jetës së 
përcaktuar nga Parlamenti 
Europian) është kritik për 
zhvillimin e mendje se 
sipermarresise te vendosur dhe të 
sjelljes, që rezulton jo vetëm në 
rritjen e numrit të bizneset e 
vogla, por kreativiteti edhe më i 
madh dhe produktiviteti i fuqisë 
punëtore në përgjithësi; 

Mësimi i sipermarrjes gjithashtu 
përmban dukshëm në  Strategjinë 
e Evropës Juglindore 2020, 
rajonet Adriatikut / Strategjie 
Ioniane te BE per Danubin dhe, 
dhe më gjerë. Zhvillimi i aftësive 
sipërmarrëse ka qenë gjithashtu i 
theksuar në Axhendën e OKB-së 
2030, për Zhvillim të 
Qëndrueshëm (2016);   

Angazhimet e qeverive rajonale 
përfshijnë zhvillimet në fushat: 

1. Promovimi i sipërmarrjes në të 
gjitha nivelet dhe format e 
sistemeve të mësuarit 

2. Sipërmarrja në arsimin e lartë: 
nga risi e zhvillimit në kapital 
njerëzor 

3. Përditësimi i aftësive të NVM 
nëpërmjet organizatave 
mbështetëse të biznesit 
(dhomat e tregtisë) 

4. Koordinimi i politikave 
horizontale, partneriteti dhe 
bashkëpunimi rajonal 

5. Përforcimi kontributit e 
SEECEL në kuadrin mbështetës 
SBA( Aktit te biznesit te vogel) 

6. Gatishmëria për bashkëpunim 
të mëtejshëm në nivel makro-
rajonal dhe global. 
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Më datë 18 Dhjetor 2016 
në Vlorë u organizua 
takimi vjetor i  shoqatës 
SHGPAZ me 
përfaqësueset e 8 degëve 
të saj ku u ndanë 3 çmime 
për grate sipërmarrëse më 
të sukseshme për vitin 
2016 e konkretisht:   

XHENI BELE JAUPAJ 

Emri i Kompanisë :  Foto ”BELE” 

Lagja ”Apollonia”, Pall. 10- 
katësh, Fier - Albania  

Tel.: 00355 34 29 505 

Cel.: 069 26 76 177 

Gjendja civile : E  martuar me 2 
femijë. 

Xheni Bele (Jaupaj) qe ne vitet e 
para te demokracise  u be anetare 
e dhomes se tregtise dhe anetare 
e SHGPAZ-se, anetare e KODAK 
ne Shqiperi dhe ne Europe, në nje 
biznes profesional dhe te 
kualifikuar  dhe nje shembull i 
arte  per femrat e tjera ne biznes 
e me tutje.  U pozicionua ne 
studion fotografike te babait qe 
ne vitin 1990. 

Nga e punesuar te babai i saj kaloi 
ne drejtimin e Studios BELE ku 
mban mbiemrin e babait dhe nga 
3 punetore ajo sot ka punesuar  18 
punëtorë. 

Ajo ka marre pjese ne konkurse 
brenda dhe jashte vendit, ne 
seminare te ndryshme etj. Si 
menaxhere e aftë  filloi edhe nje  

biznes tjeter, Bar Faraon, duke 
punesuar  7 vete  dhe duke qene 
nje mjedis mjaft relaksues ne 
kete. Punon  si aktiviste e 
palodhur ne shoqaten e grave 
profesioniste, afarsite dhe zejtare 
duke qene pasqyre e mençurise, 
taktit dhe dashamiresise ne mes  

anetareve te tjera. 
Te flasesh per 
Xhenin eshte e 
pamjaftueshme 
kjo faqe buletini, 
por nje premise e 
mire per te qene 
Pishtare.   

Rreth kompanise: 
U  themelua ne 
1958 nga babai i 

saj, Stavri Bele. Kompania eshte 
vazhdim i punes se krijuar qysh 
nga 1958 nga Staver Bele me keto 
sherbime: Foto studio 
profesionale, montazhe fotosh, 
foto nga bardh e zi ne kolor, 
zmadhime te ndryshme, 
stampime te ndryshme, 
montazhe video, filmime, foto 
porcelani etj, ku punohet me 
pajisje moderne dhe sherbime  
bashkekohore. Stafi qe drejton 
eshte i kualifikuar dhe i motivuar. 

 

DONIKA  ALIÇKOLLI  

Emri i Kompanise:Zyrë 
Juridike 

Pranë Gjykatës, Lagja 
3, Pogradec - Albania 

Tel: 00355 83 22 951 

Cel: 068 23 35 062 

E-mail: donika-
aliçkolli-
al@yahoo.com 

Datlindja: 18/06/1954. 

Gjendja civile: E martuar me dy 
femije. 

Ka një CV të gjërë e shumë-
dimensionale si: 

1985 -1990 -  diplomuar  si juriste  
ne Universitetin e Tiranes, 
Fakulteti  i Drejtesise 

1993 -  Ne Gjykaten e Rrethit 
Gjyqesor Pogradec. 

1997 -e ne vazhdim  ne profesion 
te Lire (AVOKATE), N/Kryetare e 
Forumit Lokal te OJF-ve 
Pogradec. 

Anetare  ne “Shoqata e Grave 
Profesioniste & afariste“ 

Drejtuese  e shoqates “  Gruaja  
juriste". 

Ndihmese ligjore per krijimin e 
shoqates “ zejtaret dhe mjeshtrit  
pogradecare“. 

1995 – 1996-  Pjesemarrese ne 
disa konferenca  Interballkanike. “  
Gruaja dhe biznesi “Bullgari” . 
“gruaja dhe turizmi familjar“ 
Selanik – Greqi, “ Mbi statusin e 
grave dhe te miturve“ – France. 

1999 -  Mbi Ligjin e OJF-ve dhe 
regjistrimi i tyre ne Gjykate. 
ICNL.,ORT 

Trajnimi i drejtueseve te OJF-ve & 
krijimi i rrjetit kombetar te 
informimit “ CH. MOOTT FSHC 

Trajnim “Te drejtat e 
njeriut dhe media“. 
QSHDNJ. 

“Informimi i komuni-
tetit dhe grave ne 
lidership per  standar-
tet e reja  ligjore qe 
sjell Kodi i ri i 
familjes“. 

Trajnim “Zberthimi i 
Ligjit“ per masat ndaj 
dhunes ne marredhe-

Ndarja e çmimeve 
“Gruaja 
Sipërmarrëse e 
vitit 2016” 
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niet familjare“. Fondi OKB. 

Trajnimi avancuar“ mbi çeshtjet e 
perkatesise gjinore“ – Kvina till 
Kvina . 

Trajnim  sistemi i cilesise nga IFC 

Trajnim “Politikat gjinore dhe 
integrimi europian“– AECI. 

 

GJENA    MUSKAJ  

Gjena lindi, u rrit, u arsimua  dhe 
punon ne Vlore, Shqiperi. Vitet 
90-të e gjetën drejtore të një 
insitucioni edukativ, por 
ekonomia e tregut e tërhoqi në 
shtigjet e saj të veshtira por të 
ëndërruar nga kjo biznesmene e 
lindur. Edhe pse në një moshë të 

re, filloi biznese të veshtira, jo te 
profilit te saj si : ndertimi, 
arkitekture, lendë ndërtimi dhe së 
fundi hapjen  e Akademise së 
Studimeve të Aplikuara “Reald”. 
Kjo e fundit ishte sipërmarrje 
multiformëshe dhe 
polivalente: edhe 
punësim, edhe 
shkencë, edhe 
profesiona-
lizëm dhe 
vullnet të 
çeliktë e 
dashuri pafund 
për të berë të 
pamundurën për 
qytetin e vet dhe  në 
rajonet ngjitur me të. 
Si njeri shumë pozitiv, 

mbështetës  dhe me energji të 
“rinovueshme” no limit, Gjena 
Musaraj Muskaj, u krijoi dhe po i 
mundëson brezave të rinj të 
Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë 
një mjedis arsimor të lartë, duke 

përgatitur për jetën qindra 
studentë në fushat e 

duhura të ekonomisë së 
tregut. Gjatë vitit 

2016 ky universitet 
apo akademi u 
Akreditiua dhe 
lëshoi diplomat për 

400 studentë që 
përfunduan studimet 

e tyre me sukses pranë 
këtij institucioni arsimor.

 

 

Ligji i Ri i Falimentimit do të hyjë 
në fuqi më 6 Maj 2017. Synimet ë 
këtij ligji konsistojnë në: Shlyerjen 
kolektive të detyrimeve; 
Riorganizimin e 
aktiviteteve; 
Proces i 
rregullt dhe 
eficient; 
Proçedura 
nuk 
pezullohet 
ose 
ndërpritet; 
Transparencë 
dhe informim 
publik; Proçedura nuk 

pezullohet ose ndërpritet; 
Transparencë dhe informim 
publik; Gjykimi mbi aktet; Afate 
të shpejta dhe të arsyeshme; 
Shpërndarja e të ardhurave; 
Likuidimi i pasurive të debitorit. 
Koncepti i Riorganizimit 
nënkupton vazhdimësi biznesi, në 
rastet kur debitori nuk ka 
likuiditet të mjaftueshëm për të 

paguar, 
rekomando-
het që të 
marrë hapin 
e parë për 
hapje të 
proçedurës 
për të 
shpallur  

falimentimin, 
në mënyrë që 

të përfitojë akses 
më të lehtë, gjykimi 

do të jetë më i shpejtë (5 

ditë), lehtësi në provimin e 
paaftësisë paguese (gjykata bën 
një rishikim të përgjithshëm të 
dokumen-tave). 

Si pasojë debitorit do i jepet e 
drejta të vazhdojë vetëadmini-
strimin e biznesit si dhë të gjitha 
gjykimet ose ekzekutimet kundër 
debitorit do të pezullohen 
gjithashtu.  

Në raste falimentimi gjykata ka të 
drejtën të vendosë një 
Adminstrues Mbikëqyrës për të 
ndjekur hap pas hapi biznesin me 
qëllim ofrimin e asistencës ndaj 
biznesit në vështirësi. (IFC 
International Finance Corporation 
& Ministria e Drejtesise). 

 

 

Ligji  i ri i falimentit 
dhe procedurat e tij 
Takim në Shkodër 

 

https://www.facebook.com/evgjeni.musarajmuskaj?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/evgjeni.musarajmuskaj?hc_location=ufi
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48% e të 
punësuarve në 
Shqipëri janë 
tërësisht 
informalë 

Më 19 dhjetor 2016 Shoqata 
“Ura” ne bashkepunim me 
Fondacionin “Soros” organizuan 
ne Tirane nje tryeze te 
rrumbullaket me teme “Fuqizimi 
Ekonomik i Grave Sipermarrese 
qe funksionojne ne kushtet e 
informalitetit”. 

Gjate ketij takimi u be nje 
prezantim mbi situaten e 
sipermarrjes informale ne 
Shqiperi nepermjet prezantimit te 
rezultateve te projektit qe 
Fondacioni “Soros” dhe shoqata 
“Ura” kishin nderrmarre ne 
sektorin e informalitetit. 

 

48% e te punesuarve ne Shqiperi 
jane teresisht informale dhe grate 
sipermarrese jane me te 
rrezikuara dhe me te ekspozuara 
nga informaliteti dhe te prirura 
per te ngecur ne te.  

Ne takim moren pjese 
perfaqesues te OJF-ve dhe 
eksperte te fushes se biznesit. 

 

Sipërmarrëset gra janë akoma më 
të ekspozuara ndaj informalitetit. 

 

Ne fund te takimit u hartua nje 
strategji kombetare e 
gjithperfshirjes sociale per grate 
sipermarrese qe operojne ne 
kushtet e informalitetit si edhe u 
dhane  shembuj suksesi nga bota 
persa i perket sektorit te 
informalitetit.  

Zbatimi i 
standardeve të 
punës në 
Shqipëri 

Më 16 dhjetor 2016, IDM 
mbështetur nga Olof Palme 
International Center nëpërmjet 
financimit të Qeverisë Suedeze 

organizoi Tryezën e Rrumbullakët 
“Zbatimi i standardeve të punës 
në Shqipëri në perspektivën e 
partnerëve socialë”.  

 IDM pergjate vitit 2016 ka 
ndermarre nje hulumtim per te 
vleresuar ecurine e zbatimit te 
standarteve te punes ne Shqiperi 
dhe per te hetuar mbi mangesite 
aktuale ne aspektin e politikave, 
per t’i ardhur ne ndihme politikë-
berjes se informuar dhe 
hulumtimeve te metejshme ne 
fushen e marredhenieve te 
punes.Tryeza e Rrumbullakët pati 
për qëllim prezantimin dhe  
gjetjet e studimit që vlerësojne 
ecurinë e zbatimit të standardeve 
të punës në Shqipëri duke u 
përqëndruar në tre sektorë: 
sektori i minierave dhe guroreve, 
sektori i ndërtimit dhe sektori 
fason. Gjithashtu, në tryezë u 
diskutua mbi rolin dhe nevojën 
për një përfshirje më të 
koordinuar dhe konstruktive të 
partnerëve socialë në promovi-
min dhe sigurimin e zbatueshmë-
risë së legjislacionit të punë, me 
qëllimin përfundimtar 
promovimin e standardeve të 
punës në vend. 

 Eventi mblodhi në një forum 
diskutimi përfaqësues të 
partnerëve socialë, përfaqësues 
të qeverisë, aktorë të shoqërisë 
civile, komunitetit të donatorëve, 
dhe aktorë të tjerë politikë. 
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Megjithëse shumë prej firmave të 
njohura nuk kanë përfaqësues- 
importues ekskluziv në vendin 
tonë, përsëri në tregun shqiptar 
gjenden me shumicë mallra, 
kryesisht veshje, që tregtohen 
nën emrin e tyre. Ndërkohë që 
institucionet kompetente nuk 
mund të veprojnë për mbrojtjen e 
produktit autentik, nëse subjektet 
që e tregtojnë atë nuk paraqesin 
kërkesën për mbrojtjen e 
pronësisë intelektuale. Por niveli i 
ulët i ndërgjegjësimit të 
konsumatorit, moskoordinimi i 
institucioneve për të bashkë-
punuar, si dhe mungesa e 
legjislacionit përkatës, ka bërë që 
të “lulëzojë” kaosi në tregun 
shqiptar.  Sipas të dhënave nga 
Drejtoria e Doganave, në shumë 
raste janë bllokuar dhe më pas 
asgjësuar mjaft artikuj të 
falsifikuar, të markave më të 
njohura ndërkombëtare. Por edhe 
pse ekzistojnë një sërë 
institucionesh dhe struktura për 
mbrojtjen e drejtën e pronësisë 
intelektuale përsëri tregu  
shqiptar është i mbushur me 
produkte  vendase apo të 
importuara false,  ku të fituar 
dalin tregtarët dhe të humbur 
gjithëmonë konsumatorët.  

Por sa e njohur është  mbrojtja e 
pronësisë intelektuale në vendin 
tonë, apo regjistrimi i markave 
dhe patentave shqiptare? Markat 
tregtare luajnë një rol të 
rëndësishëm në ekonomitë e 
tregut pasi ulin koston e 

kërkimit, nxisin konkurrencën, 
rrisin shitjet, nxisin eksportet  si 
dhe mund të shndërrohen në 
pasuri të vlefshme për 
kompanitë.  Por në  Shqipëri, 
përdorimi i markave vlerësohet se 
mund të përbëjë një pasuri që 
duhet ngritur e shfrytëzuar . Vitet 
e fundit janë shënuar 
përmirësime të dukshme ligjore 
ndërsa ka një ndërgjegjësim 
gjithnjë e në rritje lidhur me 
pronësinë intelektuale e 
industriale. “Markimi dhe 
certifikimi i produkteve shqiptare 
po vjen gjithnjë e në rritje, kjo 
edhe për faktin se tregu shqiptar 
po ndërthuret gjithnjë e më 
shumë me tregun europian. 
Pritshmëritë janë që procesi i 
negociatave të sjellë si efekt edhe 
integrimin e mëtejshëm të 
tregjeve, rritjen e investimeve të 
huaja në Shqipëri e forcimin e 
konkurrencës  çka kërkon me 
domosdoshmëri forcimin e 
kuadrit ligjor për pronësinë 
industriale e intelektuale”.  
Gjithashtu vlera e markës ose e 
patentës shqiptare  nuk ka vlerë 
vetëm për personin apo subjektin 
që e regjistron, por  është një 
vlerë e shtuar në gjithë 
ekonominë shqiptare.  Sipas 
ekspertëve synohet forcimi i 
mbrojtjes së pronësisë në 
territorin shqiptar, nëpërmjet 
njohjes dhe regjistrimit, si dhe të 
garantohet një nivel mbrojtjeje i 
njëjtë me atë të vendeve të 
Bashkimit Europian. 

 

 

  

“Duhet të marrim në konsideratë 
faktin që prona industriale, është 
një pronë jo e prekshme, që vjen 
si rezultat i një pune krijuese 
mendore. Regjistrimi i këtyre 
objekteve luan një rol shumë të 
rëndësishëm për ta bërë biznesin 
sa më të ndershëm dhe të 
konkurrueshëm në treg, për ta 
mbrojtur konsumatorin nga 
produktet e falsifikuara në treg 
dhe shërben si një shtyllë për 
zhvillimin e ekonomisë”.  Keshtu 
ka patur mjaft raste kur  biznese 
të ndryshme  për mungesë 
informacioni, por në jo pak raste 
edhe për neglizhecë  të 
regjistrimit të markave të 
prodhimeve të tyre, kanë hymbur 
këtë të drejtë edhe pse mund të 
kishin vite në treg me produktet e 
tyre. Kjo ka bërë që jo vetëm të 
humbin ekskluzivitetin për  
produktin, por edhe të mbyllin 
aktivitetin pasi dikush tjetër është   
“treguar më i shkathët”, duke e 
regjistruar atë pranë organeve 
përkatëse, siç është Drejtoria e 
Përgjithshmë e Patentave dhe 
Markave.  Por  akoma nuk ka një 
sensibilizim të madh të shoqërisë  
dhe sidomos të biznesit shqiptar 
për të kryer këto procedura, të 
cilat në raste  jo të pakta “janë 
djegur” për këtë neglizhencë. Por 

Pronësia Intelektuale  dhe  Vlera  

Mungesa e legjislacionit ka deformuar tregun 

nga Violeta Shqalsi 
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a ka ardhur kjo edhe si 
mosrezultat i funksionimit apo 
dhe kordinimit të institucioneve 
të ndryshme? Sigurisht që po.  
Ekspertët mendojnë se duhet një 
bashkëpunim më i mirë midis 
Drejtorisë së Përgjithshme të 
Patentave dhe Markave, 
Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave, dhomave të tregtisë 
dhe Industrisë, apo shoqatave të 
biznesit, për të mundësuar një 
njohje më të mirë të sipërmarrjes 
më  kriteret dhe kushtet  e 
regjistrimit, por dhe përfitimet 
ekonomike të tyre, që nga 
mbrojtja e prodhimit deri tek 
mundësia  për eksport e 
produkteve. Një produkt sado i 
mirë apo cilësor të jetë, nuk mund 
të  eksportohet nëse  nuk është i 
regjistruar si markë shqiptare. 
Dhe për këtë  në jo pak raste ka 
patur humbje të shansit të këtyre 
produkteve për eksport, por edhe 
për tregun vendas, pasi konku-
rrohen “denjësisht” nga prodhi-
met e importit.  Por lidhur me 
këtë  MZHETTS, po  përgatit  
“Strategjinë Kombëtare për 
Pronësinë Intelektuale 2016-
2020”, ku  në fokus ka përmirësi-
min e funksionimit të sistemit të 
Pronësisë Intelektuale me qëllim 
mbështetjen e inovacionit 
nëpërmjet nxitjes së punës 
kërkimore, në veçanti nga 
kompanitë shqiptare, universi-
tetet vendase dhe individët, për 
të asistuar ekonominë shqiptare 
dhe qytetarët në rrugën drejt 
zhvillimit ekonomik dhe 
standarteve më të larta. Ajo 
synon rritjen e ndërgjegjësimit, 
forcimin e sistemit të regjistrimit, 
administrimit dhe mbrojtjes së të 
drejtave që rrjedhin nga Pronësia 
Intelektuale. Të shpresojmë që  

kjo strategji të zbatohet si duhet 
dhe të  jetë  efikase  për tregun 
dhe konsumatorin shqiptar, dhe 
jo thjesht të mbetet në  letër dhe 
të mbetet sirtarëve të  zyrave  

administrative 
publike.  

Pak historik.... 

Markat tregtare datojnë që në 
kohët e lashta, kur zejtarët 
vendosnin nënshkrimn e tyre në 
produktet që prodhonin. Ligjet  e  
para dhe sistemet e mbrojtjes së 
markave tregtare  u shfaqën gjatë 
periudhave industriale në Francë, 
Angli e SHBA nga vitet 1857-1870 
edhe pse elementët ligjore janë 
konstatuar 2 shekujt më herët.  
Në  atë  kohë,  marka  tregtare 
shfrytëzohej  vetëm  për  qëllime 
identifikimi për produktin, për 
arsye të ruajtjes së pronës nga 
vjedhja apo humbja. Edhe 
Shqipëria në këtë drejtim ka një 
zhvillim të ngjashëm. Kanë qenë 
fillimisht zejtarët që i kanë 
përdorur të parët markat 
megjithatë, sistemi i mbrojtjes së 
tyre daton pas viteve 1900.  
Pronësia Industriale në Shqipëri i 
ka fillimet e saj që në vitin 1920 
dhe lidhet me përpjekjet e para 
për hartimin e legjislacionit të 
shtetit shqiptar sipas modeleve të 
vendeve perëndimore. Çertifikata 
e parë e regjistrimit daton në  prill 
të vitit 1920 dhe është marka 
“Vllazën Hobdari”. Familja 
“Hobdari” ishte një nga familjet 

tregtare më të njohura e të 
mëdha të kohës që në fillim të 
1914 ngritën fabrikën e parë të 
sapunit, më pas mullirin e parë të 
blojës me motor e më pas e një 
fabrikë për prodhimin e akullit...  

---Ndryshimi i modelit ekonomik 
e politik në vitet 90 do të shoqë-
rohej nga dalja nga izolimi i vendit 
dhe nga një nevojë e lartë për 
mallra e shërbime. Mangësitë e 
krijuara nga sistemi i mëparshëm 
do të kompensoheshin nga 
produktet e importit, ku vërehet 
një rritje e menjëhershme e 
prezencës së produkteve të 
markave të huaja. Ndryshimi i 
raportit do të lidhej dhe me faktin 
se në këtë periudhë pjesa më e 
madhe e fabrikave u mbyllën 
duke mos prodhuar më ndërsa një 
pjesë tjetër u privatizuan. Kostoja 
e lartë e prodhimit e kamufluar 
nga ato çmimet politike të 
produkteve bënë që të ndryshojë 
edhe qasja ndaj produkteve 
vendase. Në këtë mënyrë, një 
pjesë e mirë e produkteve dhe 
markave shqiptare zhduken nga 
tregu duke ua lënë vendin 
produkteve të importit e duke 
sjellë në këtë mënyrë përmbysjen 
e raportit të prezencës së 
markave vendase e të huaja.  Në 
prill të vitit 1994 Parlamenti 
aprovoi ligjin e parë “Për pronësi-
në industriale”, objekti i të cilit 
ishte sigurimi i dhënies dhe 
mbrojtjes së të drejtave të 
Pronësisë Industriale për shpikjet 
dhe modelet e përdorimit, markat 
tregtare dhe të shërbimit, 
Dizenjot industriale dhe 
Emërtimet e origjinës.   



SHGPAZ, BULETIN INFORMATIV | Nr.12  8 

 

 

 

FAKTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.3% 
Biznese aktive të drejtuara/pronare 
gra, për vitin 2015 në Shqipëri. 

 

 

 

 

  

95% 
E bizneseve të vogla e të mesme me 
mbi 10 të punësuar përdorin 
kompiuter për qëllime pune për 
vitin 2015. Po bizneset familjare 
(mikro)??? 

 

 

 

 

Më 1 Dhjetor 2016 u mbajt 
takimi konsultativ i organizuar 
nga Ministgria e Integrimit. 
Z/ministrja e Integrimit 
Evropian, Eralda (Methasani) 
Çani, vlerësoi opinionet, 
komentet mbi Raportin e vitit 
2016 të Komisionit Europian 
për Shqipërinë, si dhe mënyrën 
se si Shoqëria Civile i sheh 
problematikat dhe rekomandi-
met e këtij raporti. Ajo shprehu 
gjithashtu kënaqësinë e 
shndërrimit të këtij takimi në 
një qasje tradicionale, kulturë 
institucionale, të cilën MIE e ka 
inkurajuar jo vetëm se është 
përgjegjësi e institucioneve 
shqiptare që të garantojnë 
transparencën dhe llogaridhëni-
en, por edhe si një mënyrë 
efikase për të kuptuar proble-
met me të cilat opinion publik 
përballet, shqetësimet e tyre si 
dhe reflektuar ndër-veprim të 
drejtpërdjetë të nëpunësve të 
administratës publike me 
opinionin publik.  Në fjalën e saj, 

zv.ministrja u ndal shkurtimit në 
vlerësimet dhe rekomandimet 
për 5 prioritet: reformimi i 
sistemit të drejtësisë dhe 
veçanërisht realizimi i procesit 
të vettingut, kriterin ekonomik 
dhe ndau vlerësimet e përgjith-
shme për kapitujt e Raportit.  Në 
fund, u theksua nevoja për të 
reflektuar të gjithë së bashku 
lidhur me këto vlerësime të BE-
së për vendin tonë.  Znj. Flutura 
Xhabija, Shoqata Kombëtare e 
Biznesit (SHGPAZ), dha vlerësi-
me për modelin e aplikuar nga 
MIEpër të komuni-kuar me 
Organizatat e Shoqërisë Civile 
dhe nxitje për vazhdimësinë e 
këtij modeli. Është shumë e  
vështirë që shoqëria civile të 
punojë plotësisht e pavarur nga 
politika. Ajo theksoi se  aksesi 
tek projektet e BE-së është 
shumë i vogël, për shkak të 
mungesës së përvojës së OJF-ve: 
rrjedhimisht, donatorët e huaj 
preferojnë t’u japin fondet 
shoqatave të huaja. 

“Konsultim me 
Shoqërinë Civile 
mbi Raportin e vitit 
2016 të Komisionit 
Europian për 
Shqipërinë” 
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Një numër i madh i njerëzve 
vuajnë nga çrregullimet 
hormonale dhe nuk e dinë këtë. 
Çrregullimet hormonale më 
shpesh paraqiten tek femrat. 

Hormonet janë aktivizueset e 

trupit tonë. Ato janë të 

rëndësishëm për çdo proces në 

trup. Trupi jonë do të funksionojë 

shumë mirë vetëm kur hormonet 

tona janë të balancuara. Edhe 

ndryshimet e vogla hormonale 

mund të ndikojnë ndjeshëm në 

funksionimin e trupit. Hormonet 

nuk duhet t’i merrni dosido, sepse 

ata ndikojnë në kualitetin e jetës, 

në shëndetin fizik, psikologjik dhe 

mendor. 

Disa nga simptomat më të 
zakonshme të çekuilibrimit 
hormonal tek femrat janë: 
dhimbje koke të vazhdueshme, 
luhatje të peshës çdo muaj, fryrje 
të barkut, cikël menstrual të 
parregullt, rrahje të shpeshta 
zemre, jeni të stersuar, ndiheni të 
paaftë për të përballuar edhe 
ndjesitë më të zakonshme, ndjeni 
ankth vazhdimisht, djersiteni 
shumë gjatë natës, vuani nga 
pagjumësia, keni lëkurë të thatë 
dhe rënie flokësh, keni probleme 
me kujtesën ose përqëndrimin, 
keni akumuluar yndyrë rreth 
zonës së barkut, ju janë shtuar 
qimet në fytyrë apo trup etj.  

Nëse vëreni 2-9 siptoma të 

mësipërme: ju mund të keni 

çekuilibër 

të butë të 

hormo-

neve 

seksuale. 

Nëse 

vëreni 10-

14 simptoma të mësipërme: ju 

mund të keni çekuilibër të 

moderuar hormonal. 15 ose më 

shumë: ju mund të keni çekuilibër 

të rëndë hormonal. Në këto raste 

të fundit duhet të konsultoheni 

menjëherë me mjekun tuaj. 

Në rastet kur keni çekulibër 
hormonal duhet të shmangni 
ushqimet e pasura me sheqer, 
kafeinë, alkool etj. Shmangni 
miellin e rafinuar dhe 
karbohidratet e papërpunuara. 
Gjithashtu bëni aktivitet fizik, 
reduktoni stresin dhe flini gjumë 
mjaftueshëm. 

Eliminoni embëlsirat, të cilat 
përmbajnë disa substanca që 
shtojnë dhimbjet e barkut . 
Rekomandohet  vetëm çokollatë 
e zezë e cila përmban substatnca 
që lehtësojnë simptomat. 

Kombinimi perfekt i ushqimeve 
që balancojnë hormonet ndihmon 
në lehtësimin e këtyre 
simptomave dhe mban sistemin e 
riprodhimit të shëndetshëm. Këto 
janë pesë ushqimet më të mira 
për shëndetin e gruas: 

Kosi – Ekspertët e cilësojnë atë si 
një super ushqim për shëndetin e 
gruas. Ky produkt i bulmetit 
përmban probiotikë, që 
ndihmojnë në rritjen e baktereve 
të shëndetshme në stomak, si 
dhe kalcium për forcimin e 
kockave. Vitamina D është 
gjithashtu shumë e rëndësishme 
për balancimin e hormoneve. 

Peshku – Acidet yndyrore omega 
3 luajnë një rol jetësor në 
shëndetin e gruas. Ato mund të 
mbrojnë femrën nga sëmundjet 
që mund ta prekin me kalimin e 
moshës, si sëmundjet e zemrës, 
hipertensioni, sëmundjet 
inflamatore dhe depresioni. 

Perimet e pasura me 
antioksidues – Perimet me 
gjethe jeshile janë një burim i 
mirë i antioksiduesve. Spinaqi, 
zarzavatet jeshile, sallata 
ndihmojnë në mbajtjen nën 
kontroll të hormoneve, ndërkohë 
që sigurojnë edhe lëndët e tjera 
ushqyese për të cilat trupi ka 
nevojë. 

Erëzat –Kanella, xhenxhefili, 
hudhra janë disa nga erëzat më të 
mira që ndihmojnë femrat të 
balancojnë hormonet dhe të 
qëndrojnë të reja për një kohë të 
gjatë. 

Avokado – Ky frut është i pasur 
me yndyra të shëndetshme që 
ndihmojnë në tretjen e lëndëve 
ushqyese. Avokadot janë 
gjithashtu të pasur me fibër, 
magnez, kalium, vitaminë E, acid 
folik dhe vitaminën B, të cilat janë 
shumë të rëndësishme për 
balancimin e hormoneve. 

 

 

Gruaja dhe shëndeti 
Çekuilibrimi hormonal tek femrat 
nga Arlinda Demeti 

http://shendeti.com.al/wp-content/uploads/2016/03/cekuiliber-hormonal.jpg
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Aktivitete të tjera të 
shoqatës Kombëtare të 
grave në Biznes 

 

Forumi Ekonomik 

Shqiperi- Poloni 
Më 9 dhjetor 2016 u mbajt në 
Tiranë Forumi Ekonomik 
Shqiperi-Poloni midis dy grupeve 
te interesit Poloni- Shqiperi dhe 
pjesemarrja e dy kryeministrave 
me nenshkrime institucionale dhe  
vijuese. SHGPAZ, u perfaqesua 
me 8 afarsite ne disa fusha dhe 
me interesantja ishte ajo e 
mobilerive dhe turizmit. 
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