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

E pra kaluan 4 vite të zbatimit të 
taksës progressive dhe tashmë 
erdhi koha për të bërë një bilanc 
se cila taksë ka qenë më e 
sukseshme për zhvillimin e 
biznesit dhe për zhvillimin 
ekonomik të vendit: taksa e 
sheshtë 10% apo taksa 
progressive nga 13%-23%. 

Edhe njëherë provohet rezultatet 
e ekspertëve më të mirë botëror 
të ekonomisë se në vendet më 
pak të zhvilluara e në tranzicion 
një nga elementët shtytës të 
zhvillimit ekonomik është edhe 
politikave e taksave. 

Në vendet e zhvilluara zbatohet 
politika e taksave progressive 
sipas parimit që ata që fitojnë më 
shumë të kontribojnë më shumë 
në pagimin e taksave të cilat 
rishpërndahen për një zhvillim 

ekonomiko-social të ballancuar 
për të gjitha rajonet e vendit. 

Në vendet më pak të zhvilluara 
zbatohet një politikë më liberale 
fiskale për të nxitur zhvillimin e 
biznesit si dhe për të tërehur sa 
më shumë investimet e huaja. E 
njeja politikë fiskale pothuaj 
zbatohet në të gjitha vendet e 
Ballkanit Perëndimor, si 
Maqedoni, Kosovë, Mal i Zi, Serbi, 
B & H.  

A u rrit me ritme të kënaqshme 
GDP e vendit?  

Periudha 2005-2013 karakteri-
zohet nga një rritje mesatare të 
GDP me rreth 4,5% , krahasuar 
me rritjen mesatare të GDP me 
rreth 2,5% gjatë periudhës 2014-
2017 të zbatimit të taksës 
progressive. 

  (vijon faqe 3) 

Dita botërore e sipërmarrjes 
femërore, nderohet SHGPAZ  

Më 19 maj 2017, Znj.Flutura Xhabia 
nderohet me certifikatë mirënjohje nga 
UNDP Mali i Zi .                         Page 7

 

9 Maj 2017, Dita e Europës  

Pjesëmarrja e SHGPAZ është gjithnjë, një 
vlerë e shtuar edhe në këtë fushë.  Page 8 

                               

Taksë e sheshtë apo taksë 
progresive??  
Editorial 

 

 
by [Article Author] 
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Për të njohur biznesin me 
ndryshimet e Kodit të Ri 
Doganor, Dhoma Amerikane e 
Tregtisë si edhe Dhoma e 
Tregtisë dhe Industrisë Tiranë 
organizaun forumet e biznesit 
përkatësisht në data 23 dhe 31 
maj 2017 në Tiranë, me qëllim që 
të njohin biznesin me këto 
ndryshime dhe bizneset të jenë të 
përgatitura që nga data 1 qershor 
2017.  

Kodi i ri Doganor i Republikës së 
Shqipërisë është miratuar me 
Ligjin nr. 102/2014, dt 31 Korrik 
2014 dhe pjesa e tretë dhe e 
fundit por edhe më  e rëndësi-
shjma hyn në fuqi më datë  1 
qershor 2017. Këto ndryshime 
konsistojnë në lehtësimin e 
procedurave për biznesin dhe që 
ka një përputhje të pjesëshme me 
legjislacionin përkatës së BE-së. 
Por nga prezantimi që u bë nga 
përfaqësues të doganave nuk 
dukej që të kishte lehtësim të 
procedurave, por shtim të 
domosdoshmërisë së deklarimit 
të disa lloj deklaratave të tjera 
doganore. 

Gjatë hyrjes së mallrave 
kërkohen këto lloj deklarimesh: 

 Deklarimi përmbledhës (para 
nisjes, para mbërritjes) 

 Deklarim në magazinim të 
përkohshëm 

 Deklarimi i paplotë – i 
thjeshtuar (dokumenta, të 
dhëna) 

 Deklarim i 
centralizuar  

 Deklarim – hyrje në regjistrat e 
deklaruesit- zhdoganimi lokal 

Afatet e paraqitjes se Deklarimit 
Permbledhes para mbritjes së 
mallrave: 

1. Rrugë ujore: - me konteiner - 24 
ore para ngarkesës në anije;- Të 
tjera - 4 orë para mbërritjes 

2. Në rrugë ajrore: - 4 orë para 
mbërritjes së avionit 

3. Në rrugë hekurudhore: - 1 orë 
para mbërritjes (stacioni i fundit 2 
orë larg) apo 

- 2 orë para mbërritjes kur 
stacioni i fundit mbi 2 orë larg) 

4. Në rrugë tokësore: - 1 orë para 
mbërritjes së mallrave 

Deklarimi përmbledhës i daljes: 

Afatet per deklarimin 
përmbledhës para nisjes së 
mallrave: 

1. Rrugë ujore: - me konteiner- 24 
ore para ngarkesës në anije; - Të 
tjera - 2 orë para nisjes 

2. Në 
rrugë 

ajrore: - 30 min para 
nisjes së avionit 

3. Në rrugë hekurudhore: - 1 orë 
para nisjes (stacioni i fundit 2 orë 
larg); - 2 orë para nisjes kur 
stacioni i fundit mbi 2 ore larg) 

4. Në rrugë tokësore: - 1 orë para 
nisjes së mallrave 

Te dhenat detyruese: 

Artikujt, importuesi/kodi, dekla-
ruesi/kodi, zyra doganore 
hyrëse/eksportuese, vendodhja e 
mallrave, përshkrimi i mallrave, 
kodi NK, lloji i paketimit, numri i 
pakove, identiteti i mjeteve, 
nënshkrimi. 

 Si deklarim përmbledhës mund 
të shërbejë dhe një DAV ose 
deklaratë e magazinimit të 
përkohshëm duke zbatuar afatet 
e përcaktuara – për këtë 
njoftohet dega doganore. 

Procedura të reja 

Rreth 12 autorizime të reja 
kërkohen me ndryshimet e fundit, 
prandaj për informacione të tjera 
mund të kontaktoni: 
s_procedurat@dogana.gov.al 

Hyrja në fuqi e pjesës së 
tretë dhe të fundit të 
Kodit të Ri Doganor 

mailto:s_procedurat@dogana.gov.al
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A u reduktua varfëria? A ishte 
shteti më social? Jo  

A u ul informaliteti? Edhe po edhe 
jo 

A u zbatua parimi i barazizë apo i 
rëndesës së barrës fiskale të 
njejtë? Jo  

A u rrit konkurrueshmëria e 
vendit krahasuar me vendet e 
rajonit? Jo  

A patëm më shumë investime të 
huaja? 

Investimet më të mëdha gjatë 
këtij 4 vjeçari të fundit ishin ato të 
TAP-it kontrata e të cilit ishte 
firmosur para vitit 2013, pra me 
qeverinë e djathtë, si edhe të 
Statkraft hidrocentrali Devollit që 
përsëri kontrata ishte firmosur që 
nga koha e qeverisë paraardhëse. 
Ashtu si edhe investimet e mëdha 
që po kryen në bulevardin e ri të 
Tiranës mbajnë firmën e qeverisë 
së mëparshme. Nuk mund të 
përmëndim asnjë investim të 
madh të inicuar e implementuar 
nga qeveria e majtë. Asnjë park 
industrial apo zonë ekonomike 
apo teknologjike nuk arriti të 
krijohej as në periudhën 2005-
2013 dhe as në periudhën 2013-
2017. Mungonjë incentivat dhe 
politikat lehtësuese të taksave 
për të tërhequr investitorë të 
huaj, sikundër kanë bërë vendet e 
rajonit e sidomos Maqedonia. 

 

 
A u hapën më shumë vende 
pune?  

Mund të themi se vetëm u 
formalizuan punonjësit e 
mëparshëm, por hapja e vendeve 
të reja të punës ishte e ulët dhe 
nuk mundi të plotësonte kërkesat 
gjithmonë në rritje të të rinjve të 
vendit të cilët gjithmonë e më 
shumë kërkojnë të largohen nga 
vendi për të gjetur një punë e për 
një jetë më të mirë që nuk po ja 
ofrojnë politikat ekonomike të 
vendit të tyre. 
Politika fiskale e taksave të larta 
nuk nxisin rritjen dhe forcimin e 
biznesit as edhe tërheqien e 
investimeve të huaja. 
 
Politikanë! Motori kryesor i 
zhvillimit ekonomik është biznesi 
privat, prandaj sa më shumë 
politika për nxitjen e zhvillimit të 
biznesit vendas ashtu edhe për 
tërheqjen e investimeve të huaja! 
Politikë të thjeshtë fiskale dhe 
barrë të ulët fiskale, shoqëruar 
me një sistem të thjeshtë të 
kontrollit dhe monitorimit fiskal. 
Konkurrencë të ndershme dhe 
barazi për të gjitha bizneset!   

Fushat elektorale sapo kanë 
filluar dhe partia Demokratike, 
LSI etj. prezantojnë taksën e 
sheshtë bile më të ulët se 10%. 
Ndërsa Partia socialsite 
programon që të reduktojë 
taksën për nivelin e mesëm të 

menaxherëve duke e parë se kjo 
taksë u rëndon në mënyrë të 
pabarabartë kësaj shtrese. 

  

 

4 maj 2017 / ICE, kishte menduar 
një format shumë interesant  “të 
bësh biznes në Shqipëri, një 
perspektivë fiskale”,  në orën 3 -7 
pasdite, tek salla “Madre Teresa”, 
Pallati i Kultures, në Tiranë ishte 
një mundësi prezantimi e një 
kompanie të madhe shqiptare, që 
shfaqi me argumente dhe 
praktika të saj për sfidat e një 
biznesi dhe problemet që dalin.  

Disa folës italianë dhe shqiptarë  
ndihmuan me pervojën e tyre, për 
të ndihmuar sipërmarrës 
shqiptarë dhe italianë, që 
kërkojnë të bëjnë biznes dhe të 
njohin disa vështirësi e të 
panjohura që dalin në fillim, gjatë 
rrugës dhe në rritje të biznesit të 
tyre. 

 

Taksë e sheshtë apo 
taksë progresive??  

 (nga faqe 1) 

 

Të bësh biznes në 
Shqipëri, një 
perspektivë fiskale 
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8 maj 2017/ një bisedë 
bashkëpunimi dhe ndihme me një 
gazetaren tonë në Dojce Vele, 
Berlin, për mundesi konkrete 
bashkëpunimi në panairin e 
nëntorit në Berlin. Grupi i grave 
me mjeshtri do të ishte nje formë 
e mundshme me prezantime të 
produkteve tona në këtë panair. 
Të provojmë. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një format i sukseshëm, ndryshe 
si asnjë më parë në ekranet 
shqiptare. 

Vision plus TV përfundoi me 
sukses formatin interesant 
televiziv “Do You Have an Idea?”, 
i cili pati si qëllim promovimin dhe 
mbështetjen e ideve inovative të 
biznesit, e sidomos të të rinjve, 
por jo vetëm. Pasioni për të 
ndërtuar diçka personale! Një 
mundësi për të ndërtuar të 
ardhmën, një program që bën 
ëndrrën realitet. 

Gjatë këtij cikli emisionesh u 
prezantuan rreth 300 ide të reja 
nga të cilat u selektuan më të 
mirat për konkurim në raundin e 
dytë dhe 7 idetë më të mira u 
prezantuan në natën finale.  

Për shumë ide të reja u dha 
mështetje e menjëherëshme nga 
paneli i jurisë që përbëhej nga 
investitorët më të sukseshëm në 

vend. Dy idetë më të mira u 
mbështetën nga produksioni me 
cash në vlerën prej 5000 euro 
secili. 

Një nismë e mirë e cila duhet të 

pasohet edhe nga nisma të tjera 
në promovimin dhe mbështetjen 
e sipërmarrjeve të reja, e sidomos 
nga televizioni publik shqiptar. 

Panairi ndërkombëtar 
i Berlinit 

 

 

 

 

 

Do you have an 
idea?  

Vision plus tv 
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Në vijim të takimit të katërt të 
grupit këshillimor për zbatimin e 
planit të veprimit për mbështe-
tjen e gruas sipërmarrëse, 
MZHETTS me mbështetjen 
teknike të UN Women po përgatit 
një projekt për mbështetjen e 
gruas sipërmarrëse nga programi 
IPA. 

Në takim u prezantuan masat e 
realizuara në kuadër të 
implementimit të planit të 
veprimit për sipërmarrjen 
femërore në4 shtylla kryesore. Në 
fushën e financimit përfitimet nga 
gratë sipërmarrëse vazhdojnë të 
jenë të ulta e konkretisht: 

1. Fondet buxhetore nga AIDA, 
me përfituese gratë, për 2016: 

i. Fondi i Konkurrueshmërisë: 
kanë përfituar 3 (tre) gra, për 
një total rreth 3 milion lekë. 

ii. Fondi i Start-Up: kanë përfituar 
14 (katërmbëdhjetë) gra, për 
një total rreth 4,2 milion lekë. 

iii. Fondi i Inovacionit: përfituar 1 
(një) grua, për një total 0,4 
milion lekë. 

iv. Fondi i Ekonomisë Kreative: 
kanë përfituar 18 
(tetëmbëdhjetë) gra, për një 
total rreth 8,4 milion lekë. 

v. Fondi i turizmit: pazari i Korçës. 
Kanë përfituar 7 gra, për një 
total rreth 13 milion lekë. 

2.   Fondet e disbursuara nga 
Programi Italo-Shqiptar (projekti 
PRODAPS): 

i. Për fazën e 
parë 2009-
2016, janë 
financuar 
rreth 14% e projekteve fituese 
në favor të grave sipërmarrëse, 
me një vlerë financimi rreth 
3,06 milionë Euro; 

ii. Gjatë vitit 2016 janë mbështetur 
18 biznese (që drejtohen nga 
Gratë), me një shumë financimi 
4,53 milion Euro. 

Fondi për rritjen e kreditimit për 
sipërmarrëset femra, nëpërmjet 
subvensionimit të interesave të 
mikrokredisë nuk ka filluar 
implementimi akoma edhe pse 
VKM-ja përkatëse ka reth 2 vjet 
që është miratuar. 

Në këtë takim znj.Flutura Xhabija 
presidente e e SHGPAZ , theksoi  
rëndësinë e financimit të grave 
sipërmarrëse, si dhe mirëadmi-
nistrimin e fondeve buxhetore në 
mënyrë që të arrijnë tek gratë. 
Ajo propozoi nevojën e përfshirjes 
së të paktën një gruaje në 
Komisionin e dhënies së fondeve 
të AIDA-s, qoftë dhe në rolin e 
vëzhgueses. 

Mjaft masa të tjera mbeten për 
t’u implementuar gjatë viteve 
2017-2018.   

 

Më datë 2 maj 2017 fillon aplikimi 
për të përfituar nga fondet për 
subvencionim nga shteti, ku çdo 
fermer që ka një nipt, nuk ka 
detyrime të prapambetura dhe 
plotëson kriteret, mund të 
përfitojë.  

Përfituesit do të aplikojnë në 
zyrat rajonale të bujqësisë në çdo 
rreth, ndërsa një nga kriteret 
është që sipërfaqja minimale e 
investimit të jetë 2 dynym, ndërsa 
ajo maksimale 5 hektare. 

 Bëhet fjalë për një fond prej 15 
milion euro ku të favorizuar janë 
ata që kultivojnë prodhime 
vendasve si dhe investimet në 
fermat e blegtorisë.  

 

Mbështetje 
financiare për 
fermerët (2-31 maj 17) 

Takimi i katërt i Grupit 
Këshillimor për gruan 
sipërmarrëse 
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Në një kohë kur tashmë fushata 
elektorale ka "ndezur motorrët" e 
premtimeve, ekonomia po zë 
gjithnjë e më shumë vend. 
Liderët dhe eksponentë të lartë të 
partive politike, tashmë janë 
fokusuar te platformat që do i 
paraqesin elektoratit, dhe 
kryesisht biznesit 
sipërmarrës.  Në një kohë që 
opozita akoma nuk ka një draft 
përfundimtar për programin 
ekonomik, por vetëm premtime 
sektoriale, partia Socialiste ka 
dalë me propozime konkrete për 
biznesin.  “Në mandatin e dytë 
qeverisës do të ketë vijimësi të 
reformave të nisura si dhe ulje të 
taksave.  Kështu u shpreh Ish- 
ministri i Financave, Arben 
Ahmetaj, një ndër hartuesit 
kryesor të programit ekonomik të 
PS, gjatë një takimi me 
sipërmarrësit. Sipas tij, programi i 
kësaj force politike ka të 
balancuar ofertën mes qytetarit 
dhe sipërmarrjes. Ish-ministri i 
Financave Arben Ahmetaj zhvilloi 
një takim me sipërmarrësit, ku ka 
shpalosur para tyre sfidat e një 
viti elektoral e me tej për 
ekonominë dhe klimën e të bërit 
biznes. Gjithashtu, Ahmetaj ka 
prezantuar platformën në favor të 
sipërmarrjes në katër vitet e 
ardhshme, si dhe bëri një 
përmbledhje të situatës 
ekonomike dhe financiare të 
vendit për vitet 2013-2017, ku 
prezantoi edhe një herë reformat 

e 

ndërmarra. “Ekonomia që 
trashëguam ishte në nivel të ulët, 
por ne e rilindëm me sakrifica, 
bashkë me biznesin. Mbajtëm 
premtimet për reformat 
ekonomike, sidomos me 
ndërmarrjen e fundit, ku ulëm 
TVSH për turizmin. Ne kemi 
hartuar tashmë programin 
ekonomik për 4 vitet e ardhshme 
dhe do të ofrojmë një pakete 
realiste, të zbatueshme dhe 
konkrete. Kam dorëzuar një buxhet 
me suficit, 110 milionë dollarë tek 
Ministria Teknike. Oferta jonë ka të 
balancuar ofertën mes qytetarit 
dhe sipërmarrjes, ndërsa oferta e 
opozitës është për të qeshur”, tha 
Ahmetaj. Gjithashtu ish-ministri i 
Financave u ndal gjatë këtij 
bashkëbisedimi edhe në rritjen 
ekonomike deri në fund të 
mandatit të dytë, si dhe uljen e 
taksës progresive dhe uljen e 
dividentit. “Kalkulimet e bëra janë 
që në fund të mandatit të kemi 
rritje ekonomike deri në 6 për qind. 
Do të ulim taksën progresive nga 
23 në 18 për qind, do ulim tatim – 
fitimin për kompanitë e softëare në 
5 për qind. Gjithashtu do të ulim 
dividentin në 6 për qind nga 15 për 
qind që është aktualisht”, tha 
Ahmetaj. Gjatë takimit me 
sipërmarrësit, ish-ministri i 
Financave Arben Ahmetaj foli 
edhe për numrin e vendeve të 
punës që pritet të hapen gjatë 

mandatit të dytë, si dhe për 
rritjen e pagave dhe pensioneve. 
Konkretisht, Ahmetaj pohoi se do 
të hapen 220 mijë vende të reja 
pune deri në fund të mandatit të 
dytë, pagat për mjekët dhe 
mësuesit pritet të rriten me 30-40 
për qind, ndërsa pensionet pritet 
të rriten nga 7-10 mijë lekë deri në 
fund të vitit, si pasojë e paketës 
së solidaritetit. “Do të hapim 220 
mijë vende të reja pune, në fund të 
mandatit të dytë, këto i kemi 
përllogaritur më së miri. Ashtu siç 
këmbëngulëm për reformën në 
drejtësi, do të bëjmë të 
pamundurën për reformat 
ekonomike dhe realizimin e 
punësimit. Pensionet do të rriten 
nëpërmjet paketës së solidaritetit 
nga 7-10 mijë leke në fund të vitit. 
Platforma jonë do të realizohet 
duke ulur nivelin e borxhit 
publik.  Do të rrisim pagat nga 30 
deri në 40 për qind për mjekët dhe 
mësuesit”, tha Ahmetaj. 
Deklaratat e Ahmetajt u bënë 
gjatë një takimi me sipërmarrësit, 
ku u shpalosën para tyre sfidat e 
një viti elektoral e me tej, për 
ekonominë dhe klimën e të bërit 
biznes. 

  

 

Fushata elektorale 
dhe programet ekonomike  

nga Violeta Shqalsi 
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26.8% 
Biznese aktive të drejtuara/pronare 
gra në Shqipëri për vitin 2016 
rezultojnë prej 26.8% me një rënie 
me 4,5 pikë % në krahasim me vitin 
2015 që përbënin 31.3% .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2% 
Rritja e kredisë për vitin 2016 
rezulton me një rritje modeste me 
vetëm 3.2% krahasuar me një vit 
më parë.  

 

19-20 maj 2017, me rastin e ditës 
botërore të sipërmarrjes 
femërore, me formatin "The 
power of Women", për të 5-tën 
herë në Podgoricë. Kjo ditë është 
e veçantë për çdo grup grash 
biznesi dhe celebrohet që nga viti 
2001, në të gjithë botën, në të 
premten e tretë të majit. Në këtë 
ditë, për sipërmarrëse të 
suksesshme dhe gra që kane 
kontribuar për zhvillimin e 
sipërmarrësisë së grave jepen 
mirënjohje, shpërblime dhe 
lavdërime. Gjithashtu pjesëmarrja 
e SHGPAZ, e vijueshme edhe në 
takime të tjera në Shqipëri dhe 
Ballkan, ishte një bashkëpunim i 
një rëndësie të madhe për të dy 
vendet tona, Shqipëri dhe Mali i 
Zi, në fushën e sipërmarrjes 
femërore dhe për këtë arsye 
organizatorët na ftojnë, për të 
tretën herë, që të jemi pjesë e 
tyre, për të forcuar sipërmarrjen e 

grave. 
Aktiviteti ishte organizuar mjaft 
mirë, si hapja përshënde-tëse me 
dy ministra vendas, njeri shqiptar, 
një seancë tjetër vlerësime dhe 
mirënjohje, ku edhe shoqata 
SHGPAZ u dekurua dhe 
certifikua, dhe ajo më e 
rëndësishmja, një panel debati i 
grave deputete, politikanë, 
shtetare, eksperte dhe drejtues 
ministrish dhe institucionesh 
shtetërore, donatorë, duke marrë 
vështrimin e tyre për sipërmarrjen 
e grave në Malin e Zi. Gjithashtu u 
shtrua dhe u debatua nga 
pjesëmarrëset edhe për forcimin 
e rrjeteve të grave në zone e 
tregjet alternative dhe të 
saktësojnë se cilat janë sfidat e 
sipërmarrjes së grave.      
Kontributi yne modest në një nga 
panelet u vleresua dhe iu bashkua 
zerave se duhet të forcohet 
sektori privat, duke pasur biznes 
dhe sipërmarrje të shëndetshme.     

Dita botërore e sipërmarrjes femërore 

Nderohet me certificatë SHGPAZ 
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Obeziteti është shndërrruar në 
një nga problemet më të nxehta 
përsa i përket shëndetit publik, 
duke u konsideruar si sëmundja e 
shekullit të 21-të.  
Obeziteti është problem 
shëndetësor serioz mbarë botëror 
në rritje alarmante tek të rriturit 
po ashtu dhe tek femijët. Ai ka 
pasoja shëndetësore dhe 
psikologjike. Obezitieti shkakton 
diabet të tipit II, dhimbje kyçesh, 
probleme me frymëmarrjen, etj., 
ashtu si edhe probleme psikolo-
gjike, të tilla si tërheqje nga 
aktivitetet sociale, vetëvlerësim 
të ulët, stigma, etj. Shkaktarët e 
obezitetit janë të shumtë dhe 
mjaft komplekse si metabolizmi, 
trashëgimia apo stili i jetës.  
Obeziteti është përshkruar si një 
problem i shëndetit publik që 
gradualisht po merr përmasa 
epidemike. Prevalenca e 
mbipeshës dhe obezitetit po 
rritet në mënyrë alarmante nga 
njëri rajon tek tjetri, nga në 5% në 
Afrikë, në 20 % në Europë dhe 
deri në mbi 30 % në Amerikë dhe 
disa vende të Lindjes së Mesme. 
Në Europë, obeziteti vlerësohet 
të jetë trefishuar 20 vitet e fundit. 
Në shumicën e vendeve të 
Europës Perëndimore, obeziteti 
vlerësohet të ketë një frekuencë 
10- 25%, në disa vende të Europës 
Lindore shkon deri 40%, në 
Europën Veriore përhapja shkon 
në 10-20% ndërsa në Europën 
jugore shkon në 20-35%. Tek 
fëmijët, gjithashtu, vihet re një 

trend rritje përsa i 
përket shifrave të 
mbipeshës. Fëmijët 
obezë dhe 
mbipeshë ka të ngjarë të mbeten 
të tillë edhe në moshë të rritur 
dhe ka shumë të ngjarë të kenë 
probleme fizike dhe psikologjike 
për këtë shkak. Në rang botëror 
prevalenca e obezitetit është 
rritur nga 4.2% në 1990 në 6.7% 
në 2010 dhe studiuesit vlerësojnë 
që mund të shkojë 9.1% në 2023. 
Prevalenca e obezitetit në vendin 
tonë tek fëmijët e moshës 10-15 
vjeç është afërsisht në një nivel 
4%. Ajo është më e përhapur tek 
femrat dhe shifrat shihet që 
pësojnë rritje me rritjen e 
moshës.  
Njerëzit obezë kanë rrezikun më 
të madh ndaj zhvillimit të 10 
llojeve të kancerit në trupin e 
tyre, sipas hulumtimit të revistës 
mjekësore “Lancet”. Ne Britaninë 
e madhe numërohen rreth 12,000 
raste të reja çdo vit.dhe po të 
vazhdojë me keto ritme, do të 
rritet edhe me 3,400 të tjera. 
Çdo person që ka rreth 12-15 kg 
më shumë se pesha normale ka 
një risk të lartë për kancerin e 
tëmthit, mitrës e veshkave, si dhe 
një pjesë e vogël për tiroidet e 
leukeminë. Mosha mesatare kur 
mund të shfaqet kanceri tek 
femrat është periudha e 
menopauzës. Tek meshkujt rreth 
të 50 vjetëve. 
Edhe pse marrdhënia midis 
kancerit dhe mbipeshës është 

komplekse, teoritë 
e fundit tregojnë se 
kg e tepërt mund të 
çojnë në një nga 10 
sëmundjet e 
kancerit. Kanceri 
çdo vit merr 7,6 
milion njerëz në 
botë. 
Sipas të dhënave 
shkencore në 

obezitet dhe mbipeshë ka ndikim 
edhe gjumi. Gjumi i pamjaftu-
eshëm është faktor rreziku që 
shkakton jo vetëm obezitet si tek 
fëmijët ashtu edhe tek të rriturit, 
por edhe sëmundjen e diabetit, 
sëmundjet koronare të zemrës 
dhe hyper-tension. 
Trajtimi i obezitetit duhet të 
bëhet në mënyrë profesionale 
duke marrë parasysh etiologjinë 
komplekse të tij. 
Ushqyerja e shëndetshme dhe 
parandalimi i obezitetit përbën 
një ndër prioritetet kryesore në 
shumë vende të botës, sidomos 
ato të zhvilluara. Pra larg 
ushqimeve fast- food, sanduiç etj. 
Duhet të përdoren më shumë 
gatime të shëndetshme me 
perime, si dhe përdorimi i frutave. 

Nëna! Vlerësoni seriozisht 
mirëushqyerjen e fëmijve dhe 
pjesëtarve të tjerë të familjes 
me gatime të shëndetëshme ta 
pasura me zarzavate të 
ndryshme. Nëna mundësoni që 
fëmijët të shëtisin e lozin në ajër 
të pastër. 

 

Gruaja dhe shëndeti 
Obeziteti  

Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti 
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Dita e Europës, ndërgjegjesimi 
për vlerat e veçanta europiane, 
duke perfshirë maksimalisht edhe 
rininë e Shqiperisë në Bashkimin 
Europian. Pjesëmarrja e SHGPAZ 
është gjithnjë, një vlerë e shtuar 
edhe në këtë fushë. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

22 maj 2017. Këtë ditë u realizua 
takimi pranë Komisionerit për të 
Drejtën e Informimit me 
Drejtoren për të Drejtën e 
Informimit Zj. Ardita Shehaj dhe 
Drejtoren për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale Znj. Pjerina 
Gaxha.    

Gjatë takimit u prezantua 
fillimisht puna e bërë nga NBF 
gjate viteve dhe u mor informa-
cion nga zyra e Komisionerit për 
punën e bërë nga ta.   

Pas prezantimit të gjetjeve që 
forumi ka bërë për dialogun 
publik privat ata rane dakord per 
problematikat e ngritura nga NBF 
dhe në lidhje specifikisht me 
respektimin e ligjit mbi 
informimin dhe konsultimin 
paraprak ata prezantuan disa nga 

risitë që janë me interes për 
biznesin: 

-          Biznesi ka të drejtë të marr 
informacion brenda 10 ditëve 
nga çdo institucion publik ku 
depoziton një kërkesë zyrtare 
me shkrim, nëse nuk merr 
përgjigje, ka të drejtë t’i 
drejtohet komisionerit të të 
drejtës për informim ku do të 
marr një përgjigje brenda 15 
ditësh dhe rasti i tij do të 
shqyrtohet në ballafaqim me 
institucionin që nuk ka kthyer 
përgjigje.    

-          Komisioneri gjatë viteve të 
fundit ka filluar sanksionet 
financiare ndaj Ministrive dhe 
Bashkive të ndryshme me gjoba 
nga 150.000-300.000 lekë të reja 
në rastet kur nuk kanë zbatuar 
detyrimin për të informuar.     

-          

Gjithashtu info të detajuara mund 
të gjeni në linqet e meposhtme: 

 http://www.idp.al/broshura-e-
dreja-per-informim/  

http://pyetshtetin.al/home/  

 

 

 

 

 

9 Maj 2017, Dita e 
Europës  

 

E drejta e informimit 
nga Flutura Xhabija 

 

 

 
 

http://www.idp.al/broshura-e-dreja-per-informim/
http://www.idp.al/broshura-e-dreja-per-informim/
http://pyetshtetin.al/home/
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24 maj  2017. Në bashkëpunim 
me Komitetin e Helsinkit, tek 
hotel Tirana International , 
Komisioneri i lartë të informimit 
komisioneri  kombëtar  u shpreh 
për nevojën e domosdoshme të 
ligjit për informim, dhe njohjes 
nga publiku, të nevojave të tij  për 
informim dhe ndergjegjesimin e 
komunitetit të gjerë për të drejtat 
që ka.    

Një raport mjaft shterues u 
prezantua nga përfaqesueset 
mjaft të pergatitura të tij; ky 

raport përfshinte një studim të 
situatës së përdorimit të kësaj të 
drejte qytetare dhe zbatimit të 
ligjit për infomim nga të gjitha 
ministritë; gjetjet e këtij raporti, 
me një metologji kohore dhe  të 
dhëna reale, shoqëroheshin me  
rekomandime dhe detyra për 
ministritë respektive.   

Raporti i detajuar i  Komitetit të 
Helsinkit, shpjegonte edhe  
arritjet dhe pengesat, sfidat në 
njohjen sa më mirë të të drejtave 
ligjore për informim të çdo 
qytetari dhe grupi interesi. Ishte 
një bashkëbisedim dhe krijimi i 
një kanali informimi më të 
konsoliduar në të ardhmen me 
to. Diskutimet e pjesëmarrësve 
sollën mjaft kritika dhe zgjidhje 

për mirëfunksionimin e 
informimit publik si dhe dhanë 
alternativa të bëshme dhe të 
prekshme e të matshme.  
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Rr.Mujo Ulqinaku, 

Pall.Kristian Konstruction, 

kati 1, ap.9 Tirana-Albania 

phone/fax:00355 4 2235726 

mob.0682763344, 0692572423 

info.shgpaz@yahoo.com 
 

 

Pergatiti 

Msc. Flutura XHABIJA & 
Redaksia 

  

Ligji për 
informim 
nga Flutura Xhabija 
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