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08.00 - 10.00  Regjistrimi për Takimin e VI-të, Hotel Aleksander Palas 

9.00 - 11.00  Seanca hapëse plenare 

11.00 - 11.30  Pushim kafeje 

11.30 - 13.00  Seanca plenare  

13:00 - 15:00 Dreka 

15:00-18:30  Seanca hapëse plenare- vazhdim 

 
 
 



30. 08. 2012 

E Premte/Friday 

Salla  ./ Hall  . 
 
Seanca 1 
 9:00-12:00 

 

Moderatorë / Moderators: Mimoza Koka   
 
9:00-9:25 

 
Mimoza Koka.  “Përçimi në kërkesën agregate i politikës monetare të bankës së Shqipërisë, 

konkretisht i ndryshimit të normës së interesit. [Pass-through to aggregate demand of the 

monetary policy transmission chain of the bank of Albania, namely the interest rate change]” 

 

9:25-9:50 

 
Imelda Sejdini, Ina Sejdini.  “Kurba e Phillips-it në kushtet e Shqipërisë [The Phillips curve 

in the Albanian conditions]”  

 

9:50-10:15 

 
Rametulla Ferati, Argjina Karemani, Elsana Aqifi.  “Efektet fiskale të tatimit të sheshtë 

në republikën e Maqedonisë [Fiscal efect of flat tax in the republic of Macedonia]”  

 

10:15-10:40 

 
Llambi Prendi, Artur Hadroi, Zoica Zharkalli. “Modeli i gravitetit: rasti i Shqipërisë 

[Gravity model with specific reference to Albanian case]”  
 

10:40-11:05 

 
Afrim Alili.  “Efektet e zhvillimit të sektorit bankar në rritjen ekonomike [Banking sector 

development effects on economic growth]”  

 

11:05-11:30 

 
Anita Gumeni, Ornela Shalari, Pranvera Mulla. “Taksa e ndotjes dhe instrumentat e tjere: 

“kush ndot - paguan?” [The tax of pollution and the other policy instruments: “who pollutes-

pays?”]”  

 

11:30-11:55 

 
Alqi Naqellari, Terida Mehilli, Jeton Shaqiri. “Modeli ekonomik shqiptar përballë 

reçensionit global [Albanian economic model face pressure of global recession]”  

 

 

12:00-12:30  Pushim/Break 

 

 



 

30. 08. 2012 

E Premte/Friday 

Salla  ./ Hall  . 
 
Seanca 2 
 12:30-13:30 

 

Sesion Posterash / Poster Session 

 

Moderatorë / Moderators: Enriko Ceko 
 

 

Enriko Ceko. “Ciklet e Biznesit dhe Manaxhimi i tyre. Rasti i Shqipërisë [Business cycles 

and their management. Albanian case]” 

 

Bahri Hyseni, Magdalena Bregasi, Metë Beqiraj. “Arkëtimet e hyrjeve: evidencë dhe 

analizë e rezultateve dhe problemeve në shoqëritë aksionere në Kosovë [Accounts 

Receivable: evidences, analysis of results and problems in the joint-stock companies in 

Kosovo]” 
 

Fidel Krasniqi, Nexhmedin Shabani. “Analiza ekonomike dhe përfitmet shtesë eventuale 

ngamarrveshja transitore në mes operatorve të telefonisë mobile telicensuar dhe atyre te 

palicensuar në brezin frekuencor GSM nëKosovë [Economical analyze and addition eventual 

revenue from transitagreements between licensed and unlicensed mobile operator on GSM 

band in Kosovo]” 
 

Doris Madhi, Albana Madhi, Marsida Topuzi. “Resurset alternative te bankave dhe 

korporatave: Kartolarizimet [Banks and Corporations Alternative Resources: The 

Securitization]” 
 

Veronika Kallanxhi, Panagiwta Kalantzi, Thodhori Puleri. “Struktura e borxhit publik të 

ekonomive kombëtare dheproblemet e saj”: Vështrim historik dhe menaxhimi i borxhitpublik 

[Public debt structure of national economies and its problems:Historical overview and 

management of public debt]” 

 

Klodian Muço, Robert Çelo, Lorenc Koçiu.  “Shqipëria drejt një modeli të ri të zhvillimit 

ekonomik të qëndrueshëm [Albania toward a new sustained economic development]” 
 

Rovena Troplini. “Efekti i takses se sheshte ne ekonomine shqiptare [The Effect of Flat Tax 

in Albanian Economy]” 

 

 

13:30-15:00  Dreka/Lunch 



30. 08. 2012 

E Premte/Friday 

Salla  ./ Hall  . 
 
Seanca 3 
 15:00-18:00 

 

Moderatorë / Moderators:  

 

15:00-15:25 

 
Marsida Ismaili, Ermira Tafani. “Buxhetimi publik në Shqipëri: ndërveprimi i aktorëve, 

formateve dhe rregullave të buxhetit në një shoqëri në ndryshim [Public budgeting in 

Albania: the interaction between actors, formats and rules in a changing society]” 

 

15:25-15:50 

 
Florije Miftari.“Obligacionet komunale - aplikimi i tyre në republikën e Maqedonisë 

[Municipal bonds - their application in the republic of Macedonia]” 

 

15:50-16:15 

 
Blendi Himçi, Ermira Tafani. “Buxhetimi me pjesmarrje si proces që rrit pjesmarrjen 

qytetarenë vendim-marrje (rasti i bashkisë Elbasan) [Buxhetimi me pjesmarrje si proces që 

rrit pjesmarrjen qytetarenë vendim-marrje (rasti i bashkisë Elbasan)]” 
 

16:15-16:40 

 
Metë Beqiraj, Magdalena Bregasi, Bahri Hyseni. “Qeverisja e shoqërive aksionere: çfarë 

mësojmë nga republika e Kosovës? [Corporate governance (joint stock company): What do 

we learn from republic of Kosovo?]” 
 

16:40-17:05 

 
Greta Angjeli, Jona Marashi. “Roli i auditimit të brendshëm (ab) në menaxhimin financiar 

të qeverisjes [The role of internal audit (ia) in government financial management]” 
 

17:05-17:30 

 
Muhamet Aliu. “Mjedisi socio ekonomik dhe perspektiva investuese në Kosovë [Socio 

economic environment and investment perspective in Kosova]” 

 

17:30-17:55 

 
Albana Madhi, Doris Madhi, Marsida Topuzi. “Ndikimi i lëvizjes migratore në zhvillimin 

ekonomik dhe evoluimin e popullsisë shqiptare [The influence of migration movement 

related to the economic development and the evolution of the Albanian population during 

transition]” 

 

 



31. 08. 2012. 

E Shtunë/Sunday 

Salla  ./ Hall  . 
 
Seanca 4 
 9:00-12:00 

Moderatorë / Moderators:  
 
9:00-9:25 

 
Silvana Mustafaj, Parashqevi Rrapo, Albina Basholli, Brunilda Gjini. “Vleresimi i 

eficiences teknike relative te fermave qe prodhojne te njejtat produkte bujqesore [Relative 

technical efficiency assessment of the farms that produce identical agriculture products]” 
 

9:25-9:50 

 
Jonada Mamo, Ina Shehu. “Një kontabilist i aftë dhe një menaxhim i mirë i riskut a mund 

të sigurojnë suksesin e një biznesi në realitetin shqiptar? [A capable accountant and a good 

risk management can ensure the success of a business in Albanian reality?]”  

 

9:50-10:15 

 
Aferdita Dervishi-Berisha. “Performancat e ndërmarrjeve të privatizuara në Kosovë [The 

performances of privatised enterprises in Kosova]”  

 

10:15-10:40 

 
Rezear Kola, Engjëll Skreli, Myslym Osmani. “Veprimi kolektiv në Shqipëri – 

karakteristikat individuale dhe të mjedisit fermer: rasti i prodhuesve në serra [Collective 

action in Albania - individual and environmental farmer characteristics: case of producers in 

greenhouses]”  

 

10:40-11:05 

 
Nada Krypa (Tapija). “Modele të manaxhimit të burimeve njerëzore . Rasti i firmave 

publike dhe private në qytetin e Elbasanit [Models of human resources management . Case of 

public and private comapnies in Elbasan]”  

 

11:05-11:30 

 
Artan Nimani, Valbona Zeqiraj. “Karakteristikat kryesore të BVM-ve në Kosovë [Main 

characteristics of SME in Kosovo]”  
 

11:30-11:55 

 
Brunilda Gjini, Jona Mulliri, Edmira Shahu, Albina Basholli. “Planifikimi i burimeve të 

disponueshme të prodhimit në rastet kur fermat punojnë të ndara dhe kur ato bashkëveprojnë 

[Planning of available resources production when farms work separated and when they 

cooperate]”  
 



12:00-12:30  Pushim/Break 

31. 08. 2012 

E Shtunë/Sunday 

Salla  ./ Hall  . 
Seanca 5 12:30-13:30 
 

Sesion Posterash / Poster Session 

 

Moderatorë / Moderators:  
 

 

Blerta Avdia “Turizmi, si mundësi e zhvillimit ekonomik dhe bashkëpunimi në rajonin 

ndërkufitar Kukës –Prizren [Tourism as economic development opportunities and 

cooperation in the cross-border region of Kukes-Prizren]” 

Sonila Berdo, VitaKoja. “Manaxhimi i burimeve njerëzore në bizneset turistike në Shqipëri 

[The human resources management in the tourism businesses in Albania]” 
 

Dezdemona Gjylapi, Rilinda Lamllari. “Modelimi ekonomik i rrjetit të një agjensie 

turistike duke përdorur software-in VENSIM [Travel agency network design using VENSIM 

software]” 
 

Bislim Lekiqi. “Plani i motivimit - një domosdoshmëri për një menaxhim të suksesshëm të 

burimeve njerëzore [Motivation Plan -a necessity for a successful management of human 

resources]” 

 
Lorenc Koçiu, Robert Çelo, Klodian Muço, “Ndryshimi organizativ dhe rezistenza ndaj 

ndryshimit [Organizational change and the resistanceagainst change]” 

 

Jonida Gashi, Ermira Hoxha Kalaj. “Punëzënia informale në Shqipëri [Informal 

employment in Albania]” 

 

 

13:30-15:00  Dreka/Lunch 



31. 08. 2012 

E Shtunë/Sunday 

Salla  ./ Hall  . 
Seanca 6 15:00-18:00 
 

Moderatorë / Moderators: Arburim Shabani 
 

15:00-15:25 

 
Ervin Myftaraj. “Përdorimi i internetit në Shqipëri, a mund të konsiderohet një potencial për 

zhvillimin e e-marketingut? [The use of internet in Albania, can be considered a potential 

way for the development of e-marketing?]” 

 

15:25-15:50 

 
Brunilda Licaj. “Turizmi online dhe prenotimi [ E-tourism and booking online]” 

 

15:50-16:15 

 
Ejup Fejza, Nail Reshidi, Ramiz Livoreka. “Roli i marketingut në afarizmin e prodhuesve 

të bukës në Kosovë [Role of marketing in business activity of bread producers in Kosova]” 

 

16:15-16:40 

 
Fjona Zeneli, Ina Sokoli.“Interneti, rrjetet sociale dhe kapitali social: nje studim 

ekonometrik [Internet, online social network sites and social capital: an econometric study]” 
 

16:40-17:05 

 
Arburim Shabani, Kujtim Shala. “Arsimimi, burimet individuale të të hyrave dhe struktura 

e bizneseve sipas aktiviteteve Ekonomike në Kosovë  gjatë viteve 2005 – 2010 [Education, 

individual sources of revenue and business structure by economic activities in Kosovo during 

the years 2005 - 2010]” 
 

17:05-17:30 

 
Ylldeze Sokoli, Ina Sokoli. “Domosdoshmëria e edukimit financiar të komunitetit (rasti i 

Shqiperisë) [Financial education’s necessity of community (case of Albania)]” 
 

17:30-17:55 

 
Peonare Caka. “Efekti i papunësisë në shkallën e krimit në pronë në SHBA (2004-2007) 

[The effect of unemployment on property crime rate in the US (2004-2007)]” 

 

 

 

Përfundimi i Konferencës.  
 
 

 


