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Politika Fiskale dhe Sundimi i Ligjit 

 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Politika Fiskale dhe Sundimi i Ligjit 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti I, Semestri I 

Numri i orëve në javë: 3+0 

Vlera në kredi – ECTS: 5 

Koha / lokacioni: Salla D1 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Dr. Asoc. Bedri Peci 

Detajet kontaktuese:  bedri.peci@uni-pr.edu 

 

Përshkrimi i lëndës Në këtë modul do të trajtohen : Politikat fiskale – Nga 

prespektiva historike dhe rëndësia e tyre ; Poltikat 

fiskale ne BE ; Harmonizimi i tatimeve ,rregullave dhe 

politikave tatimore në BE ,etj . 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i modulit është të analizoj politikat fiskale në 

shtetet në tranzicion ,reforminin e sistemit tatimor në 

shtetet e Evropes qendrore ; analizimi I politikave 

fiskale në Kosovë në aspektin krahasues me shtet e 

tjera ,etj . 

Rezultatet e pritura të nxënies: Kuptojnë rëndësinë e politikës fiskale dhe rolin e saj në 

rritjen ekonomike, shpërndarjen e të ardhurave dhe 

varfëria; 

Kuptojnë zhvillimet kryesore në politikën fiskale 

kombëtare në Bashkimin Evropian; - Kuptojnë 

ndërveprimin midis rregullimin e taksave të brendshëm 

dhe të drejtës ndërkombëtare në lidhje me politikat 

fiskale; 

- Vlerësimin e efektit të aplikimit të mjeteve juridike; 

- Të këshillojën për çështjet të rëndësishme që lidhen 

me politikën fiskale; 

- Të njohin shkallën e harmonizimit të tatimeve ; 
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- Për të krahasuar politikën fiskale të Kosovës me 

politikën fiskale të BE-së; 

- Kuptojnë zhvillimet kryesore në vendet në tranzicion; 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e 
tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike    

Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

10 min 15 1.5 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 1 2 2 

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

5 15 75 

Përgaditja përfundimtare për provim 5 5 25 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

5 2 10 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

   

Totali  
 

  158.5 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Pas një ligjërate hyrëse prej tre orësh, mësimi i lëndës 
do të bëhet me anë të një serie javore të ligjëratave 
nga dy orë të përcjella me nga një orë për prezantime 
seminarike. Një listë e materialeve të leximit dhe të 
pyetjeve për seminare do të shpërndahet që më parë 
dhe studentët do të pritet të përgatisin përgjigje për 
diskutim në seminare. 

  

Metodat e vlerësimit: 20%: Pjesëmarrja në diskutimet në klasë. 
20%: Gjatë semestrit, ne do të mbulojmë disa grupe të 
problemeve. Secili student do të jetë përgjegjës për 
përgatitjen dhe paraqitjen e një problemi të vendosur gjatë 
semestrit. Studenti do të shkruajë një punim tre-deri në 
pesë-faqesh (me hapësirë të dyfishtë mes rreshtave, 
shkronja 12-pikëshe Times New Roman, margjina e faqes 1 
") duke analizuar problemet. 
Studenti do të ketë 10-15 minuta gjatë orës për t’ia 
shpjeguar klasës problemin dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve. 
Kjo detyrë do të përfaqësojë 20% të notës së secilit nxënës. 
60%: provimi. 

Literatura  
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Literatura bazë:   - Marco Buti, Monetary and Fiscal Policies in 
EMU: Interaction and coordination, Cambridge, 2003; 
- Paul De Grauwe,Economics of EMU,Oxford 
University Press, 2003(translated in Albanian 
language in 2006 by Adriatik Hoxha); 
- Sylvester C. W. Eijffinger, Jakob de Haan, 
European Monetary and Fiscal Policy(Paperback, 
Oxford University Press, 2000; 
- Martin Larch, João Nogueira Martins, Fiscal 
Policy Making in the European Union: and assessment 
of current practice and challenges, Routledge, 2010.  
- Fiscal Policy in European Union, ed. By Jesus 
Ferreiro, Guiseppe Fontana and Felipe Sorrana, 
Palgrave Macmillan, 2008; 
- Policy Instruments for Sound Fiscal 
Policies:Fiscal rules and instruments,edited by 
Joaquim Ayuso-i-Casals, Servaas Deroose,Elena Flores 
and Laurent Moulin,Palgrave Macmillan, 2009; 
- Branka Andjelkovic, Aleksander Chubrik, 
Marek Dabrowski (co-editor), Roman Magilevskiy, 
Irina Siritsina, Przemislaw Wozniak, Challenges and 
trajectories of fiscal policy and PFM reform in CEE?CIS 
,CASE – Center for Social and Economic Research, No. 
92/2010 Warsaw, 2010. 
- Grabowski M.,Tomalak M., Tax Reforms in the 
Countries of the Central Europe and the 
Commonwealth of Independent States, [w:] New 
Europe - Report on Transformation, Instytut Studióë 
Wschodnich, Warsaw, 2004; 
- Corker, Robert J.; Kostial, Kristina; Rehm, 
Dawn Elizabeth ,Kosovo: Macroeconomic Issues and 
Fiscal Sustainability,IMF, Vo.1, No. 1, 2001; 
- Rakia Moalla-Fetini, Heikki Hatanpää, 
Shehadah Hussein, Natasha Koliadina, Kosovo: 
Gearing Policies toward Growth and Development, 
IMF 2005. 
 

Literatura shtesë:   - Fiscal Policy and economic growth : Lessons 
from Eastern Europe and Central Asia, Edited by 
Cheryl Gray, Tracey Lane and Aristomene 
Varoudakis, World Bank 2007; 
- Jerome Creel and Malcolm Sawyer Current 
Thinking on Fiscal Policy, Palgrave Macmillan, 
2009. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Sjelljet e poshtëshënuara janë në kundërshtim me politikat akademike dhe rregullat e 
mirësjelljes: 

• Vonesa në ligjerata dhe ushtrime; 
• Lëshimi i sallës gjatë ligjeratave ose ushtrimeve (pa arsyeje të nevojshme); 
• Tregimi i shenjave të qarta të mosinteresimit dhe të folurit të pandërprerë ose formave 

tjera të sjelljes që pengojnë procesin e rregullt të mësimit; 
• Mbajtja e telefonit celular të hapur gjatë ligjeratave ose ushtrimeve, do të rezultojnë 

me humbje të pikëve për shkak të sjelljes joprofesionale. 
 

Shkelja e integritetit akademik përfshin një ose më shumë nga veprimet në vijim: 
• Kopjimi gjatë provimit ose testit; 
• Shfrytëzimi i shenimeve ose librave të palejuara gjatë testit ose provimit; 
• Shkëmbimi i informatave me një student tjetër gjatë provimit; 
• Dhënja e deklaratave të rrejshme për të arsyetuar dikë nga mësimi, ushtrimi apo 

provimi. 

 

Java e parë: Kuptimi ,rëndësia dhe zhvillimi i Politikave Fiskale 

Java e dytë: Politikat Fiskale në kuadër të BE-së 

Java e tretë: Harmonizimi i Tatimeve në BE 

Java e katërt: Rregullat dhe politikat fiskale ne EMU , një vlerësim 

Java e pestë:   Hartimi i politikave në EMU 

Java e gjashtë: Buxheti i BE-së 

Java e shtatë:   Qendrueshmëria Afatgjate 

Java e tetë:   Obligimet dhe masat jo financiare për shtetet e BE-së 

Java e nëntë:   Poltika fiskale në shtetet në tranzicion 

Java e dhjetë: Reformat në sistemin tatimor të shteteve të Evropës 

Qendrore dhe bashkësinë e shteteve të pavaruara 

Java e njëmbedhjetë: Politikat dhe rregullat fiskale në Kosovë. 

Java e dymbëdhjetë:   Politikat fiskale në Kosovë dhe sfidat 


