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Ditë e mirë me mot të kthjellët, pikërisht sot kur edhe 
erdhëm për vizitë në kryeqytetin e Kosovës, në Pris-
htinë. Kjo vizitë u mundësua nga disa njerëz të mirë, 
të cilët u siguruan që ne të kalojmë një ndër ditët më 
të mira të jetës sonë. Është fjala për edukatorët e OJQ 
TOKA-s, të cilët përmes projektit „Demos-ti“ kanë 
depërtuar thellë në zemrat tona. Ky projekt funksio-
non në bazë të disa kritereve shumë të mira, të cilat 
njëkohësisht janë edhe elemente të demokracisë. 
E dijmë se ju keni dëgjuar për demokracinë më parë. 
Por, sot dëshirojmë edhe ne t‘i ndajmë me ju ca gjëra 
të reja që i kemi mësuar për këtë temë. Ne mësuam 
se demokracia është formë qeverisjeje, e cila është 
shumë e vjetër, e që ka lindur në Greqinë antike. Në 
gjuhën tonë, demokracia ka domethënie të madhe. 
Fjala „demos“ do të thotë popull, kurse ajo „kratos“ 
qeverisje. 
Sot e kuptuam që demokracia është forma më e mirë e 
qeverisjes, sepse është e pasur me gjëra të vlefshme.  
Këto gjëra na bëjnë neve të kemi qetësi shpirtërore dhe 
buzëqeshje në fytyrat tona. Kjo ndodh ngase demo-
kracia na jep mundësinë të jetojmë në paqe dhe larg 
luftërave, na bën të ndihemi të barabartë e pa asnjë 
dallim dhe na mundëson të lëvizim dhe të shprehemi 

lirshëm e pa frikë.
Shteti ynë është bërë shtet demokratik që nga viti 2008 
dhe ne kemi sistem demokratik parlamentar. Kjo do të 
thotë se ne përmes të drejtës së votës, i zgjedhim për-
faqësuesit tanë, të cilët janë deputetët.
Në grupin tonë u diskutua se si do të ishte jeta jonë pa 
të drejta dhe pa çdo gjë tjetër që e kemi në demokraci. 
Mirëpo, mendimet tona për këtë çështje kishin shije 
të hidhur. Në këtë rast, ne paramenduam se si do të 
ndiheshim po të mos kishim të drejtën e shprehjes së 
mendimeve apo të drejtën e votës. Prandaj, të reflek-
tojmë për atë që e kemi sot dhe të përpiqemi ta mbro-
jmë dhe ta ndihmojmë shtetin tonë me të gjitha forcat.

NE MARRIM VENDIME

Udhëheqja e shtetit tonë bëhet nga ne, qytetarët

LEONA (11), ANA (11), ARTOR (11), EGLA (10), BLEND (10), URATA (10), ARIAN (11), VLERA (11),

Demokracia i jep kuptim dhe ngjyra të bukura jetës sonë.
Pa të, jeta jonë do të ishte shumë e zymtë

LIZA (11)
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Kosova është vend demokratik me sistem parlamentar. 
Në këtë sistem, populli i zgjedh përfaqësuesit e vet, të 
cilët janë deputetët. Ata punojnë në Kuvend dhe mar-
rin vendime të ndryshme për popullin. Në Kuvendin 
e Republikës së Kosovës janë gjithsej 120 deputetë. 
Këta deputetë me anë të votave zgjedhin pastaj Krye-
tarin e Kuvendit. Detyra e tij është të udhëheq seancat 
plenare. Këto seanca janë mbledhje të deputetëve dhe 
qeveritarëve që mbahen në Kuvend me qëllim që të 
bisedohet rreth çështjeve të ndryshme shtetërore.
Kuvendi njihet ndryshe edhe si „Shtëpia e Popullit“ 
dhe si e tillë është institucion demokratik. Funksi-
onet kryesore të Kuvendit janë: funksioni përfaqë-
sues, funksioni legjislativ dhe ai kontrollues. Në 
Kuvend merren vendime për ligje, që do të thotë ka 
funksion legjislativ. Deputetët kontrollojnë punën 
e Qeverisë, prandaj Kuvendi ushtron funksion kon-

trollues. Ndërsa populli i zgjedh deputetët si për-
faqësues, kështu që Kuvendi përfaqëson popullin. 

Ishte ditë e mërkurë. Fëmijët po shkonin në shkollë. 
Duke ecur rrugës, ata panë ca tabela të komunikacio-
nit. Të interesuar ata filluan të mendonin se çfarë do 
të ndodhte nëse nuk do të kishte ligje. „Jeta jonë do të 
ishte shumë më ndryshe pa këto rregulla, sepse do të 
ndodhnin shumë aksidente dhe nuk do të ndjeheshim 
fare të sigurt gjatë rrugës,„ thoshin ata.
„Po ashtu, po të mos kishte ligje nuk do t‘i kishim as 
të drejtat që i kemi tani, si të drejtën e shkollimit, atë 
të lojës, të drejtën e familjes, apo atë të strehimit.„ 
përfunduan bisedën e tyre. 
Pra, ligjet janë rregulla që e rregullojnë jetën e secilit. 
Ato janë sikur rrezet e diellit, të cilat ndriçojnë Tokën 
dhe e bëjnë të domosdoshme jetën në këtë planet të 
bukur.

ATY KU BËHET MIRATIMI I LIGJEVE

Çfarë institucioni është Kuvendi i Kosovës? Cilat 
janë funksionet e tij? Lexoni në vijim

JONILA (10), ESRA (11), BLEONA (11), SUHEJLA (10), EDON (11), VULLNET (12), LEART (11), ISMET (10),

Grupi „9 Planetet“

LIRIK (12)

Pse duhet të respektohen ligjet?

Kuvendi, institucion përfaqësues
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Arsyeja pse zgjodhëm të shkruanim për këtë temë 
është sepse zgjedhjet janë të rëndësishme për po-
pullin tonë. Ne kemi zgjedhjet komunale apo lokale 
dhe zgjedhjet parlamentare apo qendrore. Zgjedhjet 
me rregull ndodhin çdo 4 vjet. Në to mund të marrin 
pjesë qytetarët nga mosha 18 vjeçare. 
Në zgjedhjet komunale zgjedhet kryetari i një komu-
ne dhe asamblistët, të cilët punojnë në asamblenë 
komunale. Për zgjedhjet komunale dhe lokale kujde-
set KKZ-ja, që është Komisioni Komunal i Zgjedhje-
ve. Ndërsa, për zgjedhjet parlamentare dhe qendrore 
kujdeset KQZ-ja apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. 
Asamblistët dhe deputetët janë individë të zgjedhur 
nga populli, të cilët kujdesen për të gjithë qytetarët. 
Për ne rëndësia e votës është shumë e madhe, sepse 

atë ua japim disa qytetarëve të tjerë, për të cilët men-
dojmë se do ta ndryshojnë pozitivisht vendin tonë. 
Kur kam qenë e vogël mbaj mend që shkuam një ditë 
në një dyqan bashkë me mamin tim. Kisha për të blerë 
një fustan, por nuk dija cilin. Aty kishte fustane të llo-
jeve të ndryshme. Mami më thoshte që të zgjedhja atë 
i cili më pëlqente më së shumti, mirëpo unë e kisha 
të vështirë këtë zgjedhje. Pasi provova disa fustane 
një pas një, njëri prej tyre më pëlqeu më së shumti. 
Ky fustan i pëlqeu edhe mamit, prandaj unë vendosa 
ta marrë pikërisht atë. Zgjedhja që bëra më pëlqeu, 
sepse isha unë ajo e cila zgjodhi fustanin, e jo dikush 
tjetër.
Në Kosovë dhe në të gjitha shtetet demokratike, liria 
për të zgjedhur është shumë e veçantë. Qytetarët kudo 
në botë duhet ta kenë lirinë dhe të drejtën për të zg-
jedhur vetë për veten e tyre, ashtu siç zgjodha unë fu-
stanin. Ne e dijmë se pa demokraci, nuk do ta kishim 
këtë të drejtë. Andaj ne e duam shumë atë!

GJITHÇKA PËR QYTETARËT DHE ZGJEDHJET

Në këtë pjesë të artikullit do të flasim për 
zgjedhjet. Kurse, në pjesën tjetër do të mund të 
lexoni për qytetarinë aktive. Ju urojmë lexim të 
këndshëm

ALB (11), GENT (11), MIRAN (11), ERIN (11), ENGJULL (11), DIELL (11), ORNELA (11), EDUARTA (11), 

Voto, sepse këtu ti mund ta bësh një gjë të tillë!

BLINA (11)

Kush e punoi këtë artikull? Ne me duart tona të arta!
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Fillimisht dëshirojmë t'iu tregojmë se qytetar është 
çdo person që jeton brenda një komuniteti dhe ka leje 
qëndrimi të jetoj aty. Në Kosovë ne kemi 2 milionë 
qytetarë, të cilët janë të ndryshëm dhe flasin gjuhë të 
ndryshme. Këtë qytetarë mund edhe të jenë aktiv. Por, 
ç‘është qytetaria aktive? Ky koncept përfshin shumë 
gjëra, si punën vullnetare, kujdesin ndaj të tjerëve, 
krijimin e organizatave për të ndihmuar të tjerët, pagi-
min e taksave, daljen në zgjedhje, etj.
Puna vullnetare për neve është shumë e rëndësishme. 
Këtë do ta ilustrojmë me një shembull nga jeta jonë. 
Një ditë prej ditësh në shkollë të gjithë klasat kishin 
dalur për të mbjellur lule të ndryshme në oborrin e 
shkollës. Ne në fillim nuk dëshironim të merrnim 
pjesë, por pasi e pamë çfarë pune e mrekullueshme 
po bëhej, filluam të ndihmonim edhe ne. Këto lule nuk 

do të jenë aty vetëm për ne, por për të gjithë shkollën. 
Po ashtu, përmes këtyre luleve, ne kujdesemi edhe për 
pastërtinë e ajrit. 
Qytetarët e Kosovës, pasi që jetojnë në një shtet de-
mokratik gëzojnë shumë të drejta. Disa nga to janë: e 
drejta e votës, e drejta e shkollimit, e drejta e familjes 
etj. Por, mbi të gjitha qytetarët demokratikë kanë përg-
jegjësi të ndryshme, si: pagesa e taksave, respektimi 
i ligjeve të shtetit, mbajtja e ambientit të pastër, etj.
Qytetarët e shteteve demokratike ndikojnë shumë në 
zhvillimin e demokracisë. Vetë fjala demokraci do të 
thotë udhëheqje e popullit. Pra, fjala e popullit është 
e para dhe kryesorja. Të gjithë qytetarët duhet të tra-
jtohen në mënyrë të barabartë dhe të jenë të mbrojtur 
nga shteti pa dallim gjinie, moshe, feje, race, etj. 
Faleminderit që lexuat këtë artikull!

Përshëndetje për të gjithë! Ne kemi përgatitur për ju nxënës, prindër, mësimdhënës, qytetarë dhe 
për të gjithë lexuesit e kësaj gazete një artikull për temën e qytetarisë aktive. Shpresojmë që do t‘iu 
pëlqej puna jonë

Vetëm njëra nga mënyrat se si mund të jemi aktiv

Fytyrat tona entuziaste flasin më shumë se fjalëtNë jetën time unë kam shumë mundësi për të zgjedhur

Së bashku, mund t‘ia dalim të ndryshojmë për së miri! Kur kujdesem për ambientin, kujdesem edhe për ju
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Ky publikim është produkt i punës së pjesëmarrësve të 
projektit „Demos-ti“ i cili realizohet nga 

i implementuar nga 

Projekti është mundësuar dhe përkrahur nga 

Redaktohet nga 
Kuvendi i Kosovës

Qëllimi i publikimit
Edukimi qytetar nëpërmes metodave edukative joformale 

shtypur nga
TOKA

Na kontaktoni për të marrë pjesë:             Pjesëmarrësit:
Tel: +381 38 704 560
E-mail: info@demos-ti.org
Website: www.demos-ti.org  

SHFMU „Selami Hallaçi“
Klasa: V-5
Vendi: Gjilan


