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PROPOZIM  FILLESTAR I TEMAVE MASTER 
 

 

NJËSIA AKADEMIKE: Kolegji i menaxhmentit internacional “GLOBUS”  

 

TEMAT E PROPOZUARA:  

 

1. Tregu global  dhe ndikimi në menaxhimin dhe prodhimin efikas 

të metaleve me ngjyrë në Kosovë 

   

SHTRUARJA E TEZËS 

Kosova ka resurse të mira të xeheve të metaleve me ngjyrë, posaqërisht të Pb dhe Zn, si 

dhe të metaleve përcjellëse. Në kushtet e reja të zhvillimeve regjionale, Kosova po bëhet 

pjesë e tregut global. Ndikimi i globalizimit në  lëmin e prodhimit xehetar po bëhet 

vendimtar për  zhvillimin intensiv të prodhimit të metaleve me ngjyrë. Ky prodhim do të 

mund të bëhej një  nga shtyllat e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Hulumtimi i faktorëve 

dhe mekanizmave global që determinojnë  pozitën dhe mundësitë e prodhimit racional 

ekonomik të xeheve dhe metaleve me ngjyrë në Kosovë, paraqet një kontribut të 

rëndësishëm në valorizimin e plotë të pasurive minerale të Republikës së Kosovës 

METODOLOGJIA E REALIZIMIT TË TEMËS 

Tema e magjistraturës “Tregu global  dhe ndikimi në menaxhimin dhe 

prodhimin efikas të metaleve me ngjyrë në Kosovë”, është një temë 

komplekse e cila kërkon një përkushtim të plotë nga kandidati, por edhe një punë serioze 

kërkimore. Puna kërkimore do të mbështetet në  literaturën e pasur, e shkruar në gjuhën 

angleze, si dhe në kërkimet që kandidati duhet ti realizon përmes internetit.  

Në pjesën speciale të zhvillimit të punës së vet kërkimore – hulumtuese, kandidati do të 

përqendrohet në hulumtimin e parametrave të menaxhimit në minierën më të madhe 

kosovare – në minierën “Trepça” në Stantërg,  duke i hulumtuar në rend të parë 

parametrat kualitativ të menaxhimit të duhur dhe të mirë me resurset – kostoja e 

prodhimit, metal ekuivalenti, cutoff grade, IRR dhe NPV.  

Nga ky projekt kërkimor – shkencor, pritet  që të nxjerrën rezultate dhe konkluzione të 

rëndësishme për formimin e politikave zhvillimore në lëmin e prodhimit dhe menaxhimit 

të mirë me resurset e rëndësishme minerale me të cilat  Kosova është e pasur. 
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PËRMBAJTJA GLOBALE E TEMËS 

 Definimi i tregut global të metaleve me ngjyrë 

 Faktorët që determinojnë kërkesat për Pb dhe Zn; 

 Ofertat e metaleve nga prodhimi primar dhe riciklimi 

 Historiku i ofertave dhe kërkesave të  Pb dhe Zn 

 

 Oferta e metaleve me ngjyrë në botë dhe Kosova 

 Ecuritë botnore të prodhimit primar të Pb dhe Zn 

 Resurset dhe rezervat – definicioni i përcaktuar nga tregu 

 Resurset dhe rezervat e Kosovës 

 Tregu dhe kufizimet 

 Kostoja e prodhimit 

 Cut-off grade dhe metal ekuivalenti i resurseve kosovare 

 Shembulli i minierës në Stantërg 

 Definimi i resurseve dhe rezervave 

 Dinamika e vlerësimit 

 Kostoja fikse dhe variabile 

  Pika kufitare e prodhimit (breakeven point) 

  

 Metodologjia e marketingut të metaleve me ngjyrë 

 LME dhe NYMEX 

 Metodat e marketingut dhe shitjes së metaleve 

 Kontratat e shitjes së metaleve 

 Kontratat e shitjes së  koncentrateve 

 benefitet për shtetin dhe për komunitetin 

 

 

 Integrimet Miniera – Metalurgji 

 Bilancimet e prodhimit të mundshëm të koncentrateve 

 Bilancimet e mundshme të prodhimeve të metaleve 

 Argumentet për dhe kundër integrimit 

 Bilancet e përfitimeve dhe humbjeve ekonomike 

 

 Treguesit relevant të menaxhimit të prodhimit minerar 

 Definicionet e duhura të IRR dhe NPV 

 Investimet dhe modernizimi i minierave 

 Kërkimet gjeologjike dhe baza prodhuese  

 Struktura globale e treguesve të suksesit në menaxhim 

 

 Rasti i veçantë  - Miniera e Stantërgut 

 Rezervat dhe resurset 

 Çmimet e metaleve dhe kostoja e prodhimit 

 Prodhimi i xehes nga miniera ekzistuese 

 Flotimi i xehes dhe prodhimi i koncentrateve 
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 Ndikimi i çmimeve të metaleve në resurse dhe rezerva 

 Pika kufitare e prodhimit të xehes dhe koncentrateve 

 

 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

 

 

LITERATURA BAZIKE: 

1. WWW.LME.com 

2. Keneth Lane Cut –Off grades in theory and Practice, Mining Journal Books, 

London, 2006. 

3. Phillip Crowson, Inside Minig, Minig Journal Books, London, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lme.com/
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Tema 2: 

Formimi i modelit të kostos për minierat e plumbit dhe zinkut në 

Kosovë  dhe përcaktimi i kufirit minimal të prodhimit (Break Even) 

në funksion të rrjedhave në tregun botnor. 

   

SHTRUARJA E TEZËS 

Kosova ka resurse të mira të xeheve të metaleve me ngjyrë, posaçërisht të Pb dhe Zn, si 

dhe të metaleve përcjellëse. Në kushtet e reja të zhvillimeve regjionale, Kosova po bëhet 

pjesë e tregut global. Ndikimi i globalizimit në  lëmin e prodhimit xehetar po bëhet 

vendimtar për  zhvillimin intensiv të prodhimit të metaleve me ngjyrë. Ky prodhim do të 

mund të bëhej një  nga shtyllat e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Hulumtimi i faktorëve 

dhe mekanizmave global që determinojnë  pozitën dhe mundësitë e prodhimit racional 

ekonomik të xeheve dhe metaleve me ngjyrë në Kosovë, paraqet një kontribut të 

rëndësishëm në valorizimin e plotë të pasurive minerale të Republikës së Kosovës. Në 

këtë drejtim, formimi i një modeli matematikor të llogaritjes së kostos së prodhimit 

xehetar dhe përcaktimi i pikës Break Even, gjithnjë në funksion të rrjedhave në tregun 

global të metaleve bazike, do të ishte një kontribut i veçantë shkencor. 

METODOLOGJIA E REALIZIMIT TË TEMËS 

Tema e magjistraturës “Formimi i modelit të kostos për minierat e plumbit dhe zinkut në 

Kosovë  dhe përcaktimi i kufirit minimal të prodhimit (Break Even) në funksion të 

rrjedhave globale në tregun botnor”, është një temë komplekse e cila kërkon një 

përkushtim të plotë nga kandidati, por edhe një punë serioze kërkimore. Puna kërkimore 

do të mbështetet në  literaturën e pasur, e shkruar në gjuhën angleze, si dhe në kërkimet 

që kandidati duhet ti realizon përmes internetit.  

Në pjesën e përgjithshme dhe teorike, kandidati duhet ti analizon modelet e formuara deri 

më tash lidhur me koston e prodhimit në minierat nëntokësore (alternativa: 

sipërfaqësore), me vështrim në teorinë e përcaktimit të Break Even Point. 

Në pjesën speciale të zhvillimit të punës së vet kërkimore – hulumtuese, kandidati do të 

përqendrohet në hulumtimin e parametrave që kanë ndikimin e dukshëm në koston totale 

të prodhimit minerar, pa inkorporuar këtu koston e përpunimit të mëtejmë të xehes 

(koston e pasurimit), duke u analizuar praktikat e mëhershme dhe aktuale në njëren nga 

minierat kosovare të plumb – zinkut.  Me qëllim që kalkulimet e kandidatit të kenë edhe 

mbështetjen praktike, përveç kostos së prodhimit, në punim duhet të  hulumtohen edhe 

parametrat kualitativ të menaxhimit të mirë me resurset – metal ekuivalenti, cut-off 

grade, IRR dhe NPV.  
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Nga ky projekt kërkimor – shkencor, pritet  që të nxjerrjen  rezultate dhe konkluzione të 

rëndësishme për politikat që menaxhmenti duhet udhëhequr lidhur me përcjelljen e 

kostos së prodhimit dhe shtruarjen e nevojës së përcjelljes dinamike të prodhimit, kostos 

dhe afarizmit të minierës.  

PËRMBAJTJA GLOBALE E TEMËS 

 

1. Hyrja në problematikën që shtrohet 

2.1.Faktorët që determinojnë koston e prodhimit; 

2.2.Specifikimi i kostove karakteristike të prodhimit minerar 

2.3.Shqyrtim i të arriturave në botë nga kjo lëmi 

 

3. Rëndësia e çmimeve dhe teknologjisë 

3.1.Ndërrimet teknologjike dhe prodhimi primar 

3.2.Ndikimet e çmimeve të energjisë 

3.3.Ndikimi i krahut të  punës dhe specifikat e vendeve në zhvillim  

3.4.Kompleksiteti i analizimit të kostos prodhuese në minierë 

 

4. Llojet e kostos në minierat nëntokësore (alternativa: minierat sipërfaqësore) 

4.1.Kostoja fikse 

4.2.Kostoja variabile 

4.3.Ngarkesat financiare 

4.4.Amortizimi i pajisjeve dhe objekteve xehetare 

4.5. Lidhshmëria funksionale ndërmjet kostos dhe prodhimit 

 

 

5. Integrimet Miniera – Metalurgji 

5.1.Bilancimet e prodhimit të mundshëm të koncentrateve 

5.2.Bilancimet e mundshme të prodhimeve të metaleve 

5.3.Argumentet për dhe kundër integrimit 

5.4.Bilancet e përfitimeve dhe humbjeve ekonomike 

5.5.Ndikimi i integrimeve në koston e prodhimit xehetar 

 

6. Treguesit relevant të menaxhimit të prodhimit minerar 

6.1.Definicioni  i kostos dhe vlera e kapitalit  

6.2.Investimet dhe modernizimi i minierave 

6.3.Kërkimet gjeologjike dhe baza prodhuese  

6.4.Struktura globale e treguesve të suksesit në menaxhim 

6.5.Llogaritja e Break Even 

6.6.Llogaritja e IRR dhe NPV 

 

 

7. Rasti i veçantë  - Miniera e _____________ 

7.1.Rezervat dhe resurset 

7.2.Çmimet e metaleve dhe kostoja e prodhimit 

7.3.Prodhimi i xehes nga miniera ekzistuese 



 6 

7.4.Flotimi i xehes dhe prodhimi i koncentrateve 

7.5.Ndikimi i çmimeve të metaleve në resurse dhe rezerva 

7.6.Pika kufitare e prodhimit të xehes dhe koncentrateve 

 

8. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

 

 

LITERATURA BAZË: 

1. Sh.Kelmendi, Metodat matematikore në Inxhinieri, UP, Prishtinë, 2007 

2. WWW.LME.com 

3. Keneth Lane Cut –Off grades in theory and Practice, Mining Journal Books, 

London, 2006. 

4. Phillip Crowson, Inside Minig, Minig Journal Books, London, 2000. 

5. Sh. Kelmendi, Bazat e Gjeostatistikës, UP. Prishtinë, 2012. 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.lme.com/


 7 

Tema 3: 

 

 

Ndikimi i ndryshimit të  çmimeve të metaleve bazë në 

rezervat e shfrytëzueshme të plumbit dhe zinkut  në Kosovë 

 

SHTRUARJA E TEZËS 

 

Kosova ka resurse të mira të xeheve të metaleve me ngjyrë, posaçërisht të Pb dhe Zn, si 

dhe të metaleve përcjellëse. Në kushtet e reja të zhvillimeve regjionale, Kosova po bëhet 

pjesë e tregut global. Ndikimi i globalizimit në  lëmin e prodhimit xehetar po bëhet 

vendimtar për  zhvillimin intensiv të prodhimit të metaleve me ngjyrë. Ky prodhim do të 

mund të bëhej një  nga shtyllat e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Hulumtimi i faktorëve 

dhe mekanizmave global që determinojnë  pozitën dhe mundësitë e prodhimit racional 

ekonomik të xeheve dhe metaleve me ngjyrë në Kosovë, paraqet një kontribut të 

rëndësishëm në valorizimin e plotë të pasurive minerale të Republikës së Kosovës 

 

METODOLOGJIA E REALIZIMIT TË TEMËS 

 

 

Tema e magjistraturës “Ndikimi i ndryshimit të  çmimeve të metaleve bazë 

në rezervat e shfrytëzueshme të plumbit dhe zinkut  në Kosovë”, është një 

temë komplekse e cila kërkon një përkushtim të plotë nga kandidati, por edhe një punë 

serioze kërkimore. Puna kërkimore do të mbështetet në  literaturën e pasur, e shkruar në 

gjuhën angleze, si dhe në kërkimet që kandidati duhet ti realizon përmes internetit.  

Në pjesën speciale të zhvillimit të punës së vet kërkimore – hulumtuese, kandidati do të 

përqendrohet në hulumtimin e parametrave ndikues në llogaritjen dhe klasifikimin e 

rezervave gjeologjike, pa u thelluar në parametrat teknik, por vetëm në ata ekonomik dhe 

të tregut. Kandidati do të analizon rastin konkret të ndikimit të çmimeve të metaleve bazë 

që formohen në bursën e Londrës, në menaxhimin e mirë dhe në ndryshimin e rezervave 

nga viti në vit në minierën më të madhe kosovare – në minierën “Trepça” në Stantërg. 
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Gjatë zhvillimit të punimit kërkimor, kandidati do të evoluon edhe parametrat kualitativ 

të menaxhimit të mirë me resurset – koston e prodhimit, metal ekuivalentin, cutoff grade, 

IRR dhe NPV.  

Nga ky projekt kërkimor – shkencor, pritet  që të nxjerrën rezultate dhe konkluzione të 

rëndësishme për formimin e politikave zhvillimore në lëmin e prodhimit dhe menaxhimit 

të mirë me resurset e rëndësishme minerale me të cilat  Kosova është e pasur. 

 

PËRMBAJTJA GLOBALE E TEMËS 

 

1. Definimi i tregut global të metaleve me ngjyrë 

1.1. Faktorët që determinojnë kërkesat për Pb dhe Zn; 

1.2. Ofertat e metaleve nga prodhimi primar dhe riciklimi 

1.3. Historiku i ofertave dhe kërkesave të  Pb dhe Zn 

 

 

2.  Metodologjia e marketingut të metaleve me ngjyrë 

2.1. LME dhe NYMEX 

2.2. Kompleksiteti i formimit të çmimeve në tregun global 

2.3. Stoçet e metaleve dhe formimi i kërkesës dhe ofertës 

2.4. Metodat e marketingut dhe shitjes së metaleve 

2.5. Kontratat e shitjes së metaleve 

2.6. Kontratat e shitjes së  koncentrateve 

2.7. Benefitet për shtetin dhe për komunitetin 

 

6. Resurset dhe rezervat gjeologjike 

6.1. Mënyrat e përllogaritjes së resurseve gjeologjike  

6.2. Definicioni i vlerës së xehes në vendburim 

6.3. Definicioni i vlerës së xehes që nxjerrët nga miniera  

6.4. Përcaktimi i rezervave të xehes në funksion të çmimeve në berzë 

 

7.  Rasti i veçantë  - Miniera e Stantërgut 

7.1. Rezervat dhe resurset 

7.2. Çmimet e metaleve dhe kostoja e prodhimit 

7.3. Prodhimi i xehes nga miniera ekzistuese 

7.4. Flotimi i xehes dhe prodhimi i koncentrateve 

7.5. Ndikimi i çmimeve të metaleve në resurse dhe rezerva 

7.6. Pika kufitare e prodhimit të xehes dhe koncentrateve 

 

 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

 

 



 9 

LITERATURA BAZË: 

1. Sh.Kelmendi, Metodat matematikore në Inxhinieri, UP, Prishtinë, 2007 

2. WWW.LME.com 

3. Keneth Lane Cut –Off grades in theory and Practice, Mining Journal Books, 

London, 2006. 

4. Phillip Crowson, Inside Minig, Minig Journal Books, London, 2000. 

5. Sh. Kelmendi. Bzat e Gjeostatistikës. UP. Prishtinë.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lme.com/


 10 

 

Tema 4: 

Përcaktmi i ekuvalentit metalik dhe i cut-off-grade të resursit mineral  dhe 

ndikimi i tyre në fizibilitetin e kompanisë minerare 

 

Tema 5: 

Treguesit  e rëndësishëm ekonomik në menaxhimin e prodhimit bashkëkohor  

 

 

Tema 6 

Studimi i fizibilitetit dhe ndjeshmëria e parametrave të projektuar për minierën 

e Stantërgut 

 

Tema 7: 

Studimi i fizibilitetit dhe ndjeshmëria e parametrave të projektuar për minierën 

e Artanës 

 

Tema 8: 

Metodologjia shkencore e përcaktimit të IRR dhe NPV për resurset minerale me 

vështrim konkret në minierat kosovare 

 

Tema 9: 

Aplikimi efikas i MS Projekt në menaxhimin kompleks të projekteve – rasti i 

veçantë  ________________ 

 

Tema 10: 

 

Teoria dhe praktika e vlerësimit të kohës së realizimit të aktiviteteve të projektit 

me metodën PERT – rasti studiues _______________ 

 

Tema 11: 

 

Menaxhimi i investimeve kapitale me metoda kuantitative për vlerësimin – rasti  

studiues  ___________. 

 

Prof Dr Shyqri Kelmendi 

 

       05. 05. 2014 


