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Të nderuar/a
Nisur nga obligimet të cilat rrjedhin nga Ligji për Odën Ekonomiketë Kosovës Nr.2004/7 (Nenit 9 dhe 10 ku
definohet se puna e OEK-ut është publike, andaj dhe organizimi, veprimi dhe financimi duhet bërë me
transparence, si dhe Nenin 15 paragrafi 15.4 ku theksohet se OEK-u periodikisht publikon raporte lidhur me
veprimtarinë e saj, së paku një here në gjashtë muaj, si menaxhment dhe staf professional e administrativ i OEKut kemi hartuar Raportin e Punë së Odës Ekonomike të Kosovës për periudhën raportuese Janar-Dhjetor 20152016.
Ky raport pune i dedikohet anëtarëve të organeve qeverisëse të Odës Ekonomike të Kosovë-Kuvendit, Këshillit
Drejtues dhe atij Mbikqyrës të Odës Ekonomike të Kosovës, antarëve të Këshillave Drejtuese të Shoqatave
Sektoriale dhe të Njësive Rajonale të OEK-ut, anëtarësisë së gjerë e OEK-ut, komunitet të biznesit në tërësi,
institucione vendore dhe ndërkombtare dhe të gjithë të interesuarve të tjerë të cilët dëshirojnë të informohen për
punë dhe aktivitetet e OEK-ut.
E veçanta e këtij raporti është se i njëjti është përmbledhur dhe shtypur në formë të publikimit-broshurës dhe në
brendësi përmban një përshkrim të shërbimeve dhe aktiviteteve të OEK-ut gjatë viteve 2015, duke u fokusuar në
përshkrimin e shkurtër dhe taksativ të përmbajtjes së aktivitetit dhe kohës se kur ka ndodhur. Në të njëjten
kohë për të mos ngarkuar këtë raport, shërbimet dhe aktivitetet e shumta janë ilustruar me nga një apo më shumë
foto representative.
Ky format dhe model i raportimit në të ardhmen do të aplikohet si standard i raporteve tjera vjetore të OEK-ut,
në mënyrë që të mundësohet një qasje më e lehtë e krahasimit dhe evaluimit të shërbimeve dhe aktiviteteve të
OEK-ut prej viti në vit.
Gjithashtu nga tani, raportet vjetore të punës së OEK-ut do të publikohen në Web- faqen e Odës Ekonomike të
Kosovës, pasi të miratohen nga Kuvendi i OEK-ut.
Falenderojmë të gjitha bizneset anëtare të OEK-ut, partnerët dhe përkrahësit tjerë institucional vendor dhe
ndërkombtarë të cilët kanë kontribuar vite të tëra të rrugtimit dhe sukseseve të OEK-ut, sepse duke mbshtetur
OEK-un si përfaqësuesen dhe partneren më të fuqishme të bizneseve, ato kanë mbështetur dhe promovuar
aktivitetin ekonomik të vetë Kosovës.
Një falenderim i veçantë i dedikohet dhe ekipit- stafit të shërbimin profesional dhe administrative të Odës
Ekonomike të Kosovës, i cili në mënyrë direkte ka kontribuar në përgatitjen dhe hartimin e këtij raporti.

Sinqerisht i juaji,
Parim Bajrami
Sekretar i Përgjithshëm
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Hyrje
Oda Ekonomike Kosovës (OEK) është organizatë profesionale e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse e
themeluar në vitin 1962 nga Kuvendi i Kosovës.
OEK është institucion në shërbim të ekonomisë kosovare, partner konstruktiv i Institucioneve shtëtërore të
Kosovës, partner në dialogun social si dhe promotor i zhvillimit ekonomik dhe politikave të mira
makroekonomike.
Në bazë të Ligjit mbi Odën Ekonomike të Kosovës, anëtarësimi n OEK është vullnetar.
Oda Ekonomike e Kosovs ushtron rolin e përfaqësuesit, lobuesit, mbrojtësit e interesave të komunitëtit të
biznesit dhe ofruesit të shërbimeve publike e profesionale.
Oda Ekonomike e Kosovës ka mbi 15,000 të anëtarësuar në baza individuale ose përmes mbi 30 shoqatave
sektoriale.
OEK-u përveç zyreve qëndrore të lokalizuara në Prishtinë, ajo ka selitë e saj në 6 regjione : Mitrovicë, Pejë,
Gjakovë, Gjilan, Ferizaj dhe Prizren.
Misioni: Misioni i Odës ekonomike të Kosovës është që në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare dhe
praktikat e mira të lehtësojë, lobojë dhe përfaqësojë për një komunitet biznesi konkurrues dhe ekonomi të
fuqishme në Kosovë.
Qëllimi: Qëllimi i Odës Ekonomike të Kosovës është ofrimi i shërbimeve cilësore në bazë të kërkesave të
anëtarëve, rritja e prezencës së OEK-ut në proceset e rëndësishme ekonomike sociale dhe mbajtja e stabilitëtit
financiar.
Vizioni: “Me Odën Ekonomike të Kosovës, për një ekonomi të fuqishme në Kosovë”.
Oda Ekonomike e Kosovës është e certifikuar me ISO standarde 9001/2008 për menaxhim të cilësisë.
Ky raport vjetor Janar-Dhjetor 2015 pasqyron përmbledhjen e aktiviteteve të oragnizuara të Odës Ekonomike të
Kosovës të cilat kanë të bëjnë me punën organeve qeverisëse të Odës, aktivitetet lobuese të shoqatave sektoriale
duke përfshirë dhe adresimin e kërkesave drejtuar institucioneve relevante. Në raport përfshihen dhe aktivitetet
promovuese të OEK-ut, aktivitetet e stafit të OEK-ut dhe partnerëve të OEK-ut në ofrimion e shërbimeve
trajnuese dhe aftësimeve profesionale. Gjithashtu në raport janë të përshkruara në mënyrë përmbledhëse dhe
aktivitetet e OEK-ut në organizimin dhe bashkëorganizimin e tryezave, seminareve dhe takimeve (forumeve
ekonomike, B2B) etj. Në vazhdim të këtij raporti në mënyrë përmbledhëse janë paraqitur dhe disa nga projektet
e OEK-ut, disa nga të cilat janë të reja, ndërsa disa tjera vazhdimësi e projekteve paraprake.

1. PUNA E ORGANEVE QEVERISËSE TË OEK-ut
1.1 Aktivitetet e Kuvendit të OEK-ut
Kuvendi i OEK-ut përbëhet prej 71 delegat të zgjedhur nga përfaqësuesit e anëtarëve në pajtim me rregullat për
procedurën e zgjedhjeve, që janë përcaktuar me Ligjin dhe Statutin e OEK-ut.
Sipas Ligjit për OEK-un (Neni 17) Kuvendi i OEK-ut ka këto kompetenca:
a) Miraton Statutin e OEK-ut, ndryshimet dhe plotësimet e tij;
b) Zgjedh kryetarin e OEK-ut;
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c) Zgjedh Këshillin Drejtues të OEK- ut;
d) Zgjedh sekretarin e përgjithshëm të OEK-ut;
e) Harton dhe miraton programin afatmesëm dhe afatgjatë të punës, programin financiar dhe raportet për
realizimin e tyre;
f) Përcakton përqindjen e kuotës së anëtarësisë dhe vendos për shpërndarjen e mjeteve financiare për nevojat e
punës të OEK-ut në nivel qendror, si dhe në shkallë shoqatash të degëve dhe njësish rajonale;
g) Emëron kryetarin dhe arbitrat e arbitrazhit të përhershëm, dhe gjykatësit e Gjykatës së Nderit;
h) Aprovon rregullat për punën e arbitrazhit të përhershëm dhe të Gjykatës së Nderit;
i) Vendosë për çështje të tjera në pajtim me Ligjin dhe Statutin e OEK- ut.
Në bazë të Statutit të Odës Ekonomike të Kosovës ( Neni 24 paragrafi 24.1), Kuvendi i Odës Ekonomike të
Kosovës si organ më i lartë qeverisës mblidhet së paku 1 (një) herë në vit.
Kuvendi i OEK-ut gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2015 është takuar një herë, dhe atë me datë 24.02.2015, në të
cilin takim janë shqyrtuar dhe janë marrur një varg vendimesh të cilat bijnë në fushveprimin dhe kompetencat e
Kuvendit, ndër të cilat veçohen;
 Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të punës për vitin 2014,
 Miratimi i Planit financiar për vitin 2015,
 Informata për Raportin financiar nga Këshilli Mbikqyrës për vitin 2014,
 Vendimi për zgjedhjen e Sekretarit të Përgjithshëm të OEK-ut,
 Vendimi për formimin e komisionit pë ndryshimin dhe harmonizimin e Statutit të OEK-ut me Ligjin për
OEK-un, etj.

Takimi i Kuvendit të OEK-ut , 24.02.2015

1.2 Aktivitetet e Këshillit Drejtues të OEK-ut
Këshilli Drejtues i OEK-ut përbëhet 17 delegat të zgjedhur në pajtim me rregullat për procedurën e zgjedhjeve,
që janë përcaktuar me ligjin dhe Statutin e OEK- ut.
Sipas Ligjit për OEK-un (Neni 18) Këshilli Drejtues i OEK-ut ka këto kompetenca:
a) Shqyrton dhe miraton projektin e materialeve dhe të vendimeve për Kuvendin e OEK-ut;
b) Merr vendime për realizimin e programeve të punës dhe zbatimin e vendimeve të tjera të Kuvendit;
c) Emëron përfaqësuesit e Odës në institucione, në të cilat OEK-u delegon përfaqësuesit e saj sipas dispozitave
të veçanta;
d) Emëron këshilla të përhershëm dhe këshilla të përkohshëm;
e) Miraton aktet e përgjithshme të OEK- ut, të cilat nuk janë në kompetenca të Kuvendit;
f) Vendosë për hapjen e përfaqësive ekonomike në botë;
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g) Merr vendime për çështje të tjera në pajtim me Statutin e OEK- ut.
Me Statutin e OEK-ut, Këshilli Drejtues si organ qeverisës i OEK-ut nuk e ka të definuar përkufizimin e afateve
kohore për mbajtjen e takimeve vjetore.
Gjatë periudhës raportuese Janar-Dhjetor 2015, Këshilli Drejtues i OEK-ut është takuar 2 (dy) herë:
Takimi i parë më 10.02.2015, ku u diskutuan :
 Raporti Financiar për vitin 2014;
 Plani Financiar për vitin 2015;
 Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullores së Punës së Këshillit Drejtues;
Takimi i dytë më 24.02.2015, ku u shqyrtuan dhe miratuan materialet për Kuvendin e OEK-ut dhe aktivitetet e
Këshillit Mbikqyrës të OEK-ut
1.3 Aktivitetet e Këshillit Mbikqyrës të OEK-ut
Kuvendi i OEK-ut zgjedh Këshillin Mbikëqyrës të OEK-ut nga radhët e përfaqësuesve të anëtarëve, që nuk janë
anëtarë të Kuvendit, përkatësisht të Këshillit Drejtues të OEK-ut (Neni 20, paragrafi 20.1i Ligjit për OEK-un).
Këshilli mbikëqyrës kontrollon veprimtarinë financiare dhe materiale të OEK-ut. (Neni 20, paragrafi 20.2 i Ligjit
për OEK-un).
Edhe për Këshillin Mbikqyrës si organ qeverisës i OEK-ut, në Ligjin dhe Statutin e OEK-ut nuk përkufizohen
afatet kohore të mbajtjes së takimeve, përveq se në Nenin 36 paragrafin 36.2 të Statutit të OEK-ut definohet se
Këshilli Mbikqyrës është i obliguar që së paku një herë në vit të zbatojë proceduren e auditimit nga një shoqatë e
pavarur për auditim.
Gjatë periudhës raportuese Janar-Dhjetor 2015, Këshilli Mbikqyrës i OEK-ut është takuar 3 (tre) herë:
 Takimi i parë më 27.01.2015, ku u shqyrtua raporti financiar për vitin 2014 si dhe plani financiar për
vitin 2015.
 Takimi i dytë më 06.03.2015, ku pikë e vetme e rendit të ditës ishte zgjedhja e auditorit të pavarur për
auditimin e pasqyrave financiare të OEK-ut për vitin 2014.
 Takimi i tretë më 13.03.2015, ku u shqyrtua dhe miratua zgjedhja e autoritetit auditues për auditimin e
pasqyrave financiare për vitin 2014.
1.4 Aktivitetet e Kryetarit të OEK-ut
Kryetari i OEK-ut, si organ qeverisës i OEK-ut, në bazë të Ligjit për OEK-un ( Neni 19) ka këto kompetenca:
a) Drejton dhe përfaqëson OEK-un;
b) Kryeson mbledhjet e Këshillit Drejtues të OEK-ut dhe i propozon atij vendime nga kompetenca e Këshillit
Drejtues;
c) I propozon Kuvendit zgjedhjen e Këshillit Drejtues dhe propozon zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm;
d) Merr vendime për çështje të menaxhimit dhe çështje rreth financave dhe organizimit të OEK-ut, në pajtim më
aktet e OEK-ut dhe me vendimet e Kuvendit dhe Këshillit Drejtues të OEK-ut,
e) Ushtron punë të tjera në përputhje me Statutin e OEK-ut;
f) Në kuadër të autorizimit që ka, kryetari është përgjegjës për ligjshmërinë e punës së OEK-ut.
Kryetari i OEK-ut gjatë periudhës raportuese Janar-Dhjetor 2015 ka realizuar një varg aktivitetesh duke përfshirë
mbi 500 takime pune, të cilat janë realizuar me përfaqësues të ndryshëm të institucioneve venndore dhe
ndërkombëtare, përfaqësues të organizatave donatore të Kosovës dhe jashtë saj, pjesmarrje në debate mediale,
prezantime dhe konferenca vendore rajonale dhe më gjerë, pjesëmarrje në panaire vendore dhe ndërkombëtare.
Të gjitha këto takime janë zhvilluar me qëllim të përfaqësimit, lobimit dhe promovimit të intëresave të
anëtarësisë së OEK-ut dhe imazhit të Kosovës në tërsi qoftë në selin dhe objektët e Odës Ekonomike të Kosovës
apo në selitë dhe vendet mikpritëse.
Disa nga këto takime janë sipas kronologjisë kohore jan të ilustruara në fotot si më poshtë:
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Nga takimi me Ambasadorin e Britanisë së Madhe z.Ruairi O’Connell. dhe Ministrin e Financave z.Avdullah Hoti,
OEK 04.06.2015

Nga Vizita e Kryetarit të Unionit të Odave të Turqisë TOOB z.Rifat Hisarciklioglu, në OEK, 02.10.2015

Nga takimi kryetarit dhe stafit të OEK-ut me Ambasadorin e Republikës së Austrisë z.Germot Pfandler, Prishtinë 30.11.2015.

Gjatë vitit 2015janë nënshkruar një numër marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi me organizata dhe
institucione të ndryshme, vendore dhe ndërkombëtare, me qëllim të inicimit dhe thellimit të bashkëpunimit. Këto
marrëveshje-memorandume bashkëpunimi sipas kohës se kur janë nënshkruar janë të listuara si më poshtë:
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Memorandum i Mirëkuptimit në mes të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike të Serbisë
(Prishtina 09. 05. 2015);
Memorandum i Mirëkuptimit në mes të Orion Investments of Kuala Lumpur , Malajzisë dhe Odës
Ekonomike të Kosovës (Prishtina 20. 05. 2015);
Memorandum bashkëpunimi për themelimin e komitëtit Kosovaro-Turk në mes të dhe Odës Ekonomike
të Kosovës dhe TOBB. ( Ankara 22. 05. 2015);
Memorandum mirëkuptimi në mes të Odës Ekonomike të Kosovës (OEK) dhe Qendrës së Kompetënces
në Ferizaj ( QEK) ( Prishtinë 28. 05. 2015 );

Nga nënshkrimi i Memorandumit OEK&QEK, Prishtinë 28.05.2015



Memorandum bashkëpunimi në mes të Odës Ekonomike të Kosovës (OEK) dhe Keshilli i Agrobiznesit
Shqiptare (KASH), Enti Kombëtar Rural ( EKR) Albexpo Group ( Prishtinë 12. 06. 2015);

Nga nënshkrimi i Memorandumit OEK&Këshilli i Agrobiznesit Shqiprisë-KASH, OEK 12.06.2015




Marrëveshje mirëkuptimi në mes të Odës Ekonomike të Kosovës (OEK) dhe Ministria e Financave
(MF) për përkrahje në IFO indikatorët (Prishtinë 15,16. 07. 2015);
Marrëveshje bashkëpunimi në mes të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Oda Ekonomike e
Kosovës (Prishtinë 14.07.2015);
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Memorandum of Understanding between Riinvest dhe Kosova Chamber of Commerce (Prishtinë 10.
08. 2015);
Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit të Odës Ekonomike të
Kosovës dhe Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit të Odës Ekonomike të Kroacisë (Prishtinë 16. 09.
2015);
Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Odës Ekonomike të Kosovës dhe asaj të Kroacisë (Prishtinë 16.
09. 2015);
Marrëveshje bashkëpunimi dhe themelimi i komitëtit të përbashkët të SEECEL ndërmjet Odave të
regjionit HGK, KCC,UCCIAL, FTCBH, ECM, CEM,CKIS, CCIS (Budva 21. 10. 2015);
Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Odës Ekonomike të Kosovës dhe Bundesverband Mittëlständische
Wirtschaft E.V. Hauptstadtregion Nord (Prishtinë, 14. 10. 2015)
Memorandum Mirëkuptimi në mes të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës së Dortmundit
(12/11/2015);
Marrëveshje e përbashkët në mes të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike të Austrisë me
fokus në eksport (13/11/2015);
Ndryshim dhe plotësim i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Odës Ekonomike të Kosovës dhe
Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë mbi Qendrën e Panaireve (24/11/2015);
Memorandum i Mirëkuptimit dhe i Bashkëpunimit në mes të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Kolegjit
“FAMA” (02/12/2015);
Memorandum i Mirëkuptimit në mes të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Agjencisë Italiane të Tregtisë
(05/12/2015);

Me qëllim të ngritjes së transparencës dhe informimit të publikut, Oda Ekonomike e Kosovës gjatë vitit 2015 ka
qenë prezente nëpër shumë debate dhe emisione televizive, ka organizuar një numër të konsiderushëm të
konferencave me përfaqësues të mediave vendore dhe ndërkombëtare, si dhe ka plasuar në mënyrë të rregullt
opinionet e saj për problematika të caktuara përmes kumtesave për media, ndër të cilat veqojmë:
Kumtesat për Media
 07.01.2015 Kumtesa për media për varshmërin e buxhetit të vendit nga importi i mallrave;
 12.01.2015 Kumtesa për media për Partneritetin e OEK-ut dhe Ministrisë së Infrastruktures;
 16.01.2016 Kumtesa për media për statusin e ri të Kompleksit Trepça;
 20.01.2015 Kumtesa për media për problemet dhe barierat e sektorit të ndërtimtarisë;
 23.01.2015 Kumtesa për media për nderimin e OEK-ut dhe dhënjën e Certifikatës Speciale për
kontributin e dhënë në transport, siguri dhe ndërkombëtarizimin e biznesit vendor, nga ana e IRU
Academy me seli në Gjenevë;
 06.02.2015 Kumtesa për media për takimin e përbashkët të OEK-ut dhe OEGJK për orientim dhe
forcim të Partneritetit me Gjermaninë;
 07.02.2015 Kumtesa për media për takimin me Ambasadorin e Republikës së Maqedonisë dhe
promovimit të Partneritetit ekonomik të Kosovës dhe Maqedonisë;
 16.02.1015 Kumtesa për media në virgjilën e përvjetorit të Pavarësisë së Kosovës me mesazhin për
nevojën e zhvillimit ekonomik të Kosovës sipas përvojes nëpër të cilat ka kaluar Unioni Evropian;
 18.02.2015 Kumtesa për media e Shoqatës së transportit rrugor të udhëtarëve rreth migrimit të qytëtarve
të Kosovës dhe implikimit të një numri të vogël të operatorëve nga Kosova;
 27.02.2015 Kumtesa për media për prezentimin e rezultatëve të studimit ,, Bottëlneck” të OEK-ut,
 11.03.2015 Kumtesa për media për takimin dhe Partneritetin e OEK-ut me Komisionin Parlamentar për
shëndetësi të Kuvendit të Kosovës;
 17.03.2015 Kumtesa për media në lidhje me diskrepancën në zgjidhjet ligjore dhe praktike , nga takimi
i nënkomisionit për vlerësimin e implementimit të Ligjit mbi Investimet e Huaja, të Kuvendit të
Kosovës;
 23.03.2015 Kumtesa për media e OEK-ut, për vizitën e Ambasadorit të Britanisë së Madhe z. Ian Cliff
në OEK;
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24.03.2015 Kumtesa për media në lidhje me mundësitë për mbshtëtje të NVM-ve dhe sektorit privat
nga ana e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD);
01.04.2015 Kumtesa për media në lidhje me takimin me Misionin faktmbledhës nga Austria në lidhje
me shërbimet komunale dhe të efiçiencës energjetike në Kosovë;
02.04.2015 Kumtesa për media pë prezentimin e Barometrit të bërit biznes në Kosovë në bazë të
vlerësimeve të kompanive nga Austria;
03.04.205 Kumtesa për media, për vizitën në OEK të Ministrit të Financave z. Avdullah Hoti, dhe
takimit të drejtëpëdrejt me bizneset, për të diskutauar lidhur me reformat e reja në politiken fiskale;
10.04.2015 Kumtesa për media për vizitën e menaxhmentit të OEK-ut dhe anëtarëve tjerë në Postën e
Kosovës;
15.04.2015 Kumtesa për media nga mbledhja e Shoqatës së ndërmarrjeve ndërtimore dhe prodhuesve të
matërialit ndërtimor në lidhje me qëndrimet e shoqatës në raport me KK Prishtinë;
21.04.2015 Kumtesa për media nga Shoqataeë ndërmarrjeve ndërtimore dhe prodhuesve të matërialit
ndërtimor në lidhje me qëndrimet e shoqatës në raport me KK Prishtinë;



23.04.2015 Kumtesa për media e OEK-ut rreth protëstave të ndërtimtarëve;



27.04.2015 Kumtesa për media, për kompletimin urgjrnt të bordeve të ndërmarrjeve publike dhe
agjencive të pavarura;
28.04.2015 Kumtesa për media rreth përmbylljes së fushatës ..Mbrojtja dhe Siguria në punë” e
organizuar nga Inspektorati i Punës në bashkpunim me OEK;
29.04.2015 Kumtesa për media, për Hapjen e Panairit të Përgjithshëm Ndërkombëtar ,,Prishtina” 2015.
09.05.2015 Kumtesa për media për takimin e përfaqësuesve të OEK-ut dhe Odës Ekonomike të Serbisë
dhe bizneseve në Hotël Emerald, Prishtinë;
20.05.2015 Kumtesa për media, për vizitën në OEK të Kryetarit të Kuvendit të Kosovës z.Kadri Veseli.
Në takimin me biznese me tëmatikën,, Rëndësia e Dialogut dhe Partneritetit me Komunitëtin e Biznesit
në Hartimin e Legjislacionit në funkcion të zhvillimit.”
03.06.2015 Kumtesa për media, rreth njoftimit mbi organizimin ,,Dita e Derës së Hapur”, në Shkollën
Profesionale Shtjefan Gjeçovi;
11.06.2015 Kumtesa për media për takimin e Klubit të Biznesit me rastin e promovimit të prodhuesit
nga Turqia ,,Metalalb Metroloji” LTD.STI-Ankara, Turqi ;
15.06.2915 Kumtesa për media, për informatën në lidhje me takimin e Kryetarëve të Odave të Ballkanit
Perendimor në Vienëë me datë 16.06,2016;
18.06.2015 Kumtesa për media e OEK-ut në lidhje me reagimin ndaj sulmeve drejtuar bizneseve
Sllovene ne Kosovë;
24.06.2015 Kumtesa për media për projektin e ri të Doganës së Kosovës rreth zhdoganimit Pa ,,letra” i
promovuar ne tërminalin doganor në Prizren, mes Doganave dhe OEK-ut;
14.07.2015 Kumtesa për media, për paralajmërimin e nënshkrimit të MOA me MPMS per aktivitetë
trajnuese në Qendrat Trajnuese të MPMS;
28.07.2015 Kumtesa për media për prezantimin e valës së 10 (dhjetë) të IFO-së indikatorëve për tre
muajt e fundit të vitit 2015;
30.07.2015 Kumtesa për media rreth qëndrimit të Shoqatës së Lojërave të Fatit lidhur me vendimin e
fundit të Ministrisë së Financave;
27.08.2015 Kumtesa për media për Themelimin e Forumit Investiv të Odave të Ballkanit Perendimor;
03.09.2015 Kumtesa për media per vizitën e Kryetarit të OEK-ut në Institutin për Kontabilitët, Auditim
dhe Financa;
04.09.2015 Kumtesa për media për konferencën me drejtorin e ATK-së, Doganave dhe Institutit KAF
mbi impaktët e pakos së re fiskale;
13.09.2015 Kumtesa për media informata për vizitën e Ambasadorit të Kroacisë në Kosovë në
ambientët e OEK-ut ;
16.09.2015 Kumtesa për media për Forumin Ekonomik Kroaci Kosovë mbajtur në Grand Hotël ;
20.09.2015 Kumtesa për media per informatën e konferencës për media me perfaqësuesin e Forumit
biznesor Gjermani-Kosovë i cili u zhvillua me 21.09.2015 në Berlin;





















11

RAPORT I PUNËS 2015 dhe 2016
































22.09.2015 Kumtesa për media për nënshkrimin e projektit Aftër Care me Ministrën e MTI-së dhe
Ambasadorit Anglezë;
25.09.2015 Kumtesa për media lidhur me takimin e Kryetarit të OEK me Kryetarin e Odës Austriake
z.Christof Leittël, në Vienëë të Austrisë;
29.09.2015 Kumtesa për media per informim në lidhje me hapjën e Panairit Bujqësor 2015;
02.10.2015 Kumtesa për media nga takimi i Kryetarit të OEK-ut me Ambasadorën e Republikës së
Turqisë në Kosovë. Znj.Kivilcim Kilic;
02.10.2015 Kumtesa për media per Vizitën e Kryetarit të Unionit Të Odave të Turqisë-TOOB z.Rifat
Hisarciklioglu, në OEK;
08.10.2015 Kumtesa për media për vizitën e delegacionit të OEK-ut me bizneset Gjermane në Berlin;
09.10.2015 Kumtesa për media për brengosjën e OEK-ut mbi situatën aktuale politike në vend;
16.10.2015 Kumtesa për media për pranimin e OEK-ut në sesionin e 118 të Asamblesë Eurochambers;
18.10. 2015 Kumtesa për media e delegacionit të takimit në Eurochambërës;
21.10.2015 Kumtesa për media për anëtarësimin e OEK-ut në Forumin Investues të Odave Ekonomike
të vendeve të Ballkanit Perendimor, në Budvë;
22.10.2015 Kumtesa për media nga takimet e kryetarit të OEK-ut me Kryeministrin e Malit të Zi Milo
Gjukanoviç dhe presidentin Filip Vujanoviç, në Budvë;
26.10.205 Kumtesa për media për paralajmërimin e Forumit Biznesor me Austrinë dhe ardhjës së
bizneseve Austriake s’bashku me presidentin Austriak Heniz Fischer;
28.10.2015 Kumtesa për media për takimin B2B me bizneset Austriake në bashkëorganizim me OEK;
29.10.2015 Kumtesa për media me video konferencën e Forumit Ekonomik mes Kosovës dhe Austrisë;
30.10.2015 Kumtesa për media për përcjelljën e ceremonisë së nënshkrimit të memorandumit me
Këshillin e Rinisë Evropiane;
02.11.2015 Kumtesa për media për pjesmarrje në pjesën e parë B2B me përfaqësues të konzorciumit
francez të përfshirë në projektin e Brezovicës;
02.11.2015 Kumtesa për media nga takimi i kryetarit të OEK-ut dhe drejtorit të Doganës për
informimin e bizneseve në lidhje me implementimin e MSA-së;
03.11.2015 Kumtesa për media për linkun e konferencës per pjesen e pare, nga projekti për Brezovicën;
05.11.2015 Kumtesa për media nga kryetari i OEK-ut për implementimin e suksesshëm të MSA-së, si
kusht për liberalizimin e vizave;
11.11.2015 Kumtesa për media për ceremoninë e ndarjës së shpërblimeve për gazetarin ekonomike ,,
Vangjush Gambeta” në Prizren;
17.11.2015 Kumtesa për media për promovimin e librit të autorit Prof.Dr.Iset Morina ,,Arbitrazhi dhe
procedurat e Arbitrazhit”, botim i TPA pranë OEK-ut;
19.11.2015 Kumtesa për media për publikimin e rezultatëve të IFO indikatorëve për tremujorin e tretë
të vitit 2015;
20.11.2915 Kumtesa për media për informimin në lidhje me vlerësimin e punëve të OEK-ut nga ana e
ambasadorit të SHBA-ve në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara;
20.11.2015 Kumtesa për media nga prezentimi i IFO indikatorit në video linkun per tremujorin e tretë të
vitit 2015;
27.11.2015 Kumtesa për media për fillimin e punimeve të Forumit Ekonomik Kosovaro Gjerman në
Berlin, organizuar nga OEK dhe Forumi Ekonomik Gjermano Kosovar;
30.11.2015 Kumtesa për media nga takimi i kryetarit të OEK-ut me Ambasadorin e Republikës së
Austrisë në Kosovë z.Gernot Pfandler ;
08.12.2015 Kumtesa për media për informimin në lidhje me kumtësen e Komisionit Evropian lidhur me
takimin e Komisionarit për zgjerim dhe politikat e fqinjësisë, Johannes Hahn me kryetarin e OEK-ut
dhe Odës së Serbisë në Bruksel;
14.12.2015 Kumtesa për media per konferencën për media të OEK dhe Sparkut holandez në lidhje me
sfidat e biznesit për implementimin e MSA-së;
16.12.2015 Kumtesa për media për ndarjën e mirënjohjës së veçant për kontribut z.Ramiz Kelmendit;
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17.12.2015 Kumtesa për media për promovimin e punësimit në repartin e kompanisë Eurometal në
Ferizaj;
18.12.2015 Kumtesa për media nga takimi në Prizren për sfidat e implementimit të MSA-së organizuar
nga OEK dhe Sparku holandez;
21.11.2015 Kumtesa për media mbi Forumin Ekonomik mes Bizneseve Kosovare dhe atyre serbe të
mbajtur në Beograd, në të cilen ishte dhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik z.Blerand Stavileci;
23.12.2015 Kumtesa për media, lidhur me reagimin e OEK-ut për sulmin ndaj Ministrit Stavileci;
29.12.2015 Kumtesa për media për Konferencën përmbyllëse të vitit 2015 nga ana e kryetarit të OEK-ut
z.Safet Gërxhaliu;

Konferenca për media nga takimi përmbyllës i vitit 2015, Prishtinë OEK, 28.12.2015

2. LOBIMI I INTERESAVE TË ANËTARËVE
2.1 Takimet e Shoqatave Sektoriale
Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2015janë mbajtur mbi 100 (njëqind) takime të Kuvendeve dhe Këshillave drejtues
të Shoqatave sektoriale, me ç’rast janë diskutuar tema të rëndësishme me interes për këto shoqata dhe janë
adresuar kërkesa institucioneve relevante për eliminimin e barierave, si dhe janë dhënë propozimet konkrete për
rregullimin legjislacionit primar dhe sekondar me qëllim të lehtësimit të kushteve të afarizmit për këto biznese
sektoriale.
Një përmbledhje e numrit të takimeve dhe temave të adresuara sipas shoqatave janë në formë përmbledhëse dhe
janë të paraqitura si më posht:
 Shoqata e Shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar gjat vitit 2015 ka mbajtur dhjetë takime.
Gjithashtu Kryetari i Shoqatës me numër të caktuar të anëtarëve të Këshillit Drejtues kanë mbajtur
takime me Menaxhmentin e Doganave të Kosovës ku shpalosur problemet e paraqitura nga
importuesit, shpedicionet ose komuniteti i biznesit në përgjithësi.
 Shoqata e të ndërmarrjeve të ndërtimtarisë dhe prodhuesve të materialit ndërtimor të Kosovës, gjatë vitit
2015 ka organizuar 6 (gjashtë) takime, ku janë diskutuar tema të ndryshme rreth problematikave të
shoqatës;
 Shoqata e ndërmarrjeve që merren me qarkullim të naftës, derivatë të naftës, gazrave dhe lubrifikantëve,
“SHQNGL”, gjatë vitit 2015 ka organizuar 4 (katër) takime ;
 Shoqata e transportit të udhëtarëve gjatë vitit 2015 ka organizuar 4 (katër) takime, ku janë shqyrtuar:
Problemet për përgatitjet e sezonës turistike. Shqyrtimin dhe dhënjën e vërejtjeve, propozimeve në
Ligjin e transportit rrugor dhe Udhëzimeve Administrative të këtij Ligji të cilat veq e veq janë shqyrtuar
dhe propozimet u janë dërguar Ministrisë së Infrastrukturës ;
 Shoqata e Transportit të mallrave gjatë vitit 2015 ka mbajtur gjithsejtë 2 (dy) takime ku ka diskutuar
për ligjin e transportit të mallrave dhe ligjin mbi transportin e mallrave të rrezikshme në transport
rrugor, për këto ligje shoqata ka hartuar vërejtjet dhe propozimet dhe u janë dërguar Ministrisë së
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Infrastrukturës. Në këtë shoqatë disa herë janë diskutuar barrierat që i bëhen këtij transporti kosovar, në
mungesë të lejeve bilaterale disa herë temë shqyrtimi dhe diskutimi për këtë qështje ka pasur edhe
Menaxhmenti i OEK- ut, sidomos për lejet bilaterale me Italinë dhe vende tjera, mirëpo për fat të keq
problemet e këtij transporti ende janë të tilla;
Shoqata e Vlerësuesve të Kosovës, është themeluar gjatë vitit 2015 si shoqatë e re. Kjo shoqatë gjatë
vitit 2015 ka mbajtur 7 (shtatë) takime.
Shoqata për grubullimin dhe reciklimin e mbeturinave metalike dhe jometalike gjatë viteve 2015 ka
mbajtur 1( një) takim pune;
Shoqata e Esteticientëve të Kosovës gjatë viteve 2015 ka mbajtur dy takime pune, ku është diskutuar
rreth aktiviteteve të shoqatës.
Shoqata e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike gjatë viteve 2015 3 (tre) takime pune, në të cilat janë
analizuar problemet dhe barierat me të cilat ballafaqohen bizneset e këtij sektori.
Shoqata e prodhuesve, importueseve dhe distributorëve të produkteve të duhanit gjatë vitit 2015 ka
mbajtur 5 (pesë) takime pune.
Shoqata e lojërave të fatit gjatë vitit 2015ka organizuar 2( dy ) takime ;
Shoqata e metalopërpunuesve të Kosovës gjatë viteve 2015ka mbajtur 1 (një) takim pune;
Shoqata e artarëve dhe argjentarëve të Kosovës gjatë viteve 2015 ka mbajtur 1 (një) takim pune;
Shoqata e prodhuesve të materialit ndërtimorë nga argjila ka mbajtur 1 ( një) takim pune gjatë vitit
2015;
Gjatë viteve 2015 është mbajtur 1 (një) takime me kryetarët e Shoqatave.

Një kronologji e takimeve të Kuvendeve dhe Këshillave drejtuese të Shoqatave sektoriale për vitin 2015 sipas
kohës së mbajtjes së tyre, janë prezentuar si në vijim:
 14.01.2015 Mbledhja e Shoqatës së prodhuesve të pijeve alkoolike dhe joalkoolike;
 20.01.2015Mbledhja e Shoqatës së ndërmarrjeve të ndërtimtarisë dhe prodhuesve të materialit
ndërtimorë;
 05.02.2015 Mbledhja e Shoqatës së ndërmarrjeve të ndërtimtarisë dhe prodhuesve të materialit
ndërtimorë;
 06.02.2015 Mbledhja e përbashkët e Shoqatës së prodhuesëve, importuesëve dhe distributorëve me
produkte të duhanit dhe shoqatës së tregtisë me pakicë;
 09.02.2015 Mbledhja e shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar, e cila ishte e fokusuar
rreth çështjeve aktuale lidhur me implementimin e UA dhe licencimin;
 16.02.2015 Mbledhja e shoqatës të prodhuesëve, importuesëve dhe distributorëve me produkte të
duhanit;
 18.02.2015 Shoqata e transportit të udhëtarëve ka takimin në lidhje me tematikën që ka të bëjë me
pasojat e migrimit ilegal të qytëtareve të Kosovës dhe fenomeni i krimit të organizuar;
 23.02.2015 Mbledhja e shoqatës të prodhuesëve, importuesëve dhe distributorëve me produkte të
duhanit;
 25.02.2015 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar, e cila ishte e fokusuar
rreth çështjes së licencimit të operatorve-shpeditërve;
 04.03.2015 Mbledhja e Shoqatës për grumbullimin dhe reciklimin e mbeturinave metalike dhe
jometalike;
 05.03.2015 Mbledhja e shoqatës së lojërave të fatit;
 06.03.2015 Mbledhja e kuvendit të shoqatës së ndërmarrjeve që mirren me naftë, derivate të naftës,
gazrave dhe lubrifikantëve;
 11.03.2015 Mbledhja e shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar lidhur me licencimin
e agjentëve doganorë;
 16.03.2015 Mbledhja e shoqatës së transportit të mallrave në lidhje me Ligjin e transportit të mallrave;
 19.03.2015 Mbledhja e Shoqatës të ndërmarrjeve të ndërtimtarisë dhe prodhuesve të materialit
ndërtimorë;
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 25.03.2015 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar me temën: “Shqyrtimi
i kërkesës së një grupi të agjentëve doganor për anëtar të KD”, “Njoftim lidhur me pezullimin e
Udhëzimit Administrativ për licencim të AD”;
 03.04.2015 Takimi i kryetarëve të shoqatave të OEK-ut me \ Ministrin Avdullah Hoti dhe Ministren
Hykmete Bajrami;
 07.04.2015 Mbledhja e Shoqatës së prodhuesëve, importuesëve dhe distributorëve me produkte të
duhanit ;
 08.04.2015 Mbledhja e Kuvendit të Shoqatës së ndërmarrjeve që mirrën me naftë, derivate të naftës,
gazrave dhe lubrifikantëve;
 08.04.2015 Mbledhja e Shoqatës së ndërmarrjeve të ndërtimtarisë dhe prodhuesve të materialit
ndërtimorë;
 08.04.2015 Mbledhja e Shoqatës së transportit të udhëtarëve për plotësimin, ndryshimin, dhe
harmonizimin e Statutit të OEK-ut me Ligjin për OEK”,
 10.04.2015 Mbledhja e Shoqatës të metalopërpunuesëve të Kosovës;
 10.04.2015 Mbledhja e Shoqatës të prodhuesve të pijeve alkoolike dhe joalkoolike ;
 14.04.2015 Mbledhja e Shoqatës së prodhuesve të matërialit ndërtimor nga argjila;
 14.04.2014 Mbledhja e Shoqatës së Transportuesve të Mallrave në lidhje me Ligjin mbi transportin e
mallrave të rrezikshme në transport rrugor,
 22.04.2015 Mbledhja e Shoqatës së Artarëve dhe Argjendarëve të Kosovës;
 28.04.2015 Mbledhja e Shoqatës të ndërmarrjeve të ndërtimtarisë dhe prodhuesve të matërialit
ndërtimor;
 07.05.2015 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar në lidhje me njoftim
rreth përbërjes s”re të Këshillit Drejtues të Shoqatës dhe konfirmimi ose rizgjedhja e Kryesisë së
Shoqatës;
 13.05.2015 Mbledhja e Shoqatës së Transportit të Udhëtarëve ku u diskutua rreth zgjedhjës së
problemit të rreth rrotullimit të spitalit për linjat e autobusëve në drejtim të Prizrenit, Ferizajt dhe
Gjilanit”, “Përgatitja e operatorëve të transportit të udhëtarëve për sezonin turistik;

Nga takimi i Shoqatës së Artarve dhe Argjendarve të Kosovës, OEK 2015

 15.05.2015 Mbledhja e Shoqatës të prodhuesve të pijeve alkoolike dhe joalkoolike ;
 03.06.2015 Takimi i Shoqatës së Transportit të Udhëtarëve ku u shqyrtua Draft Udhëzimi
Administrativ nr 11/13, për kryerjen e transportit ndërkombëtar të rregullt ;
 09.06.2015, Mbledhja e Shoqatës së ndërmarrjeve të ndërtimtarisë dhe prodhuesve të matërialit
ndërtimorë;
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 10.06.2015 Mbledhja e Kuvendit të Shoqatës së ndërmarjeve që mirren me naftë, derivatë të naftës,
gazrave dhe lubrifikantëve;
 12.06.2015 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar në të cilen u raportua
m lidhur me udhëtimin zyrtar ne Kroaci si dhe vërejtjeve rreth procedurave dhe zbatimit selektive të
KDAK-es, etj”,
 02.07.2015 Mbledhja e Shoqatës së lojërave të fatit;
 19.08.2015 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar në lidhje me Zbatimi
në praktikë i Vendimit të Drejtorit të Përgjithshëm të DK për procedurat e zhdoganimit pa letër,
“Draftligji për ndryshimin e Ligjit bazik të KDAK-së dhe Rregullores për shpenzime të transportit”,
“Shqyrtimi i shkresës se DP të Doganës se Kosovës përkitazi me pajisjën e agjencioneve të reja me
licenca (qasje) etj.;
 12.10.2015 Takimi i Shoqatës së Transportit të Udhëtarëve në lidhje me Situatën aktuale pas
implementimit të ligjit mbi vlerën e shtuar (TVSH)”, “Informatë nga Departamenti i Transportit në
lidhje me Planifikimin e zhvillimit Transportit Rrugor të Udhëtarëve në Kosovë;
 19.10.2015 Takimi i Shoqatës së Transportit të Udhëtarëve me tëmën: “Shqyrtimi për Draft Udhëzimin
Administrativ për licencim të operatorëve të transportit rrugor të udhëtarëve me autobus”, “Shqyrtimi
i Udhëzimit Administrativ për lëshimin e lejeve për kryerjen e transportit të rregullt – ndërkombëtar
rrugor të udhëtarëve qasje dhe kalimi tranzit nëpër tërritorin e Kosovës;
 09.11.2015 Mbledhja e Shoqatës të prodhuesve, importuesëve dhe distributorëve me produktë të
duhanit;
 20.10.2015 Mbledhja e Këshillit Inicues të Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës;

Nga takimi i Mbledhjes themeluese t Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës, 27.10.2015

 03.11.2015 Mbledhja e Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës;
 05.11.2015 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar në lidhje me njoftimin
për Memorandumin e bashkëpunimit të Shoqatës me Doganën e Kosovës,
 10.11.2015 Mbledhja e Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës;
 10.11.2015 Mbledhja e Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës;
 10.11.2015 Mbledhja e grupit punues profesional të Shoqatës së ndërmarjeve që mirren me naftë,
derivatë të naftës, gazrave dhe lubrifikantëve;
 24.11.2015 Mbledhja e Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës;
 30.11.2015 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar në lidhje me Raportin
lidhur me ecurinë e evidentimit të subjektëve ekonomike (Agjencioneve Doganore) në arkivin e
Shoqatës pranë OEK-ut;
 02.12.2015 Mbledhja e Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës;
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 22.12.2015 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar në lidhje me
Shqyrtimin e kërkesave të subjektëve të reja (Agjencioneve Doganore) për qasje në AW;
 23.12.2015 Mbledhja e Shoqatës së Transportuesve të Udhëtarëve me tëmën: “Analizë U.A 7/2015 mbi
licencimin e kompanive të transportit e nënshkruar me 15.12.2015;

Nga takimi i Shoqatës së Lojrave të Fatit të Kosovës, OEK 2015

2.2 Adresimi i Kërkesave të anëtarëve
Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2015 janë adresuar një numër i madh shkresave drejtuar institucioneve relevante
të nivelit qendror dhe lokal dhe agjensioneve të pavarura.
Një kronologji e këtyre adresimeve , sipas kohës së mbajtjes së tyre, është prezentuar si në vijim:
 15.01.2015 Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivate të naftës, gazrave dhe
lubrifikantëve, “SHQNLG” të Kosovës i drejtohet Ministrisë të Infrastrukturës, përkatësisht Ministrit
Lutfi Zharkut me kërkesën për eliminimin e taksës vjetore për kyçje në rrugë;
 15.01.2015 Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivate të naftës, gazrave dhe
lubrifikantëve, “SHQNLG” të Kosovës i drejtohet Ministrisë së Financave përkatësisht Ministrit
z.Avdullah Hoti për eliminimin e tatimit në mbuloja;
 15.01.2015 Shkresë Ministrit të Shëndetësisë z.Imet Rrahmani - Shkresë për Aktett nënligjore në
zbatim të Ligjit Nr 4/156 për kontrollin e duhanit;
 16.01.2015 Shkresë Ministrit të Financave z. Abdullah Hotit - Ngarkimi i një sasie të konsideruar të
lëndëve të para me taksën doganore;
 Janë grumbulluar nga anëtaret e Shoqatës metalopërpunuese të dhënat dhe janë përpunuar –Propozimet
e anëtarëve të shoqates Metalopërpunuese për lirim nga tatami doganor të lëndëve të para dhe janë
dërguar Ministit të Financave dhe Ministres së Tregtisë dhe Industrisë;
 22.01.2015 Shkresë Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë z. Ferid Aganit - problemi i
pagesës së taksës ujore;
 26.01.2015 Shkresë kryetarit të Komunës së Ferizajit z. Muharem Svarqa - Kërkesë për ndërprerjen e
procedurës për marrjen e vendimit diskriminues për caktimin e taksave shtëse enorme për anëtarët e
Shoqatës të Lojërave të fatit, të cilët zhvillojnë aktivitetin e vet në tërritorin e Qytëtëtit të Ferizajit,
respektivisht në Komunën e Ferizajit;
 29.01.2015 Shkresë Ministrit të Financave z.Avdullah Hotit- politikat fiskale të prodhuesit e pijeve
alkolike dhe joalkolike;
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29.01.2015 Shkresë Ministrës së Tregtise dhe Industrisë znj.Hykmete Bajrami - politikat fiskale të
prodhuesit e pijeve alkolike dhe joalkolike;
29.01.2015 Shkresë Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor z.Ferid Agani - politikat fiskale
të prodhuesit e pijeve alkoolike dhe joalkoolike;
02.02.2015 Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivatë të naftës, gazrave dhe
lubrifikantëve, “SHQNLG” të Kosovës i drejtohet kryeministrit Isa Mustafës me disa kërkesa: formimi
i rregullatorit të çmimeve, kontrolli i cilësisë gjatë importit në kufi, largimi i trupave inspektues etj.
02.02.2015 Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivate të naftës, gazrave dhe
lubrifikantëve, “SHQNLG” të Kosovës i drejtohet MTI, Ministres Hykmete Bajramit me disa kërkesa:
formimin e rregullatorit të çmimeve, kontrolli i cilesisë gjatë importit në kufi, largimi i trupave
inspektuese, rezervat shtetërore të ndahen në mënyrë të barabartë dhe zgjatjen e licencave;
02.02.2015 Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivate të naftës, gazrave dhe
lubrifikanteve, “SHQNLG” të Kosovës i drejtohet Ministrisë të Infrastrukturës, përkatësisht Lutfi
Zharkut me kërkesën që të bëhet rishikimi i Udhëzimeve Administrative dhe i vendimeve për taksën e
kyçjes në rrugë;
10.02.2015 Shkresë Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferid Aganit- URDHËRESA
UJORE për pagesën në mënyrë retroaktive të taksës ujore për prodhues të ujit;
27.02.2015 Shkresë Ministrit të Financave z.Avdullah Hotit - Kërkesë për caktimin e terminit për një
takim zyrtar të shkurtër konsultativ;
15.03.2015 Takim i z.Bashkim Osmani, z.Agim Dushi, z.Visar Kelmendi, z.Hivzi Dragidella dhe
znj.Sofe Ramadani me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor z.Ferid Agani – Diskutim rreth
problemit të taksës ujore;
16.02.2015 Shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës, parashtron Komunës së Prishtinës çështjet të cilat do
të duhej të shqyrtohet dhe vendoset me prioritet;
23.02.2015 Kërkesë për takim pune me kryetarin e Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmetin nga
Shoqata e ndërtimtarëve dhe prodhuesve të materialit ndërtimor;
23 Shkurt 2015 Shoqata e prodhuesve të matërialit ndërtimor nga argjila është drejtuar Komisionit për
Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri – Bordit të KPMM Komisioni i pavarur për
miniera dhe minerale me kërkesën për lehtësimin-mundësimin e aktivitetit për eksploatimin e argjilës;
26.02.2015 Kërkesë për takim pune me kryetarin e Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmetin nga
Shoqata e ndërtimtarëve dhe prodhuesve të matërialit ndërtimor të Kosovës;
03.03.2015 Kërkesë Ministrit të Financave, z.Avdullah Hoti- kërkesë per informim se deri ku është
arritur me ndryshimet në draftet e udhëzimit administrativ pasi që deri më tani nuk kemi pranuar ndonjë
pergjigje pas kërkesës tuaj për dergim të propozimeve edhe nga ana e jonë;
05.03.2015 Bazuar në takimet OEK-SHNNPMN dhe Komunës së Prishtinës, Kryetarit z. Shpend
Ahmeti dhe drejtorëve përkatës, mbi mundësitë e bashkëpunimit në gjetjen e zgjidhjeve për tëjkalimin
e situatës së krijuar në sektorin e ndërtimit, Shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës i drejtohet Komunës me
disa propozime konkretë;
10.03.2015 Shkresë Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, sekretarit z.Arben Çitakut nga
Shoqata e Vlerësuesve të Pronave;
10.03.2015 Shkresa drejtuar MPJ nga Shoqata e Vlerësuesve të Pronave;
12.03.2015 Shkresë Ministrit të Financave z.Avdullah Hotit - Faturimi i mallit të shitur me shumicë
blerësit të fundit;
19.03.2015 Kërkesë Administratës Tatimore të Kosovës- Z. Nait Sharku, Kërkesë për lejimin e
zgjerimit të aktiviteteve ekonomike të anëtarëve të Shoqatës për lojëra të fatit;
19.03.2015 Qeveria e Republikës së Kosovës Ministria për Financa, Prishtinë -Propozim për
ndryshimin e Projekt-Ligjit për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave dhe të Projekt-Ligjit për Tatimin
në të Ardhurat Personale;
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20.03.2015 Shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës ka parashtruar kërkesë Komunës së Prishtinës për
heqjën e dokumentacionit të panevojshëm për leje ndërtimi;
23.03.2015 Kërkesë Ministrit të Financave, z.Avdullah Hoti, Drejtorit të ATK-së, z.Bexhet Haliti,
Komisionit për fiskalizim në Ministrinë e Financave dhe Grupin Punues për ndryshimin e udhëzimit
administrative - Kompanitë shprehin shqetësimin e thellë me ndryshimet që janë bërë në Udhëzimin e
ri Administrativ për pajisje fiskale;
24.03.2015 Shoqata e ndërtimtarëve dhe prodhuesve të matërialit ndërtimor të Kosovës ka njoftuar me
shkrim Komunën e Prishtinës që punët e koordinimit dhe punët tjera profesionale ndërmjet shoqatës
dhe Drejtorisë për urbanizëm , të autorizoj Selman Boçollin;
25.03.2015 Shkresë Gjykatës Kushtëtuese tëRepublikës së Kosovës,z. Enver Hasan, -Urgjencë e
përsëritur për vendosje sipas Kërkesës të datës;
31.03.2015 Shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës, parashtron Komunës të Prishtinës KËRKESË PËR
PËRGJIGJEN E GRUPIT PUNUES NË BASHKËPUNIM ME DREJTORIN E URBANIZMIT;
25.03.2015 Kërkesë Drejtorit të ATK-se, z.Bexhet Haliti – që t’a caktoi dike nga grupi punues i
fiskalizmit që të bisedohët dhe të bëhet kordinimi për veprimet e ardhshme pas publikimit të udhëzimit
të ri administrative;
03.04.2015 Shkresë Ministrit të Financave z.Avdullah Hotit – Neni 62 i Ligjit 03/L-146 mbi TVSH ka
të bëjë me: Ari i investueshëm që sipas këtij neni nënkupton shufrat dhe monedhat e arit;
10.04.2015 Shoqata e ndërtimtarëve dhe prodhuesve të matërialit ndërtimor të Kosovës ka njoftuar me
shkrim Komunën e Prishtinës se përfundimisht ndërpret çdo formë të bashkëpunimit dhe komunikimit
afarist me Komunën e Prishtinës gjegjësisht me kryetarin z.Shpend Ahmetin si dhe me Drejtorin e
Urbanizmit dhe drejtorin e sajë, z.Liburn Aliun;
17.04.2015 Shkresë Ministrit të Financave z.Avdullah Hotit -Shprehja e mendimit lidhur me
përmbajtjen e Projekt-Ligjit për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave dhe të Projekt-Ligjit për Tatimin
në të Ardhurat Personale;
17.04.2015 Ministrit të Financave z.Avdullah Hotit - Kërkesë për lejimin e zgjërimit të aktivitetëve
ekonomike të anëtarëve të Shoqatës për lojëra të fatit, si dhe caktimin e tërminit per një takim zyrtar të
shkurtër konsultativ;
16.04.2015 Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivatë të naftës, gazrave dhe
lubrifikantëve, “SHQNLG” të Kosovës i drejtohët MTI, Ministrës Hykmetë Bajramit me kërkesën që të
shtohët kontrolli i cilësisë në pikat kufitare;
23.04.2015 Shkresë Ministrit të Financave z.Avdullah Hotit- Përshkallëzimi ose heqja tërësisht e
akcizës në lëngje, ashtu si në vendet e rajonit.
29.04.2015 Shoqata e ndërtimtarëve dhe prodhuesve të matërialit ndërtimor të Kosovës ka kërkuar nga
Kryetari I Komunës së Prishtinës pergjigje në shkresën e Shoqatës të datës 23.04.2015;
20.05.2015 Kërkesë Kryetarit të Kuvendit të Kosovës nga Shoqata për importimin dhe eksportimin e
bagëtive “GJEDHI’ për zvogëlimin e TVSH-së dhe heqjën e Doganës për kafshët e gjalla;
30.05.2014, të regjistruar me datën 02.06.2014, me Nr. të punës: KI96/14, me nr. të ref. 1262/14/rl;
03.06.2015 Shkresë Ministrit të Financave z.Avdullah Hotit- Përshkallëzimi ose heqja tërësisht e
akcizës në lëngje, ashtu si në vendet e rajonit;
04.06.2015 Shkresë Ministrit të Financave z.Avdullah Hotit- Kërkesë për caktimin e tërminit për një
takim zyrtar të shkurtër konsultativ;
22.07.2015- Kërkesë Ministrit të Financave, z.Avdullah Hoti- Propozim për përfshirjën e Pajisjeve
Elektronike Fiskale, pjesëve rezervë, pjesëve të konsumit dhe pajisjeve percjellëse të PEF-eve, si pajisje
të cilat lirohen nga barra e doganës dhe si pajisje me barrë të TVSH-së në vlere 8% gjatë shitjës së tyre;
06.08.2015 Kërkesë Doganës të Kosovës - të dhena mbi shumën e përgjithëshme të pagesës mujore që
paguajn subjektët e lojërave të fatit në emër të akcizës ;

19

RAPORT I PUNËS 2015 dhe 2016















10.08.2015 Shkresë Kryeministrit z. Isa Mustafes - Kërkesë për ndalimin e zbatimit dhe ç’fuqizimin e
Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Nr. 04/39, të datës 22.07.2015, për caktimin e normave
të reja të Tatimit të Akcizes për Lojërat e fatit;
21.09.2015 Shkresë kryetarit të Komunës të Ferizajit z. Muharem Svarqa- taksa shtesë komunale;
25.09. 2015 Shkresë Ministrit të Financave z.Avdullah Hotit- Miratimi i një kalendari për akcizat e
produktëve të duhanit për një periudhë afatmesme (3 – 5 vjet) ose afatgjatë (mbi 5 vjet);
11.11.2015 Shkresë Kryeministrit z. Isa Mustafes - Urgjencë për vendosje sipas Kërkesës Nr. 360, të
datës 10.08.2015, për Ç’ fuqizimin e paragrafit 3 të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Nr.
04/39, të datës 22.07.2015, për caktimin e normave të reja të Tatimit të Akcizes për Lojërat e fatit.
25.11.2015 Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivatë të naftës, gazrave dhe
lubrifikantëve, “SHQNLG” të Kosovës i drejtohet Ministrisë të Infrastrukturës, përkatësisht Lutfi
Zharkut me kërkesën për eliminimin e taksës vjetore për kyçje në rrugë;
25.11.2015 Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivatë të naftës, gazrave dhe
lubrifikantëve, “SHQNLG” të Kosovës i drejtohet Ministrisë së Financave përkatësisht Ministrit
z.Abdullah Hoti për eliminimin e tatimit në mbuloja;
25.11.2015 Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivatë të naftës, gazrave dhe
lubrifikantëve, “SHQNLG” të Kosovës i drejtohet kryeministrit Isa Mustafës me disa kërkesa: formimi
i rregullatorit të çmimeve, kontrolli i cilësisë gjatë importit në kufi , largimi i trupave inspektues etj;
25.11.2015 Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivate të naftës, gazrave dhe
lubrifikantëve, “SHQNLG” të Kosovës i drejtohet MTI, Ministreshës Hykmete Bajramit me disa
kërkesa: Formimin e rregullatorit të çmimeve, Kontrolli i cilesisë gjatë importit në kufi , Largimi i
trupave inspektuese, rezervat shtetërore të ndahen në mënyrë të barabartë dhe zgjatjen e licencave;
2.3 Adresimi i propozimeve për ndryshimin dhe plotësimin e legjislacionit primar dhe sekondar

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2015, organet qeverisëse të OEK-ut, shoqatat sektoriale, njësitë rajonale, anëtarët
kompetent të OEK-ut dhe stafi profesional i OEK-ut, ka marrë pjesë aktive nëpër komisionet dhe grupet
punuese të Kuvendit dhe Qeverisë (ministrive relevante) gjatë përpilimit dhe plotësim ndryshimin e shumë
ligjeve dhe Udhëzimeve administrative, dëgjimeve publike dhe komisioneve tjera teknike, me ç’rast krahas
evidentimit dhe ngritjes së shqetësimeve për barrierat e identifikuara, ka kontribuar dhe në dhënien e
propozimeve dhe zgjidhjeve konkrete.
Ndër propozimet dhe sugjerimet e OEK-ut të cilat i janë bërë Projektligjeve në vitin 2015, mund të veçohen një
numër sosh siç vijon:
Projektligji për armët;
Projektligji për TVSH-në;
Projektligji mbi të ardhurat personale;
Projektligji mbi të ardhurat e korporatave;
Projektligji për investimet e huaja;
Projektligji për Administratën Tatimore të Kosovës;
Projektligji për tregti me naftë dhe derivate të naftës;
Projektligji për Arsimin e Lartë;
Projektligji për Këshillin Ekonomiko Social;
Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjeve ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Dukës së Madh të
Luxemburgut;
Projektligji për patent shofer;
Projektligji për regjistrimin dhe ofrimin e shërbimeve dhe masave për punësim të të papunëve;
Projekt Rregullore për plotësimin e standardeve të përgjithshme themelore të sigurimit në aviacionin
civil;
Projektligji për Investime strategjike;
Projektligji për pije të forta alkoolike;
Projektligji për banim social;
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Projektligji për siguri në punë në veprimtarinë minerare;
Projektligjin për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar;
Koncept Dokumentin për Bujqësi dhe Zhvillimit Rural;
Koncept Dokumentin për Fushën e Themelimit të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore;
Draft koncept dokumentin për tregtinë në shërbime;
Koncept dokumentin për rregullimin e shërbimeve private të sigurisë në Republikën e Kosovës;
Draft Rregulloren për Mjetet Matëse Projektligji për Themelimin e Fondit Kosovar për Garanci
Kreditore;
Projektligji për Shoqëritë Tregtare.

Nga takimi i punës me Komisionin Parlamentar për Shëndetësi për Ligjin e KES-it, OEK 2015

2.4 Pjesëmarrja në Forumet dhe mekanizmat institucional vendor
2.4.1

Pjesëmarrja dhe kontributi i OEK-ut në Këshillin Ekonomik Social-KES

Me qëllim të inicimit të konsultimeve ndërmjet organizatave të punëdhënësve dhe punëmarrësve, të
institucioneve qeveritare në Kosovë, dhe forcimit të dialogut në mes të partnerëve social është nxjerrë Udhëzimi
Administrativ nr. 2001/17, Mbi strukturën dhe funksionimin e Këshillit Konsultativ Trepalësh. Këshilli
Ekonomiko-Social përbëhet nga pesëmbëdhjetë (15) anëtarë, pesë (5) anëtarë nga organizatat e punëdhënësve,
pesë (5) anëtarë nga organizatat sindikale dhe pesë (5) anëtarë të Qeverisë. KES-i është organ i nivelit nacional, i
cili udhëheq konsultimet dhe i paraqet rekomandime organeve kompetente për çështjet e punës dhe punësimit,
mbrojtjes sociale dhe për çështjet tjera, që kanë të bëjnë me politikat ekonomike në Republikën e Kosovës.
.
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2.4.2 Pjesëmarrja dhe kontributi i OEK-ut në Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik të Kosovës
(KKZHE)
Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik (KKZHE) është themeluar në dhjetor të vitit 2010, si mekanizëm për
përmirësimi dhe avancimin e vazhdueshëm të një ambienti të qëndrueshëm dhe të favorshëm për zhvillimin
ekonomik dhe rritjen e sektorit privat në Republikën e Kosovës. Nënshkrues të protokolit themelues të këtij
mekanizmi ishin: Kryeministri i RKS, Kryetari i OEK, AKB-së dhe OAEK-së.

Me rastin e nënshkrimit të protokolit për themelimin e Këshillit Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik të RKS, Prishtinë 06.12.2010

Gjatë vitit 2015 është bërë rifunksionalizimi i këtij mekanizmi me ç’rast KKZHE ka mbajtur katër takime dhe
janë formuar katër grupe punuese.
KKZHE si platforma më e rëndësishme e dialogut publik-privat ka diskutuar çështje të rëndësishme për
zhvillimin ekonomik të vendit, si Strategjia Kombëtare për Zhvillim, Programi i Reformave Ekonomike,
Marrëveshja për Stabilizim Asociim, Raporti i Bankës Botërore për të Bërit Biznes, pakon e politikave fiskale,
etj., dhe ka marrë një sërë vendimesh me interes për përmirësimin e klimës së të bërit biznes. Kontributi i OEKut ishte i nji rëndësie të veqntë qoft në KKZHE si dhe në grupet punuese profesionale.

Ngatakimi i Këshillit Kombëtar të Zhvillimit Ekonomik, Prishtinë 08.06.2015

2.4.3 Pjesëmarrja dhe kontributi i OEK-ut në Këshillin Konsultativ: Ministri e Financave, Doganë,
Administratë Tatimore - Komunitet i Biznesit
Këshilli Konsultativ është organ këshillëdhënës i themeluar në vitin 2013 me qëllim të adresimit dhe trajtimit të
çështjeve të natyrës fiskale me të cilat përballet sektori privat.
Në vitin 2015, Këshilli kryesohet nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë
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Nga takimi i Këshillit Konsultativ të Zhvillimit Ekonomik, Prishtinë 11.11.2015

2.4.4 Pjesëmarrja dhe kontributi i OEK-ut në Grupin Teknik Konsultativ për tatime dhe
dogana (GKTD)
Grupi Teknik Këshillëdhënës për tatime dhe dogana është themeluar me Vendim të Ministrit të Financave dhe ka
mbajtur takimin e pare konstituiv më datën 03.05.2015 në MF.Grupi këshillëdhënës përbëhet nga Departamenti
Ligjor i Ministrisë së Financave, Departamenti Ligjor i ATK-së, Departamenti Ligjor i Doganave, një
përfaqësues nga komuniteti i biznesit-OEK-ut dhe një eksperti të pavarur. Ky grup ka për qëllim që të pranoj në
formë të shkruar të gjitha shqetësimet e bizneseve dhe t’i shqyrtoj ato me kujdes të veçantë në baza ditore dhe të
këshillojë drejtpërdrejtë ministrin e Financave për veprimin që duhet të ndërmarr lidhur me këto shqetësime. Në
mbështetje teknike të këtij grupi, për të pranuar fillimisht shqetësimet e bizneseve dhe qytetarëve të Kosovës për
tatime dhe dogana do të jetë Divizioni Administrativ i Bordit të Pavarur për Rishqyrtime.

Nga takimi i Grupit Këshillëdhënës për Tatime dhe Dogana, Prishtinë 03.05.2015

2.4.5 Tryeza dhe seminare të organizuara dhe bashkorganizuara nga OEK
Me qëllim të lobimit të interesave të anëtarëve të saj, OEK gjatë vitit 2015/2016 ka organizuar dhe
bashkorganizuar një sërë tryezash, takimesh dhe seminaresh, ndër të cilat veqojmë:
 03.03.2015 Tryeza e organizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe GIZ. Në këtë tryezë u
prezantuan të dhëna dhe përfundime që kanë dalë nga hulumtimi më i ri i GIZ për Sektorin e Industrisë të
Përpunimit të Metalit në Kosovë si dhe nga Departamenti i Industrisë, përkatësisht Divizioni i Politikave
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Industriale u prezantuan sfidat, objektivat dhe masat e identifikuara për Sektorin e Industrisë së Metaleve, të
përfshira në Konceptin e Politikës Industriale të Kosovës;
16.04.2015 Tryezën e organizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, sektori i industrisë metalike –
Burimet e ripërtëritshme të Energjisë dhe Efiçienca e Energjisë-Prezantimi i raportit fillestar
07.05.2015 Analiza e tregut: Njohja e kërkesës për investime në lidhje me tëknologjinë e Efiçiencës dhe
Burimeve të ripërtëritshme- Prezantimi final i raportit;
14.07.2015 Oda Ekonomike e Kosovës së bashku me Institutin Riinvest, ka organizuar konferencën
“Qeverisja korporative tek bizneset familjare në Kosovë”. Qëllimi i kësaj konference ishte që të diskutohet
rëndësia e qeverisjës korporative tek bizneset familjare, si dhe të prezantohen gjetjet e një hulumtimi mbi
gjendjen e qeverisjës korporative tek bizneset e mëdha familjare në vend. Në këtë tryezë ishin të ftuara
bizneset familjare, asociacionet e bizneseve, përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare,
përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe mediat;
03.11.2015 është mbajtur prezantimi lidhur me Projektin për Zhvillimin e Qendrës Turistike Brezovica;
13.11.2015 Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me Oden Ekonomike të Sërbisë ka organizuar në
Prishtinë konferencën me temën: Gjendja e tanishme dhe perspektiva në leminë e ndërtimtarisë. Gjithashtu
janë mbajtur dhe tubimet B&B me kompanitë nga sektori i ndërtimtarisë të Kosovës dhe Serbisë;

3. RRJETËZIMI
3.1 Organizimi i Forumeve Ekonomike dhe B2B-ve
Gjatë periudhës raportuese Janar-Dhjetor 2015, OEK ka organizuar dhe bashkëorganizuar një sërë takimesh mes
bizneseve vendore dhe atyre ndërkombëtare, të cilësuara si forume ekonomike dhe B2B , të cilat kanë për qëllim
për të përmirësuar gatishmërinë e biznesit për të ndërvepruar në mes veti, dhe për të eliminuar barrierat e të bërit
biznes, ku problemet do të diskutohen në mënyrë publike transparente me komunitetin e biznesit, si dhe me
qeverinë dhe donatorët. Gjithashtu, përmes takimeve të tilla arrihet deri të shkëmbimi i ideve në lidhje me tema
të veçanta, të rëndësishme për zhvillimin e ekonomive si dhe formulimi i zgjidhjeve të mundshme, dhe
përmirësimi i konkurrencës, rritja e të ardhurave dhe fitimeve për bizneset, si dhe gjenerimi punësimit formal.
Ndër forumet dhe takimet B2B gjatë periudhes Janar-Dhjetor 2015/2016 veqojmë:
 Me 16 Shtator 2015 OEK në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kroacisë organizoi Forumin Ekonomik
Kosovë-Kroaci në Hotël Grand –Prishtinë. Në forum përpos Kryetarit të OEK dhe atij të Odës Eknomike të
Kroacisë morën pjesë edhe Ambasadori i Kroacisë në Kosovë z. Zoran Vodopija si dhe Ambasadorja e
Kosovës në Kroaci znj.Shkendije Geci Sherifi. Në kuadër të këtij forumi u organizua edhe një takim B2B ku
moren pjese 35 ndermarrje nga Kroacia kurse nga ana e Kosovës mbi 120 biznese.



Me 30 Shtator-3 Tetor në kuadër të organizimit të Panairit të Bujqësisë, Oda Ekonomike e Kosovës
organizoi B2B në mes të firmave nga Serbia dhe ato nga Kosova.
Prej datës 28-29 Tetor 2015, Oda Ekonomike e Kosovës ne bashkëpunim me Oden Ekonomike të Austrise
organizoi Forumin Biznesor Austri –Kosove i cili u mbajt ne hotëlin Swisse Diamond –Prishtine. Ne ketë
forum fjalen e nderit e mbajti Kryatari I Federatës së Austrisë z.Heinz Fischer. Ne kuadër të ketij forumi u
organizua edhe B2B në mes të firmave Austriake dhe atyre Kosovare. Ishin të pranishme 27 firma nga
Austria.
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Nga takimi i Forumit Ekonomik dhe B2B Kosovë Austri, Prishtinë Hotel Daymond, 29.10.2015





Me datën 27 Nëntor 2015 Oda Ekonomike e Kosovës ne bashkëpunim me Oden Ekonomike të Berlinit dhe
Shoqatën e Afaristëve Gjermano Kosovare organizoi në Berlin Forumin afarist Gjermani Kosovë. Ne B2B
të organizuar me ketë rast morrën pjesë rreth 30 afaristë nga Kosova me ç’rast 16 Ndermarrje kishin edhe
shtandin e tyre në Panair të organizuar në kuadër të këtij Forumi.
13.11.2015 Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me Oden Ekonomike të Serbisë ka organizuar në
Prishtinë B&B me kompanitë nga sektori i ndërtimtarisë të Kosovës dhe Serbisë.
3.2 Aktivitetet e bashkpunimit, partneritetit dhe integrimit

Gjatë vitit 2015 Oda Ekonomike e Kosovës ka vazhduar rrugëtimin e saj të suksesshëm drejt anëtarësimit dhe
integrimit në asociacionet ekonomike të nivelit regjional, evropian dhe botëror.

Nga takimi i 118.i Asamblesë Plenare Eurochambërës, në të cilën u pranua OEK anëtare me të drejta të barabarta, Luxemburg
16.10.2015
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Oda Ekonomike e Kosvës tani më është anëtari i 46-të në asociacionin më të madh evropian të Odave
Ekonomike – EUROCHAMBRES.

Ky anëtarësim i Odës Ekonomike të Kosovës paraqet njohjen më të rëndësishme ndërkombëtare për
komunitetin e
biznesit dhe
sektorin privat të
Kosovës, me
efekte të
drejtpërdrejta në
integrimin
ekonomik të
vendit,
përkatësisht
plotësimin e
kritereve
ekonomike për
anëtarësim në
BE, përmes
avancimit të
bashkëpunimit
rajonal, ngritjes
se kapaciteteve
të bizneseve
kosovare dhe
Partneritetit
strategjik
biznesorë me
vendet tjera
anëtare të këtij asociacioni.
OEK, është anëtare e Projektit DIHK, CEFTA, anëtare e Forumit dhe Këshillit drejtues të Investitorëve të
Odave të Ballkanit Perëndimorë.

Nga takimi themelues i Forumit Investiv të Odave të vendeve të Ballkanit Perendimorë, Budva 21.10.2015
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4. OFRIMI I SHËRBIMEVE TRAJNUESE DHE TË KONSULENCËS
Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2015, OEK-u, organet qeverisëse, shoqatat sektoriale, njësitë rajonale, dhe
personeli i OEK-ut, kanë zhvilluar një numër të madh shërbimesh të cilat në fokus kanë pasur ngritjen e
performancës dhe konkurentshmërisë së produkteve dhe shërbimeve ndaj anëtarëve të OEK-ut dhe bizneseve
tjera jo anëtare. Janë kryer një numër i konsideruar i cikleve trajnuese dhe aftësimeve profesionale nga konsulent
vendor dhe ndërkombëtar të akredituar dhe certifikuar konform standardeve të cilësisë dhe praktikave më të
mira.
4.1 Organizimi i Trajnimeve për Kompetencë Profesionale CPC-M dhe CPC-D
Oda Ekonomike e Kosovës që nga viti 2009 është e certifikuar IRU
ACADEMY me seli në Gjenevë, si institucion i cili bën trajnimet sipas
programeve nga IRU Academy
për Kompetencë Profesionale për
MENAXHER të OPERATORVE TRANSPORTUES/ CPC-M, si dhe
SHOFERr/CPC-D ( SHOFER Të TRANSPORTIT të MALLRAVE dhe SHOFER të TRANSPORTIT të
UDHËTARVE).
Këto trajnime bazohen në Direktiven Evropiane EU/2003/59 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian, në bazë të
Ligjit për transportin rrugor 2004/1, si dhe Udhëzimit Administrativ 2006/15.

Certifikata e akreditimit të OEK nga IRU Academy, si dhe Autorizimi nga Ministria e Infrastruktures për organizimin e trajnimeve
CPC

Gjatë periudhës raportuese Janar-Dhjetor 2015, OEK ka zhvilluar trajnimin dhe paisjen me certifikata të
kompetencës profesionale për:
 181 kandidat për shofer të transportit të mallrave, dhe
 35 kandidatëve për menaxher të transportit të mallrave.
Gjithashtu gjatë kësaj periudhës raportuese, OEK ka trajnuar dhe pajisur me certifikata të kompetencës
profesionale:
 143 kandidat për shofer të transportit të udhëtarëve dhe
 33 kandidat për menaxher të transportit të udhëtarëve
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Nga takimi i dhënjes së Certifikatës Speciale për kontributin e dhën në transport, siguri dhe ndërkombëtarizimin e biznesit vendor,
nga ana Patrick Philip, drejtor i IRU Academy me seli në Gjenevë, Prishtinë OEK, 23.01.2015

4.2

Organizimi i Trajnimeve për Drejtues dhe Manipulues të Mallrave të Rrezikshme/ ADR

Oda Ekonomike e Kosovës është e certifikuar nga IRU ACADEMY me seli në Gjenevë, si institucion i cili bën
trajnimet sipas programeve nga IRU Academy për Drejtues dhe Manipulues të Mallrave të Rrezikshme/ ADR.

Këto trajnime bazohen në Ligjin 2004/6 për Transportin e Mallrave të Rrezikshme si dhe Udhëzimit
Administrativ të Ministrisë së Infrastrukturës ( ish MTPT-së) 2005/3 dhe 2006/11.
Gjatë periudhës raportuese Janar-Dhjetor 2015, OEK ka zhvilluar trajnimin dhe paisjen me certifika për
Drejtues dhe Manipulues të Mallrave të Rrezikshme/ ADR për 201 kandidat.
4.3

Organizimi i Trajnimeve për Pyetës ( Examiner)

Oda Ekonomike e Kosovës bënë trajnimet për Pyetës-Examiner të cilat janë të bazuara sipas Plan programit për
pyetës të miratuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe licencuar nga MASHT-i.
Gjatë periudhës raportuese Janar-Dhjetor 2015, OEK ka zhvilluar trajnimet dhe paisjen me certifika për 26
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4.4 Organizimi i Trajnimet Menaxheriale (WIFI)
Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me Odën Ekonomike Federale të
Austrisë WKO - gjegjësisht me Institutin WIFI INTERNATIONAL, ka
bashkëpunim që nga viti 2005 dhe deri më tani janë realizuar shumë trajnime
profesionale. Instituti për Promovimin Ekonomik WIFI INTERNATIONAL është
Institucioni më i madh i edukimit dhe rritjes së njohurive në fushën e biznesit i Odës
Ekonomike Federale të Austrisë ( WKO) dhe ofruesi me i madh i Trajnimit Profesional dhe edukimit të
avancuar në Austri.

MOU WIFI 13.09.2014

Trajnimet e WIFI- të , të organizuara nga Oda Ekonomike e Kosovës janë kurse të subvencionuara nga ADA (
Austrian Development Agency) dhe WIFI International / WKO me qëllim që t’u vinë në ndihmë biznesit
Kosovar për binjakëzim me bizneset austriake për të forcuar Partneritetin, transferin e teknologjisë dhe sistemin
Know- How.
Trajnime Profesionale në Menaxhim Biznesi / DIPLOMË NDËRKOMBËTARE, Takime B2B me Bizneset
Austriake dhe Bashkëpunim me Bizneset Austriake.
Kurset zhvillohen nga lektorë austriakë të certifikuar nga Oda Ekonomike Federale e Austrisë( WKO) dhe
lektorë kosovarë të certifikuar disa here nga Austria. Kurset e trajnimit dhe provimet janë të zhvilluara sipas një
sistemi efektiv të menaxhimit të cilësisë në përputhje me kërkesat e standardit ndërkombëtar ISO 9001:2008.
Certifikata që merret nga WIFI vërtëton aftësitë e individëve në bazë të standardeve ndërkombëtare.
Provimet dhe Diploma janë të bazuara në standardet e miratuara nga Ministria e Ekonomisë së Austrisë. Deri me
tani kemi pasur mbi 2.500 persona që kanë kryer këto trajnime dhe 3000 takime B2B që janë realizuar në
Austri.
4.5 Programi trajnues për 25 të rinj në Kosovë
Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me Odën Zejtare të Dortmundit dhe me përkrahje të Qeverisë
Gjermane implementojn programin trajnues për 25 të rinj në Kosovë. Programi trajnues zgjatë 17 muaj dhe
është në partneritët me Shkollën ,,Shtjefën Gjeçovi” në Prishtinë dhe ndërmarrjet kosovare të cilat veprojnë në
fushën e Automekanikës dhe Metalpunues.
Në kuadër të këtij programi 17 mujor në Kosovë, për 6 muaj kandidatët përgatiten në shkollën profesionale
,,Shtjefën Gjeçovi”, kurse 11 muaj të tjerë në një ndërmarrje, ku do të njëhen me praktikën profesionale në atë
ndërmarrje. Përgjatë zhvillimit të trajnimit kandidatët do të kenë një pagesë mujore në shumën 150,00€. Në fund
të trajnimit ata do të kenë mundësinë që t’i nënshtrohen një provimi. Me rastin e përfundimit të suksesshëm ata
do të pajisen me certifikatën profesionale në atë sektor, që është ekuivalentë me sistemin e arsimit profesional
gjerman. Në fund të këtij programi do të ju jepet mundësia e nënshkrimit të kontratës se rregullt të punës në
kompaninë përkatëse, nëse kandidati tregohet i sukseshëm gjatë praktikës profesionale.
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.

Nga organizimi i testit kualifikues të OEK&OZD për përzgjedhjen e 25 te rinjëve, OEK 22.09.2015

4.6 Programi Trajnues bazuar në Partneritetin për Arsim Profesional
Oda Zejtare e Dortmundit dhe Oda Ekonomike e Kosovës janë duke zhvilluar një projekt partneriteti në fushën e
arsimit profesional. Caku kryesor është përmirësimi i mundësive për të ardhura dhe punësim në sektorë të
caktuar në Kosovë.
Ky cak synohet të arrihet përmes përmirësimit dhe orientimit të përmbajtjeve dhe formave të organizimit të
shkollimit profesional sipas nevojave të tregut – sidomos të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM).
Krahas Odës Zejtare të Dortmundit dhe Odës Ekonomike të Kosovës partner është edhe shkolla profesionale
„Shtjefën Gjeçovi“ në Prishtinë, kryesisht e fokusuar në fushën Automekanikës dhe Metalopërpunimit, me
qëllimin që shkolla e përzgjedhur partnere të merr parasysh nevojat e ekonomisë privatë në arsimin profesional
dhe t‘i përmirësoje aftësitë e saj didaktike-metodike në fushën Metalpunues /Automekanikë.
Projekti i Partneritetit financohet nga Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim të
Gjërmanisë, përmes fondacionit SEQUA.
Meqë projekti ishte i suksesshëm, Qeveria Gjermane ka miratuar edhe fazën e dytë të ketij projekti edhe për tre
vite, përkatësisht deri në vitin 2017.
Gjatë vitit 2015 janë mbajtur 2 sesione trajnimesh dhe atë me trajner lokal por me mbikqyrje të ekspertit
gjerman. Çertifikatat janë lëshuar të përbashketa nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe Oda Zejtare e Dortmundit.
Janë mbajtur 2 trajnime në fushën e automekanikës dhe 1 në atë të metalpërpunimit.
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4.7 Akademia e ndërrmarrësisë
Akademia e Ndërmerrësisë është nji projekt partneriteti në mes të Odës Zejtare të Dortmundit dhe Odës
Ekonomike të Kosovës, e mbshtetur dhe financuar nga GIZ.
Ky projekt ka të bëjë me trajnimin e sipërmarrësve kosovar nga fusha e prodhimit. Ideja e këtij projekti është
Optimimi i aftësisë konkurruese, fuqisë përfituese dhe i besueshmërisë afatgjatë dhe kreditimit. Kombinim i
punëtorive të ndërmarrjeve, i vizitave individuale tëk ndërmarrjet dhe shkëmbim të përvojave. Në këtë trajnim
trajtohen të gjitha tëmat e fushave relevantë të ndërmarrjes dhe do të nxitet implementimi i tyre në jetën e
përditshme.

4.8 Organizimi i Trajnimeve për vlerësues të patundëshmerive

Bordi Mbikëqyrës për Licencimin e Vlerësuesve për Pronat e Paluajtshme (BMLVPP) është Organi i vetëm në
Republikën e Kosovës që ka të drejtën e dhënies se licencave për ushtrimin e veprimtarisë ne fushën e vlerësimit
të pronave të paluajtshme. BMLVPP lëshon Licencat profesionale për veprimtarinë e personave fizik, në
Vlerësimin e Pronave të Paluajtshme. BMLVPP është formuar me vendim të Sekretarit të Përgjithshëm të
Ministrisë së Financave me përfaqësim nga Ministria e Financave, Oda Ekonomike e Kosovës, Banka Qendrore
e Kosovës, Shoqata e Bankave të Kosovës, Ministria e Planifikimit Hapësinor, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Zhvillimit Rural si dhe Fakultëti i Bujqësisë i Universitëtit të Prishtinës. Bordi Mbikëqyrës për Licencimin e
Pronave të Paluajtshme në bashkëpunim me Oden Ekonomike të Kosovës organizojnë trajnime për licencimin e
Vlerësuesve të Pronave të Paluajtshme. Deri me tani janë mbajtur 70 takime të bordit ndersa vetëm per vitin
2015 21 takime. Per vitin 2015 kemi zhvilluar trajnimin per gr. 4, 5 dhe grupin e AKP-se gjithesej 111
kandidatë.
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5 OFRIMI I SHËRBIMEVE PROMOVUESE
5.1 Organizimi i Panaireve Vendore
Oda Ekonomike e Kosovës ka dy panaire tradicionale që i organizon brenda vitit dhe ato janë:
Panairi i përgjithshëm ndërkombëtar; Panairi i Produkteve Bujqësore dhe Agro-industriale;
Panairi i Përgjithshëm Ndërkombëtar ofron vlera inovative në të gjitha fushat e ekonomisë si dhe njohuri të reja
të këmbimit të vlerave dhe ideve mes bizneseve kosovare dhe atyre ndërkombëtare. Nxitja e investimeve,
zhvillimit ekonomik dhe punësimit si dhe procesit të Integrimeve Evropiane të Republikës së Kosovës përmes
pjesëmarrjes në panair të bizneseve nga rajoni dhe më gjerë.
 Panairi i përgjithshëm ndërkombëtar “Prishtina 2015” u mbajt nga nga 29 prilli – 02 maj 2015 dhe në të
kanë ekspozuar mbi 120 biznese dhe është vizituar nga: 16,000 vizitorë, janë nënshkruar mbi 20
kontrata bashkëpunimi dhe tregtie.

Na hapja e Panairit të Përgjithshëm, Prishtina” 2015, Prishtinë, 29.04.2015

Në vitin 2015, Panairi i produkteve Bujqësore dhe Agroindustriale bashkë me Panairin e Tregtisë Inverze u
mbajtën më 30 Shtator – 03 Tetor, në Qendrën e Panaireve në fshatin Bërnicë – Prishtinë. Panairi Inverz i cili u
mbajt në kuadër të Panairit të Produkteve Bujqësore dhe Agroindustriale, u organizua në bashkëpunim me
Swisscontact- programi PPSE dhe KIESA.

Nga ceremonia e hapjes së Panairit të Produktëve Bujqësore, Agroindustriale, Prishtinë 30.09.2015
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5.2 Organizimi i Panaireve ndërkombëtare jashtë Kosovës
Gjatë vitit 2015 janë realizuar 12 panaire jashtë vendit, (duke përfshirë dhe dy misione tregtare) në të cilat kanë
marrë pjesë 106 afarist nga Kosova.
 Nga 02-05 Shkurt 2015 Oda Ekonomike e Kosovës organizoi vizitën e Panairit “Textile FAIR” i organizuar
ne Stamboll. Këtë panair e vizituan 8 biznese Kosovare.
 Prej datës 25-28 Shkurt 2015 OEK organizoi vizitën e Panairit të mobilerise “MODEKO” i organizuar ne
Izmir –Turqi. Këtë panair e vizituan 14 afarist nga Kosova.
 Nga data 11-14 Mars 2015 OEK organizoi vizitën e Panairit “ISTANBUL WINDOW 2015” të cilin e
vizituan 14 biznese.
 Prej datës 26-29 Mars 2015 OEK organizoi vizitën e Panairit Ndërkombëtar “EXPOMED EUROASIA” i
cili u mbajt në Stamboll-Turqi. Këtë panair e vizituan 9 biznese të lëmisë të shëndetësisë.
 Prej datës 09-11.04, OEK ka organizuar vizitën e Panairit të energjisë së ripertëritshme në Stamboll i
mbajtur prej datës 11-14 Prill 2015. Këtë panair e vizituan 3 afaristë.
 Prej 13-16 Maj, OEK, së bashku me Ministrinë e Financave të Turqisë, organizoi Misionin Tregtar dhe B2B
si dhe vizitën e Panarit “Balkan Trade Fair” në Stamboll në të cilin morrën pjesë 11 kompani nga Kosova.
 Prej datës 14-16 Maj, OEK organizoi vizitën e Panairit “ANUFOOD EUROASIA 2015” i mbajtur në
Stamboll, të cilin e vizituan 7 kompani.
 Gjatë muajit Gusht 2015, OEK ka organizuar vizitën e Panairit të Ujrave i mbajtur në Stamboll. Këtë panair
e vizituan 4 afaristë.
 Prej datës 10-14 Tetor 2015, OEK organizoi vizitën e Panairit Ndërkombëtar të mobilerisë “International
Furniture Fair” i cili u mbajt në Stamboll-Turqi. Këtë panair e vizituan 11 afarist nga Kosova.
 Nga 14-16 Tetor 2015 OEK organizoi vizitën e Panairit Ndërkombëtar të bujqesise “Bursa Agricultural
Fair”. Këtë panair e vizituan 6 afaristë.
 Nga 11-14 Nëntor 2015 OEK organizoi vizitën e Panairit Ndërkombëtar”HOTEL CONTACT Fair” i
organizuar ne Bursa-Turqi. Këtë panair e vizituan 8 afaristë nga Kosova.
 Nga data 21-25 Tetor Oda Ekonomike në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë së Turqisë organizuan
Samitin e NVM-ve, ku morrën pjese 11 afaristë nga Kosova.
 Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me Organizatën Spark (Organizat Holandeze) ka organizuar
Vizitën në panairin e përgjithshëm bujqësorë në Novi Sad, ku morrën pjesë mbi 45 kompani nga Kosova që
mirret me agroinpute, industrinë ushqimore,bujqësinë, etj.

6. IMPLEMENTIMI I PROJEKTEVE NË PARTNERITET ME DONATORËT
6.1 Partneriteti me USAID-in

6.1.1 Tribunali i përhershëm i Arbitrazhit-TPA

Sipas dispozitave të Ligjit Nr. 2004/7 “Për Odën
Ekonomike të Kosovës”, OEK ka autorizim
publik të themelojë arbitrazhin e përhershëm, i
cili ka kompetencë të zgjidhë mosmarrëveshjet
ndërmjet anëtarëve të OEK-ut dhe ndërmjetë anëtarëve dhe personave të tjerë juridik dhe fizik.
Po ashtu, rregullat institucionale të Arbitrazhit janë hartuar në pajtim me dispozitat e Ligjit Nr.02/L-075 “Për
Arbitrazhin”.
Tribunali i Përhershëm i Arbritrazhit (TPA), është themeluar në vitin 2011, i cili paraqet një institucion të
ristrukturuar, i cili ka evoluar nga gjykata e arbitrazhit pranë Odës Ekonomike të Kosovës (OEK). Legjislacioni
33

RAPORT I PUNËS 2015 dhe 2016

në fuqi, përkatësisht Ligji Nr. 2004/7, “Për Odën Ekonomike të Kosovës”, autorizon në mënyrë shprehimore
OEK-un që të ofrojë shërbime e arbitrimit.
Deri më tani, TPA ka zgjidhur 7 (shtatë) konteste të gjitha nga fusha komerciale. Në këto konteste janë emëruar
arbitra nga lista e përhershme e cila ofrohet nga TPA dhe jashtë saj. Palët në këto konteste të përfshira në
arbitrazh kanë qenë subjekte juridike vendore dhe ndërkombëtare, si persona të së drejtës publike ashtu edhe të
drejtës privatë.
Momentalisht, në listën e arbitrave të përhershëm që ofron TPA janë 30 arbitra, përshirë arbitra me renome në
praktikën ndërkombëtare. Po ashtu, rishtazi në marrëveshje me arbitrazhet e rajonit, lista jonë është zgjeruar me
arbitra të eksperiencuar.
Aktivitetet e Tribunalit të Arbitrazhit për vitin 2015:
 Dorëzimi i raportit final mbi 200 faqe, ku janë përfshirë të gjitha aktivitetet e ndërmarra si pjesë e
projektit për mbështëtjen e arbitrazhit për vitin 2014-2015;
 Dorëzimi i Raportit për Implementimin e Stratëgjisë për Promovimin e Arbitrazhit per peirudhën 20142015;
 Fushata sensibilizuese në Radio Televizionin e Kosovës;
 Zhvillimi i dy trajnimeve të parapara në kuadër të projektit;
 Rishikimi i Rregullave të Abitrazhit dhe hartimi i Draftit për Shpenzimet e Procedurës;
 Thirrje publike për zgjerimin e listës së arbitrave;
 Përfundimi i rastit ARB 07/2014, me vendim të formës përfndimtare;
 Rasti i inicuar ARB 08/2015, në fazën fillestare;
 Rasti i incicuar ARB 09/2015, në fazën fillestare;
 Marrëveshje për bashkëpunim me Arbitrazhin e Kroacisë;
 Marrëveshje me Odën Gjermane në Kosovë;
 Ofrimi i ndihmës juridike me disa kompani të intëresuara për shërbimet e arbitrazhit;
 Publikimi i Librit të Prof. Dr. Iset Morina “Arbitrazhi dhe Procedura e Arbitrazhit”
 Bashkë- organizimi i garës rajonale për garën e simuluar të studentëve me USAID, me pjesëmarrje të
univeristeteve rajonale;

6.1.2 Projekt i ITG
Ky është nji project udhëzues që ka për qëllim të ndihmojë eksportuesit dhe importuesit e mallrave dhe
shërbimeve në Kosovë për të kryer transaksione ndërkombëtare të tregtisë. Është i menduar edhe si një udhëzues
për tregtarët dhe investitorët e huaj që konsiderojnë tregtinë me Kosovën ose të bërit biznes në Kosovë. Lexuesit
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e interesuar kryesisht për të investuar në Kosovë duhet ta konsultojnë "Investing in Kosovo", publikuar nga
Agjencia për Promovimin e Investimeve të Kosovës.Ky udhëzues është një mjet interaktiv i bazuar në internet, i
projektuar për t'u mundësuar përdoruesve për të marrë një pasqyrë të procedurave të përfshira me transaksionet
tregtare si dhe për të kuptuar në thellësi procedurat ose proceset e veçanta. Udhëzuesi ofron një pasqyrë të
përgjithshme të procedurave të veçanta ose proceseve. Vegzat janë dhënë për të referuar lexuesin e interesuar te
shpjegimet më të hollësishme. Së fundi, degëzat e internetit janë dhënë për të referuar lexuesin në faqet e
internetit të autoriteteve administrative përgjegjëse për procedurën e caktuar apo funksionin. Ky udhëzues është
shkruar nga stafi i Projektit të USAID-it për Përmirësimin e Mjedisit Afarist (PPMA), duke punuar ngushtë me
palët e interesuara në Kosovë. Janë bërë të gjitha përpjekjet për të siguruar saktësinë e informacionit në
Udhëzues dhe për përditësimin e informacionit sipas rastit. Megjithatë, Oda Ekonomike e Kosovës dhe
përgatitësit e Udhëzuesit nuk marrin asnjë përgjegjësi ligjore për informacionin e dhënë. Lexuesit janë të
këshilluar që të konsultohen me këshilltarët e tyre ligjorë dhe specialistë të tjerë të tregtisë para se të hyjnë në
transaksione tregtare specifike.

6.1.3 Projekt i financuar nga USAID (Advancing Kosovo Together).

Ka për qëllim krijimin e entiteteve biznesore dhe partneritet në mes të ndërmarrjeve kosovare dhe atyre serbe në
Kosovë, duke rezultuar me aktivitetë të përbashkëta dhe përfitime për të dyja palët. Ky projekt ndihmoi
organizimin e panaireve të përbashkëta në mes të palës kosovare dhe asaj serbe si dhe takime B2B në mënyrë që
të forcohet bashkëpunimi dhe të përmirësohen marrëdhëniet në mes të dy palëve.

6.2 GIZ

6.2.1 Hulumtimi i Monitorimit të Bizneseve - IFO projekti
Implementimi i këtij projekti ka filluar në mars të viti 2013 duke nxjerrë raportë për tremujorë;
Ky standard aplikohet në vendet anëtare të bashkimit evropian, si dhe në vendet me ekonomi shumë të zhvilluar.
Ky hulumtim fokusohet në katër sektorë: prodhim, ndërtim, shërbime dhe sektorin e tregtisë (shumicë dhe
pakicë). Ky hulumtim mbledh informacione nga menaxherët e bizneseve në vlerësimet e tyre në situatën
ekonomike si dhe parashikimet e tyre në të ardhmen e ardhshme. Informatat kualitative mund të mblidhen shpejt,
lehtë dhe shpesh janë më të besueshme se ato kuantitative. Rezultatët japin njohuri rreth tëndencës e jo njohuri
kuantitative. Ato i plotësojnë statistikat zyrtare kuantitative – të cilat mund të dërgohen më vonë.
Gjetjet kryesore nga ky hulumtim tregojnë që (të kualifikuara nga kompanitë) në mbulimin e sektorëve rreth
gjendjes biznesore të përgjithshme në vend, gjendja është e kënaqshme. Për më tëpër, ky studim trajton edhe
barrierat me të cilat hasen bizneset në Kosovë.
Oda Ekonomike e Kosovës për herë të parë po e implementon projektin dhe po analizon klimën biznesore në
Kosovë. Informatat e gjetura në sondazh mund të ndihmojnë në vendimmarrje nga njerëz që janë të kyçur në
biznes dhe politikë. Gjithashtu, rezultatët nga pritshmëritë e bizneseve, tendenca dhe indikatori i konfidencës
janë të mirëseardhur edhe për investitorët e huaj në Kosovë. Hulumtimi i Monitorimit të Bizneseve konsiderohet
si burim informacioni shumë i rëndësishëm për aktivitetet ekonomike në vend.
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Sondazhet e klimës së biznesit sigurojnë të dhëna të shpejta mbi gjendjen e biznesit në Kosovë dhe gjendjen e
përgjithshme të ekonomisë. Studimi realizohet në cdo tre muaj (në disa vende edhe në baza mujore).
Pyetësori është shumë i shkurtër (një faqe) dhe merr zakonisht jo më shumë se 10 minuta për t'iu përgjigjur të
gjitha pyetjeve. Pjesëmarrja është vullnetare dhe rezultatet janë trajtuar anonime. Rezultatet janë në dispozicion
brenda një deri në tre javë pas kryerjes së anketimit, rezultatate këto shumë më të hershme se sa ato të
statistikave të tjera. Hulumtimi është bazuar në pyetjet e tendencës të tilla si "A është gjendja e juaj e biznesit për
momentin (në krahasim me tremujorin e mëparshëm) më e mirë, njëjtë, apo më e keqe?" Prandaj, shumica e
pyetjeve, nuk pyesin për shifra të sakta. Studimi ka për qëllim kapjen e tendencave.
Biznesmenët i dinë mirë vendimet e tyre të tanishme të biznesit dhe vendimet që ata do të bëjnë në të ardhmen e
afërt. Duke përmbledhur përgjigjet individuale do të kemi pasqyrën më të mirë të mundshme për gjendjen e
tanishme të sektorit të biznesit dhe zhvillimet e mundshme të këtyre sektorëve në të ardhmen e afërt.
Përfituesit kryesorë të sondazhit të klimës së biznesit janë vetë ndërmarrjet pjesëmarrëse, komuniteti i biznesit në
përgjithësi, krijuesit e politikave ekonomike dhe monetare dhe jo më pak të rëndësishëm publiku i gjerë i
interesuar rreth ekonomisë. Ndërmarrjet të cilat marrin pjesë në anketë do të marrin (si shpërblim) të dhëna më të
detajuara mbi gjendjen e degës/sektorit së tyre krahasuar me publikun e gjerë dhe jo-pjesëmarrësit në studim.
Sondazhet e klimës të biznesit janë kryer në vendet ekonomikisht më të përparuara. Brenda vendeve anëtare
të BE-së, dhe shumica e pjesë të pyetësorit është e harmonizuar për të mundësuar krahasimin midis vendeve
Gjatë vitit 2015 janë publikuar 4 ( katër) raporte tremujore si në vijim:
 24.03.2015 Raporti për tremujorin e parë 2015,
 28.07.2015 Raporti për tremujorin e dytë të vitit 2015,
 20.11.2015 Raporti për tremujorin e tretë të vitit 2015;
 12.02.2016 Raporti për tremujorin e katërt të vitit 2015;

Nga publikimi i Raportit për tre mujorin e vitit 2015- IFO Indikatorët, Prishtinë OEK 20.11.2015

6.2.2 Hulumtimi përmbledhës i Klimës së Bizneseve –Bottleneck
Bottleneck është studimi i vetëm i këtij lloji të njohur dhe të çmuar në nivel ndërkombëtar. Jep informacion të
vlefshëm në lidhje me barrierat e biznesit siç tregohet nga sektori i biznesit, për zhvillimin aktual dhe të
ardhshëm.
Oda Ekonomike e Kosovës permes këtij studimi ka për qëllim të ndikojë në debatin dhe masat për nxitjen e
rritjes së kompanive në Kosovë dhe krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për biznes.
Ky studim është realizuar me mbështetjën e GIZ-it dhe bashkëpunimin e ekspertëve gjerman nga IFO Instituti.
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Nga publikimi i përmbledhës i Hulumtimit Bottleneck, Prishtinë OEK 27.02.205

6.3 Projekti i Partneritetit të përbashkët DIHK – CEFTA

“Projekti i Partneritetit DIHK - CEFTA" Implementimi i
CEFTA-s për të përmirësuar ndërkombëtarizimin e
ekonomisë EJL " është një projekt i ri ndërmjet Shoqatës së
Dhomave Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë (DIHK) dhe
dhomat e EJL. Qëllimi kryesor i këtij projekti është që NVM-të në Evropën Juglindore të përfitojnë nga
mundësitë e ofruara nga marrëveshja e CEFTA-s dhe si rezultat për të rritur mundësitë e të ardhurave dhe të
punësimit në rajon. Dhomat e vendeve të CEFTA-s janë të kualifikuar për një rol aktiv në implementimin e
Marrëveshjës CEFTA, veçanërisht në lidhje me promovimin e NVM-ve.
Projekti i Partneritetit DIHK - CEFTA është financuar nga Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik
(BMZ) përmes Fondacionit për Zhvillim Ekonomik dhe Formimit Profesional (SEQUA) dhe kohëzgjatëja është
2 faza në 3 vjet secili, duke filluar nga 1 maji 2010.
Partnerët e projektit në kuadër të projektit janë: Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, Dhoma e Tregtisë
së Jashtme të Bosnje-Hercegovinës, Dhoma bullgare e Tregtisë dhe Industrisë, Oda e Ekonomisë Kroate,
bashkimi i Dhomave të Tregtisë Greke dhe Industrisë, Oda Ekonomike e Kosovës, Oda Ekonomike e
Maqedonisë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Republikës së Moldavisë, Dhoma e Ekonomisë së Malit të Zi,
Bashkimi i Dhomave dhe Shkëmbimeve të Mallrave të Turqisë, Dhoma Serbe e Tregtisë dhe Industrisë.
Më 9 Nëntor 2016, Në kuadër të konferencës “10 vjet nga marrëveshja CEFTA për Malin e Zi”, të organizuar në
Podgoricë, OEK-u prezantoj bashkëpunimin me institucionet shtetërore të Kosovës për implementimin e
marrëveshjes dhe pozicionin e OEK-ut karshi zgjidhjes së problemeve në kuadër të raportimeve në sekretariatin
e CEFTA-s.
Në kuadër të këtij projekti OEK prezantoi shqetësimet e komunitetit të biznesit kosovar në katër segmentet e
kërkuar nga sekretariati CEFTA: Barrierat tarifore dhe jotarifore;Rregullat e origjinës; Produktet bujqësore dhe
masat sanitare dhe fitosanitare dhe Sektori i shërbimeve.
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6.4 Projekti i Partneritetit Aftercare Survey
Projekti “After Care” është projekt i cili është financuar nga Ambasada Britanike në Kosovë dhe implementuar
në bashkëpunim me KIESA. Projekti kishte për qëllim të përcaktojë faktorët pozitiv dhe negativ, duke ndikuar
në hartimin e politikave, orientimin e stratëgjisë dhe promovimin e investimeve.
Kjo do t'i japë Qeverisë së Kosovës një pasqyrë rreth problemeve që investitorët e huaj janë duke përjetuar dhe
mundësitë ata shohin për të përmirësuar gjendjen. Përveç kësaj, KIESA do të përfitojë identifikimin e hapave të
nevojshëm që duhet të ndërmerren për të ndihmuar kompanitë ekzistuese për të investuar në Kosovë, si dhe
shërbimet që mund të ofrohen për investitorët ekzistues.

Nënshkrimi i Marrvëshjes për projektin “After Care” nga Kryetari i OEK-ut, Ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë z. Ruairi
O’Connell dhe drejtori ekzekutiv i KIESA z.Besian Mustafa, MTI 23.09.2015

6.5 Partneriteti me projektët e ILO-s

Oda Ekonomike e Kosovës së bashku me ILO-n, ka një bashkpunim nga viti
2007. Aktiviteti kryesor ka qene në senzibilizimin e bizneseve, per
parandalimin e punëve të renda të femijeve. Këto projekte të cilat janë
përkrahur nga ILO, kryesisht kanë qenë në fushën e ndërtimtarisë, bujqësisë,
ricilkimin e hedhurinave metalike dhe jo metalike, si dhe në fushën e
gurthyesve dhe gurit dekorativ.
Gjatë kësaj kohe ne kemi vizituar një numër biznesesh, duke bërë analizimin e situatave neper kompanitë e tyre,
mandej kemi mbledhë të dhena se a ka femije të punesuar në këto biznese. Pas publikimit të analizave ne kemi
dal edhe me hartimin e kodeve të mirësjelljës me këto kompani si dhe kemi hartuar strategji, se si do ti qasen
bizneset punës së fëmijëve, kryesisht duke i respektuar parimet globale të punës.
Si rezultat i bashkëpunimit të OEK-ut me ILO-n disa zyrtare të OEK-ut jane të çertifikuar për mbrojtje dhe
siguri në punë nga ana e ILO-s. Gjithsahtu jemi në bashkëpunim me ILO-n në organizimin e tryezave dhe
ngritjes së dialogut social, në mes të partnerëve social punëdhënësve dhe punëmarrësve.
Mbajtja e Konferences me biznese në sektorin e ndërtimtarisë, bujqësisë, ricilkimin e hedhurinave metalike dhe
jo metalike, si dhe në sektorin e gurthyesve dhe gurit dekorativ, e perkrahur nga ILO.
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6.6 Projekti SEECEL

Oda Ekonomike e Kosovës për herë të dytë bashkëpunon me
SEECEL-in për të analizuar nevojat për trajnime të ndërmarrjeve të
EJL. Pyetësori është zhvilluar me qëllim marrjen e informacionit
sa më të qartë në lidhje me nevojat e trajnimit në Rajonin e Evropës
Juglindore dhe Turqi. Pyetësori ruan anonimitetin, në ketë kuptim
të dhëna të kompanisë siç janë emri, adresa apo numër identifikimi
ID, nuk kërkohen. Ky pyetësor u plotësua në 8 vende Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovine, Kroaci, Kosovë,
Maqedoni, Mali i Zi, , Serbi dhe Turqi. Ky projekt ka mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. Pyetësori
është plotësuar nga pronari ose drejtori i kompanisë (nqs janë të ndryshëm). Kriteret ishin: kompani me pronësi
privatë, pronari duhet të ketë të paktën 51% të kompanisë, madhësia e kompanisë të jetë mikro ose e vogël
(midis 1 dhe 50 punonjës), të jetë prezentë në treg për të paktën 3 vite, aktiviteti i kompanisë të jetë në sektorët e
përpunimit të ushqimeve/pije, manifakturës dhe turizmit.
Qëllimi i SEECEL është që edhe më tutje të kontribojë në: Nxitjen e mëtejme të të mësuarit gjatë gjithë jetës në
ndërmarrësi; Zhvillimin e mëtejmë të sistemit të nevojës për trajnim; Lansimi i Barometri të kapitalit njerëzor në
kuadër të ABV; Promovimin e ndërmarrësisë së grave; Nxitjen e shkëmbimit të njohurive rajonale dhe peerlearning
Në kuadër të projektit do të diskutohen aftësitë e NVM-ve në dimensionin: Aftësitë e NVM
SME Skills Intelligence (Analiza e nevojave për trajnime- TNA)
Sigurimi i cilësisë së trajnimit të NVM-ve
Trajnim për Start-up
Trajnimi për rritjen e ndërmarrjeve
E-trajnimet për NVM-të
Trajnim për Ndërkombëtarizimin e NVM-ve

6.7 Projekti i Dialogut të Odave për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike me Serbinë nga
Ambasada Britanike. (Inter Chamber
Bussines Dialogue in the Framework of
Comprehensive Normalisation of Relations between Serbia and Kosovo)
Financuar nga Ambasada Britanike në Kosovë nga viti 2013 për bashkpunimin dhe përmirësimin e
marrëdhënieve dhevnë mes të komunitëtit të biznesit të palës kosovarë dhe asaj serbe. Si rrjedhojë, nga viti 2013
deri në vitin 2015 janë zhvillohen aktivitetë të ndryshme në këtë drejtim si organizimi i forumeve të biznesit me
përfaqësuesit e palës kosovare dhe asaj serbe, organizimi i punëtorive të ndryshme, si dhe takime të
vazhdueshme në mes të përfaqësuesve të Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike të Serbise dhe
EUROCHAMBERS.Deri në vitin 2015 jan zhvilluar tëtë takime të këti aktiviteti nëpër vende të ndryshme
Evropiane dhe rajonale dhe në të shumtën e rastëve të asistuara nga zyrtar të Eurochambërës.
Po ashtu edhe gjatë vitit 2015 janë zhvilluar një varg aktivitetësh sipas planit dhe dinamikës së paraparë
në
planin e këtij projekti, e të paraqitura si më poshtë:
 14.01.2015 Takimi në Eurochambres, Bruksel
 25.02.2015 Takimi në Eurochambres, Bruksel-Belgjikë
 15.04.2015 Takimi në Odën Ekonomike të Romës, Itali
 09.05.2015 Takimi në Prishtinë, Kosovë
 22.05.2015 Takimi në Unionin e Odave të Turqisë(TOOB) Ankara, Turqi
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6.8 Projekti i Ambasadës Norvegjeze rreth bashkpunimit mes Odës Ekonomike të Kosovës dhe
Odës së Serbisë (Cooperation between Kosovo and Serbian Chamber of Commerce, Kosovo
Chamber of Commerce)

Rezultatet e pritura nga ky bashkpunim kanë për synim: Shkëmbimin e
informacionit me OEK (në vazhdim gjatë periudhës së projektit), takime të
rregullta mujore midis përfaqësuesve nga OEK dhe CCIS, aplikimi për
projektë të përbashkëta, informimi i bizneseve në lidhje me shfrytëzimin e
shërbimeve të arbitrazhit në rastet e lidhura me Serbinë dhe Kosovën, dhe
zgjerimi i rrjetit të biznesit. Ky projekt është nënshkruar gjatë vitit 2015 dhe ka filluar së implementuari nga
muaji qershor. Aktivitetet e realizuara nga ky projekt janë paraqitur si më poshtë:
 16.06. 2015 Takimi në Vienë, Austri;
 03.07.2015 Takimi në Berlin, Gjermani;
 27-28.08.2015 Takimi në Vienë, Austri; në margjina të Samitit të Vjenës që organizohet si rezultat i
Procesit të Berlinit, iniciuar nga Kancelaria gjermane Angela Merkel, u themeluar Forumi i
Investimeve i Odave Ekonomike të Ballkanit Perëndimor.
Ky Forum ka si synim kryesor që Odat Ekonomike të organizohen dhe të jenë partnere të fuqishëm të biznesit
dhe institucioneve të rajonit në rritje të investimeve, punësimit dhe zhvillimit te qëndrueshëm.
Ky Forum është themeluar me përkrahje të fuqishme të Qeverive të vendeve udhëheqëse të Procesit të Berlinit
dhe të vendeve të rajonit dhe në prezence të Kryetarit të Nderit të Eurochambres, njëheri Kryetar i Odes
Ekonomike te Austrisë, i cili me këtë rast theksoi rendësin e fuqizimit të bazës ligjore për funksionimin e
sistemit të Odave në të gjitha vendet e rajonit, sipas modelit austriak apo të vendeve tjera Evropiane, si një nga
parakushtet për përfaqësim të fuqishëm të bizneseve dhe mundësive për investime.
 16.10.2015 Takimi në Asamblenë e 18 të Eurochambress, Luxemburg
 21-23.10.2015 Takimi i Odave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku u bë themelimi i Forumit
Investiv të Odave të shteteve të Ballkanit Perëndimor (CIF) në Budvë, Mali i Zi. Ndryshe në mbledhjen
konstitutive të Forumit investiv të odave ekonomike Koosva është anëtare me të drejtat e barabarta
ndërsa kryetari Gërxhaliu anëtar i këshillit drejtues.

Nga takimi themelues i Forumit Investiv të Odave të vendeve të Ballkanit Perendimorë
Budva 21.10.2015



07.08.2015 Takimi në Eurochambres në Bruksel, Belgjikë; me Komisionarin për zgjerim dhe politikat
e fqinjësisë, Johannes Hahn në Bruksel, 08.12.2015
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21.12.2015 Takimi në Forumin Ekonomik dhe B2B në Beograd, Serbi, ku morrën pjesë mbi 150
ndërmarrje nga Kosova dhe Serbia;

Gjatë Forumit Ekonomik dhe B2B të ndërmarrjeve të Kosovës dhe Serbisë, Beograd 21.12.2015

7.0 Administrimi i shërbimeve administrative-profesionale të OEK-ut dhe përkujdesi ndaj anëtarësisë
Gjatë këtij viti janë shënuar një varg arritjesh dhe risish në avancimin dhe menaxhimin efektiv të shërbimeve
administrative dhe profesionale të OEK-ut, sikurse janë:
 Për herë të parë në OEK është bërë vlerësimi i aseteve të OEK-ut nga një vlerësues i çertifikuar
ndërkombëtarisht për vlerësimin e patundshmërive;
 Auditimi i pasqyrave financiare të OEK-ut për vitin 2015 është realizuar nga një kompani e njohur dhe
e çertifikuar ndërkombëtarisht për auditim, e përzgjedhur përmes konkursit publik nga Këshilli
Mbikqyrës i OEK-ut;
 Për herë të parë në OEK është implementuar programi elektronik i regjistrimit të të hyrave dhe
shpenzimeve të OEK-ut sipas standardeve të Kontabilitetit;
 Sipas programit të ri softverik janë regjistruar të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e OEK-ut në mënyrë
retroaktive për tre vitet e fundit.(2012, 2013 dhe 2014);
 Janë ridefinuar marrëdhëniet kontraktuale me shumicën e projekteve që i zhvillon OEK qoftë me
institucionet vendore apo me donator ndërkombëtar;
 Në masë të madhe janë kompenzuar obligimet e OEK-ut ndaj partnerëve ndaj të cilëve OEK ka patur
obligime nga vitet paraprake. Me një numër të caktuar partnerësh është bërë riprogramimi i këtyre
obligimeve, me ç’rast ka rezultuar me një konsolidim të theksuar financiar të OEK-ut;
 Është zgjeruar dhe ngritur cilësia dhe volumi i shërbimeve profesionale të OEK-ut si rezultat i ngritjes
së kapaciteteve dhe resurseve humane të stafit profesional të OEK-ut ( trajnimet, avancimet, motivimi
etj);
 Si rezultat i këtij konsolidimi financiar të OEK-ut, i cili dhe ka ndikuar në motivimin dhe rritjen e
performancës së të punësuarve në OEK, është bërë dhe kompenzimi i të gjitha pagave të këtij viti për
personelin e OEK-ut, duke likfiduar të gjitha pagat me kohë dhe pa zbritje gjatë tërë vitit, dhe
njëkohësisht duke u kompenzuar dhe pagat e mbetura e të pa paguara edhe nga vitet paraprake.
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