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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 Nenit 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 2016.
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 2016, duke u fokusuar në
përshkrimin e shkurtër dhe taksativ të përmbajtjes së aktivitetit dhe kohës se kur ka ndodhur. Në të njëjten
kohë 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 bizneseve të tyre dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
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.
Në Odën Ekonomike e Kosovës nga paslufta e deri më tani janë anëtarësuar mbi 15,000 anëtarësuar në baza
individuale ose përmes shoqatave sektoriale.
OEK-u përveç zyrave qëndrore 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 2016 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.
Në fund, janë prezantuar në pika të shkurtra disa nga të arriturat dhe sukseset e OEK-së, gjatë vitit 2016.
Ndërkaç sfidat e OEK-së dhe barierat e ndryshme me të cilat ballafaqohej OEK dhe anëtarësia e saj, do të
shqyrtohen në takimin e Kuvendit të punës së OEK-së i cili do të mbahet në fund të muajit dhjetor dhe pas
marrjes së rekomandimeve për punën e tutjeshme të OEK-ut, të njëjtat do të inkorporohen në këtë raport dhe të
publikohen në Web faqën e OEK-së.
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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;
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.
Gjatë vitit 2016 OEK planifikon takimin e Kuvendit në fund të muajit dhjetor 2016.

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;
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 2016, Këshilli Drejtues i OEK-ut, është takuar 2 (dy) herë më datë
29 Korrik 2016.
Në këtë takim u shqyrtuan:
 Njoftimi mbi raportin e auditimit të pasqyrave financiare të OEK-ut për vitin 2014.
 Shqyrtimi i raportit vjetorë të punës për vitin 2015;
 Shqyrtimi i raportit mbi pasqyrat financiare të OEK-ut, për vitin 2015;
 Shqyrtimi i planit vjetorë financiar të OEK-ut për vitin 2016;
 Informata mbi punën dhe aktivitetet e Këshillit Ekonomiko Social (KES-it), qëndrimet e Këshillit
Drejtues të OEK-ut në raport me implementimin e kontratës kolektive dhe kryesimin e KES-it;
 Informata në lidhje me punën e komisionit të OEK-ut për plotësim ndryshimin e Statutit të OEK-ut, dhe
aktivitetet e zhvilluara;
 Shqyrtimi i vonesave dhe moszbatimit të pagesës së qirasë nga qiramarrësi D.P.T.UPS sipas kontratës
mbi qiranë nr.402 të datës 03.08.2012;
 Dhënia e autorizimit/pëlqimit për blerjen me kredi-lizing të automjetit për nevoja të OEK-ut;
 Të ndryshme;
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Takimi i Këshillit Drejtues të OEK-ut , 29.07.2016

Më datën 23.12.2016 është konvokuar takimi i radhës i Këshillit Drejtues të OEK-së, në të cilen do të shqyrtohen
pikat e rendit të ditës për mbledhjen e Kuvendit të OEK-së.
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 2016, Këshilli Mbikëqyrës i OEK-ut është takuar 2 (dy) herë:
 Më datë 18.07.2016, ku u miratua Raporti i Auditimit të pasqyrave financiare të OEK-ut për vitin 2014
të audituara nga Grand Thorton L.L.C, si dhe Plani Financiar për vitin 2016.
 Takimi i radhës i Këshillit Mbikqyrës është mbajtur më 22.12.2016 ku u shqyrtua dhe miratua njëzërit
Raporti i Auditorit të pavarur për pasqyrat financiare të vitit 2015.

Nga takimi i Këshillit Mbikqyrës 22.12.2016
7

RAPORT I PUNËS 2015 dhe 2016

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 2016 ka realizuar një varg aktivitetesh duke përfshirë
mbi 300 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:

Prezantimi i kompanive italiane dhe takim përshëndetës me Ambasadorin e Italisë z. Andreas Ferrarese
Prishtinë, 28.06.2016

Nga takimi i Kryetarit të OEK-së me Ambasadorin e ri françez në Kosovë z.Didier Chabert, 03.11.2016
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Nga takimi i Kryetarit të OEK-së me Ambasadoren e Republikes Federale Gjermane në Kosovë z.Angelika Viets, 20.11.2016

Nga takimi i delegacionit të anëtarëve të OEK-së me zv.Kryeministrin e Rep.Kosovës z.Ramiz Kelmendi, 09.12.2016
Gjithashtu kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës dhe stafi menaxhues dhe profesional, kanë vizituar nji numër të konsiderueshëm të
bizneseve prodhuese vendore, në tër teritorin e Kosovës për të parë për së afërmi problemet dhe kërkesat e këtyre prodhuesve vendor. Disa
nga këto takime janë të ilustruara në fotot si më poshtë:

Nga vizita në ndërmarrjen prodhuese Kamilla, Prizren, 2016
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Nga vizita në ndërmarrjen prodhuese Red Igëll, Prizren, 2016

Nga vizita në ndërmarrjen prodhuese Liri, Prizren, 2016

Nga vizita në ndërmarrjen Extra Fruit, Prizren, 2016
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Nga vizita në ndërmarrjen AMO, Klinë, 2016

Nga vizita në ndërmarrjen Devolli Corporation, Pejë, 2016

Nga vizita në ndërmarrjen Devolli Grooup, Pejë, 2016
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Nga vizita në ndërmarrjen Bibita, Pejë, 2016

Nga vizita në ndërmarrjen Fluidi, Gjilan, 2016

Nga vizita në ndërmarrjen KABI, Gjilan, 2016
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Nga vizita në përurimin e stacionit të ri të derivateve ALL PETROLL, Prishtinë, 2016

Gjatë vitit 2016 janë nënshkruar nji numër i marrëveshjeve/memorandumeve bashkëpunimi me organizata dhe
institucione të ndryshme, vendore dhe ndërkombëtare, me qëllim të thellimit të bashkëpunimit. Këto
marrëveshje-memorandume bashkëpunimi sipas kohës se kur janë nënshkruar janë të listuara si më poshtë:
 Memorandum i mirëkuptimit në mes të The Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina dhe
Odës Ekonomike të Kosovës (Zagreb 25.02. 2016)
 Memorandum i mirekuptimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe
Odës Ekonomike të Kosovës (OEK) (Prishtinë, 16.03.2016)
 Memorandum i mirekuptimit ndërmjet Odës Ekonomike të Kosovës (OEK) dhe Malta Chamber of
Commerce, Enterprise and Industry (MCC) (Maltë 28. 03. 2016)
 Marrëveshje bashkëpunimi për realizimin e projektit të trajnimit në punë ndërmjet: Ministrisë së Punës
dhe Mirëqenies Sociale dhe Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike Amerikane në Kosove
(Prishtinë 23. 04. 2016);
 Marrëveshje bashkëpunimi në mes Odës Ekonomike të Kosovës dhe kompanisë Albpress (Prishtinë, 04.
05. 2016);

Nga nënshkrimi i Memorandumit OEK&MCC, Maltë 28.03.2016

13

RAPORT I PUNËS 2015 dhe 2016









Marrëveshje bashkëpunimi në mes të Odës Ekonomike të Kosovës (OEK) dhe Institutit Zvicrran të
studimeve Shqiptare (ISEAL) (Prishtinë, 06.05.2016);
Marrëveshje në mes të World Sme Forum (WSF) Odës Ekonomike të Kosovës (OEK)
(06.05.2016);
Memorandum i mirëkuptimit në mes të Odës Ekonomike të Kosovës (OEK) dhe Chamber de
Commerce, d’industrie et de Services Suisse – Kosovo CCISSK, (Prishtine 01.06.2016);
Memorandum i bashkëpunimit ndërmjet Odës Ekonomike të Kosovës (OEK) dhe Fongermarket
Corporation - Kosovo branch (Prishtine 02.06.2016);
Memorandum i mirëkuptimit në mes të OEK dhe BpB (Prishtinë 26.07.2016);
Memorandum i mirëkuptimit në mes të OEK dhe MUSIAD, (Shkup 21.10. 2016);
Memorandumi i bashkëpunimit me Kolegjin AAB (dhjetor 2016).

Me qëllim të ngritjes së transparencës dhe informimit të publikut, menaxhmenti i Odës Ekonomike të Kosovës
gjatë vitit 2016 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


























20.01.2016 Gërxhaliu takohet me zyrtaret e lartë të Bundestagut Gjerman;
22.01.2016 Oda Ekonomike e Kosovës antaresohet në ICC (Oden Ekonomike Nderkombetare);
28.01.2016 Oda Ekonomike e Kosovës e shqetësuar për bartjen e kapitalit dhe investimeve nga Kosova
në vendet tjera;
01.02.2016 Oda Ekonomike e Kosovës kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike;
04.02.2016 Oda Ekonomike e Kosovës kundërshton kushtëzimet e Doganës së Serbisë ndaj kompanive
kosovare;
06.02.2016 Kryetari i Odës Nacionale të Modës Italiane vizitoi Odën Ekonomike të Kosovës;
12.02.2016 Rritet pakënaqesia e bizneseve;
18.02.2016 Gërxhaliu takon zyrtarët e lartë të Studio Moderna;
22.02.2016 Agjenda politike po dëmton atë ekonomike;
25.02.2016 Oda Ekonomike e Kosovës dhe Oda Ekonomike e Bosnjes dhe Herzegovinës nënshkruajnë
memorandum bashkëpunimi;
29.02.2016 Fillon funksionimi i Akademisë së Ndërmarrësisë në kuadër të OEK-ut;
02.03.2016 Në OEK prezantohet master plani për lagjen Kodrina;
04.03.2016 Kompania Ahas Holding- Prishtinë shembull i mirë i bashkëpunimit me institucionet
vendore;
07.03.2016 Të thellohet bashkëpunimi në mes të OEK-ut dhe OEMVP;
18.03.2016 Gërxhaliu – Kundërshtar të Kosovës papunësia dhe zhvillimi ekonomik;
12.04.2016 Prodhuesit e ujit të rrezikuar me taksën retroaktive;
18.04.2016 Oda Ekonomike e Kosovës themeloi Organizatën Sindikale;
26.04.2016 The Heritage Foundation: Kosova e 84-ta në rangimin global dhe e 35 –ta në Evropë sa i
përket lirisë ekonomike;
25.05.2016 Oda Ekonomike e Kosovës përshendet fillimin e realizimit të kërkesave ë saj nga MMPH;
16.06.2016 Marrëveshja për stabilizim dhe asocim mundësi por edhe kosto e lartë për prodhuesit
vendorë;
16.06.2016 Odat ekonomike dënojnë kërcënimet kundër investorëve;
17.06.2016 Oda Ekonomike e Kosovës merr pjesë në Asamblenë Plenare të Eurochambres (Zagreb);
29.06.2016 Avancon bashkëpunimi në mes të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Doganave të Kosovës;
01.07.2016 Oda Ekonomike e Kosovës përkrah kërkesat e Feronikelit drejtuar institucioneve të vendit;
04.07.2016 Oda Ekonomike e Kosovës në Samitin e Parisit;
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13.07.2016 Raportet e mira politike në mes të Kroacisë dhe Kosovës të jenë obligim për avancimin e
bashkëpunimit ekonomik;
14.07.2016 Edhe nga dominimi i agjendës politike në Kosovë, sektori privat rritë optimizmin për të
bërë biznes;
18.07.2016 Edhe një sukses i madh i Odës Ekonomike të Kosovës- antarësimi ne SRCIC;
21.07.2016 OEK rekomandon amandamentimin e Ligjit për Tregti të Brendshme;
26.07.2016 BpB bankë e ekonomisë së vogël dhe të mesme e orientuar nga diaspora dhe përkrahja e
eksportit;
24.08.2016 Liderët e vendeve të rajonit përkrahin fuqishëm bashkëpunimin ekonomik rajonal
udhëhequr nga Odat Ekonomike;
25.08.2016 Pa pjesëmarrjen e barabartë të institucioneve të Kosovës, OEK nuk do të jetë pjesë e
takimeve Kosovë-Serbi;
09.09.2016 Integrimi Evropian duhet të vazhdojë të jetë katalizator i demorkatizimit dhe modernizimit
në tërë kontinentin Evropian;
21.09.2016 Agjenda ekonomike duhet të ketë përparësi mbi atë politike;
08.10.2016 OEK përshëndet aprovimin e Ligjit mbi Trepçën;
10.10.2016 Oda Ekonomike e Kosovës i përgënjeshtron disa shkrime në media se kinse përfaqësuesit e
saj do të marrin pjesë në forumin ekonomik Shqipëri-Serbi i cili duhet të mbahet në Nish;
13.10.2016 Oda Ekonomike e Kosovës anëtare e barabartë dhe me të drejtë vote në Parlamentin
Evropian të Ndërmarrësve;
20.10.2016 Kosova, mundësi e mirë e të bërit biznes;
19.10.2016 Bavaria, partner ekonomik strategjik për vendet e Ballkanit Perëndimor;
19.10.2016 Njëmbëdhjet vjet të bashkëpunimit të sukseseshëm OEK – Oda Zejtare e Dortmundit;
21.10.2016 Edukimi dhe Investimi në projekte ndërtimore me karakter social dhe ekologjik, synim i
bashkëpunimit me Kosovën;
26.10.2016 OEK: Mungesa e mjeteve financiare dhe normat e larta të interesit barierë e bizneseve por
vlerësim i përgjithshëm pozitiv;
27.10.2016 Konferenca Rajonale Ekonomike me temën “ Perspektivat Zhvillimore të Ballkanit
Perëndimorë”
02.11.2016 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe kulturës dhe Oda Ekonomike e Kosovës të përkushtuar
në avancimin e Arsimit për Punësim;
03.11.2016 Franca partner strategjik i Kosovës;
04.11.2016 Ratifikimi i marreveshjës për transport ndërkombëtar në Parlamentin e Bullgarisë, nevojë
dhe mundësi e avancimit të bashkëpunimit ekonomik;
08.11.2016 Taktikat mashtruese të KEDS-it dëmtojnë qytetarët dhe ekonominë vendore;

2. LOBIMI I INTERESAVE TË ANËTARËVE
2.1 Takimet e Shoqatave Sektoriale
Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2016 janë mbajtur nji numër takimesh 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 2016 ka mbajtur gjashtë takime të
punës. 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.
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Shoqata e të ndërmarrjeve të ndërtimtarisë dhe prodhuesve të materialit ndërtimor të Kosovës, gjatë vitit
2016 ka organizuar tri 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 2016 ka organizuar dy takime;
Shoqata e transportit të udhëtarëve gjatë vitit 2016 ka organizuar gjashtë 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 2016 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
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, gjatë vitit 2016 ka mbajtur njizetë takime gjatë vitit 2016. Shoqata
është bërë pjesë – anëtare në TEGOVE. Menjëherë pas konstituimit të organeve kjo shoqatë ka
organizuar disa takime me: Shoqatën e Bankave të Kosovës, Shoqatën e Noterëve, Shoqatën e
Avokatëve, takimin me kompanitë e sigurimeve, takim me Këshillin Gjyqësorë dhe takim për
nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit dhe bashkëpunimit me Shoqatën e Vlerësuesve të
Pasurive të Paluajtëshme të Shqipërisë-SVP ALBANIA dhe The Institute of Certified Valuers of
Montenegro ( ICVM ) – Institut ovlascenih procenjivaca Crne Gore (IOPCG ).
Shoqata e Esteticientëve të Kosovës gjatë viteve 2016 ka mbajtur nga dy takime pune, gjithsejt 2 (dy )
takime ku është diskutuar rreth aktiviteteve të shoqatës.
Shoqata e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike gjatë vitit 2016 ka mbajtur 3 (tre) takime pune, në të cilat
janë analizuar problemet dhe barierat me të cilat ballafaqohen bizneset e këtij sektori. Në veqanti janë
adresuar kërkesat tek institucionet rreth taksave dhe akcizës në ujë dhe pije, si dhe problemeve tjera.
Shoqata e prodhuesve, importueseve dhe distributorëve të produkteve të duhanit gjatë vitit 2016 ka
mbajtur katër takime pune.
Shoqata e lojërave të fatit gjatë vitit 2016 ka organizuar nji takim ;
Shoqata e metalopërpunuesve të Kosovës gjatë viteve 2016 ka mbajtur nga nji takim pune;
Shoqata e artarëve dhe argjentarëve të Kosovës gjatë viteve 2016 ka mbajtur nga (një) takim pune;
Gjatë viteve 2016 janë mbajtur dy takime me kryetarët e Shoqatave së bashku me Ministrin e Ministrisë
së Financave, z. Avdullah Hotin, Ministren e MTI-së, znj. Hykmete Bajramin, përfaqësuesin e
Doganave dhe atë të ATK-së, ku janë paraqitur dhe shqyrtuar kërkesat nga Shoqatat për përfaqësuesit e
institucioneve.

Një kronologji e takimeve të Kuvendeve dhe Këshillave drejtuese të Shoqatave sektoriale për vitin 2016 sipas
kohës së mbajtjes së tyre, janë prezentuar si në vijim:
 25.01.2016 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar, e cila ishte e fokusuar
rreth çështjes së evidentimit të AD sipas Marrëveshjes për bashkëpunim dhe shqyrtimi i kërkesave të
AD për qasje të reja në përgjithësi;
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Nga takimi i Shoqatës së pijeve alkoolike dhe joalkoolike, 12.04.2016








28.01.2016 Mbledhja e Shoqatës të Prodhuesëve, Importuesëve dhe Distributorëve të produkteve të
duhanit ku u diskutua rreth Importimit të duhanit fletë nga 3 ndërmarrje të identifikuara. Një gjë e tillë u
paraqit si problem për importuesit e duhanit pasiqë u përmend në ketë takim importimi i duhanit fletë
importohet si lendë e parë dhe nuk ngarkohet me akcizë.
04.02.2016 Mbledhja e Shoqatës së Transportit të udhëtarëve lidhur me Draftimin e Ligjit për
transportin rrugor, Udhëzimi Administrativ I rendeve të udhëtimit bazuar në Ligjin e Draftuar, dhe
Draftimi I Ligjit mbi TVSH;
19.02.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
23.02.2016 Mbledhja e Shoqatës së Transportit të udhëtarëve lidhur me shqyrtimin e kërkesave të
Shoqatave regjionale për amandamentimin e Ligjit të transportit rrugor dhe ligjit të TVSH, shqyrtimi I
kërkesave të Shoqatave të Drenasit, Mitrovicës dhe Podujevës në lidhje me transportin illegal;

Nga takimi i Kshillit Inicues t Shoqats pr Edukim n Fmirin e Hershme.



24.02.2016 Mbledhja e Këshillit Iniciues për themelimin e Shoqatës për Edukimin në Fëmijërinë e
Herëshme.Mbledhja është organizuar me qëllim të themelimit të Shoqatës për Edukimin në Fëmijërinë
e Herëshme me ç`rast gratë ndërmarrëse u njoftuan me fushëveprimtarinë e Odës Ekonomike të
Kosovës.
 01.03.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 03.03.2016 Mbledhja e Shoqatës të importuesëve të autorizuar të automjeteve të reja;
Qëllimi i takimit ishte prezantimi i planit të detajuar të projektit nga kompania MODUS LLC dhe të përkrahur
edhe nga Oda Ekonomike e Kosovës para përfaqësuesëve të ndërmarrjeve të kesaj Shoqate lidhur me
organizimin e një Panairi të automjeteve te reja në shesh.
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Me kërkesë të Qendrës së automjeteve të Kosovës është përpiluar dhe nënshkruar nga Oda dhe QendraMarreveshja e bashkëpunimit në mes të Qëndrës së automjeteve dhe Odës Ekonomike të Kosovës.
 04.03.2016 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar, raporti lidhur me
validimin e qasjeve nga ana e Agjensioneve Doganore;
 09.03.2016 Mbledhja e Kuvendit të Shoqatës të Metalopërpunuesëve të Kosovës.
Në këtë mbledhje Kryetari i Shoqatës z.Isuf Zuka i njoftoi të pranishmit me aktivitetet që i ka pasur me
përfaqësuesit e instituscioneve dhe takimet me përfaqësuesit nga KIESA dhe GIZ.
 17.03.2016 Shoqata e Operatorëve të Terminaleve të licencuara, lidhur me Licencimi i Terminaleve të
reja;
 12.04.2016 Mbledhja e Shoqatës të prodhuesëve të pijeve alkoolike dhe joalkoolike; Tema diskutimi
ishin: Problemet e paraqitura nga hyrja në fuqi të UA 02/2016 për Strukturën e Pagesave të Ujit.
Shoqata e Prodhuesve të Pijeve Alkoolike dhe Jo Alkoolike dhe ata të Klubit të Prodhuesve të Kosovës (KPK)
në këtë mbledhje të përbashkët kanë shqyrtuar shqetësimet dhe ankesat e prodhuesëve të ujërave dhe të lëngjeve
të Kosovës. Prodhuesit e ujit dhe të lëngjeve, përfaqësuesit e të cilëve morën pjesë në këtë mbledhje, janë
shprehur të shqetësuar rreth ngarkesës për të paguar retroaktivisht taksë për shfrytëzimin e ujërave, të paraparë
me Udhëzimin Administrativ për Strukturën e Pagesave të Ujit, të miratuar me datë 04 mars 2016.
Pjesëmarrësit në mbledhje, duke konkretizuar kërkesat e tyre kërkuan që nga Udhëzimi administrativ të hiqet
neni 12 sipas të cilit: “Të gjithë detyruesit te cilët deri në hyrjen në fuqi të këtij Udhëzimi Administrativ nuk i
kanë kryer detyrimet, obligohen që brenda afatit prej dy vitesh t’i kryejnë detyrimet e parapara me Udhëzimin
Administrativ Nr. 06/2006”.
 13.04.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 19.04.2016 Mbledhja e Kuvendit të Shoqatës të ndërmarrjeve ndërtimore dhe prodhuesit e materialit
ndertimor të Kosovës, ku janë shqyrtuar këto tema:
Shqyrtimi i Procesit të legalizimit, Shqyrtimi i procesit të pranimit teknik të objekteve të ndërtuara dhe leja e
perdorimit, Aplikimi i pagesave të kunderligjshme për komisionin e dhënjes së lejeve të ndertimit, Llogaritja e
taksave të densitetit, Shqyrtimi i plaqkitjes nga ana e KEDS-it të trafostacioneve dhe vendeve ku ndodhen
trafostacionet;
 21.04.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 22.04.2016 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar, Bashkëpunimi I
Shoqatës me Doganën e Kosovës dhe AUVK-un;
 27.04.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 28.04.2016 Mbledhja e Kuvendit për themelimin e Shoqatës për Edukimin në Fëmijërinë e Herëshme
Pas shqyrtimit të Statutit të Shoqatës i cili u miratua në parim, ndërsa vërejtjet dhe sygjerimet përfaqësuesit e
ndërmarrjeve u zotuan që do t’i dërgojnë me shkrim, pasoi zgjedhja e organeve të Shoqatës.
 03.05.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 10.05.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 11.05.2016 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar, Shqyrtimi i
Urdhëresës për zbatimin e kanalit të verdh, të automatizuar,
 13.05.2016 Mbledhja e Shoqatës të prodhuesëve të pijeve alkoolike dhe joalkoolike; Tema diskutimi
ishin:
Konkluzat e dala nga takimi i fundit i Kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës z.Safet Gërxhaliu, së bashku me
Kryetarin e Shoqatës z. Bashkim Osmanin dhe përfaqësuesin e Klubit të prodhuesëve të Kosovës me Ministrin e
Ministrisë të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor z. Ferid Aganin me 10.05.2016 lidhur me problemet rreth taksës
ujore. Në ketë takim në të cilin u diskutua për problemet e dala qysh nga hyrja në fuqi të UA 2006/6 me të cilin
ambalazhuesit e ujit ishin të obliguar që të paguanin taksën ujore prej 0,009 cent për litër të shitur, e cila ishte
barrë e pa përballueshme për ta dhe me e larta në regjion, ishte shkak i mos pagesës të sajë për vite me radhë.
Edhe përkundër insistimit të prodhuesve që kjo taksë të zvoglohet dhe të jetë e krahasueshme me shtetet e
regjionit, pas 10 viteve më në fund u nënshkrua UA 02/2016 nga Kryeministri i Kosoves dhe tani është në fuqi
nga data 04.Mars 2016. Vlera e taksës ujore sipas këtij Udhëzimi është 0,001 cent për litër të shitur.
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Prodhuesit e Pijeve Alkoolike dhe Joalkoolike u njoftuan nga Kryeinspektori i Ministrisë të Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinor z. Bedri Halimi se bazuar në UA 2/20016 të gjithë prodhuesit e pijeve alkoolike dhe
joalkoolike do të jenë të obliguar që të paraqesin raportin e shitjes duke filluar nga 4 Marsi 2016, dhe ato fabrika
që nuk kanë aplikuar për Lejën Ujore janë të obliguara që deri me datën 20.05.2016 të aplikojnë, përndryshe do
t`u nënshtrohen denimeve ligjore.
 17.05.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës;
 24.05.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës ;
 01.06.2016 Mbledhja e Shoqatës së Transportit të udhëtarëve lidhur me kërkesën e Ministrisë së
Infrastrukturës, shqyrtim i çmimeve të transportit ndërkombëtar;
 03.06.2016 Mbledhja e Kuvendit për themelimin e Shoqatës të bujqëve prodhues të Kosovës.
 07.06.2016 Mbledhja e Shoqatës të lojrave të fatit;
Temë diskutimi: Njoftim mbi plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit mbi lojrat e fatit
 08.06.2016 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar, Shqyrtimi i
Urdhëresës për zbatimin e kanalit të verdh, të automatizuar,
 09.06.2016 Mbledhja e Shoqatës së Transportit të udhëtarëve, Analiza e situatës së krijuar pas shpalljes
së nisjeve të lira;
 15.06.2016 Mbledhja e Kuvendit të Shoqatës të Artarëve dhe Argjendarëve të Kosovës;
Temë e diskutimit: Shqyrtimi i UA – MF nr: XX/2016 për skemën e veçantë për arin e investueshëm.
 12.07.2016 Mbledhja e Keshillit Drejtues Shoqatës të Artarëve dhe Argjendarëve të Kosovës.Qëllimi i
takimit ishte që kompetentet e Ministrisë të Financave, hartues të këtij Udhëzimi, përfaqësuesi nga
Administrata Tatimore e Kosovës dhe përfaqësuesi nga Dogana e Kosovës të japnin sqarimet e
nevojshme anëtarëve të Shoqatës lidhur me këtë Udhëzim Administrativ.
 21.06.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 21.06.2016 Mbledhja e Kuvendit të Shoqatës të ndërmarrjeve ndërtimore dhe prodhuesit e materialit
ndertimor të Kosovës, me të vetmen temë Shqyrtimi i problematikës së tatimeve e posaqërisht I TVSHsë në ndërtim;
 29.06.2016 Shoqata e Operatorëve të Terminaleve të licencuara, Avancimi dhe modernizimi i
bashkëpunimit të Terminaleve Doganore;
 12.07.2016 Mbledhja e Keshillit Drejtues Shoqatës të Artarëve dhe Argjendarëve të Kosovës.Qëllimi i
takimit ishte që kompetentet e Ministrisë të Financave, hartues të këtij Udhëzimi, përfaqësuesi nga
Administrata Tatimore e Kosovës dhe përfaqësuesi nga Dogana e Kosovës të japnin sqarimet e
nevojshme anëtarëve të Shoqatës lidhur me këtë Udhëzim Administrativ.
 10.08.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 16.08.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 23.08.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 08.09.2016 Mbledhja e Shoqatës së Transportit të udhëtarëve, Drafat propozimi I rrjetit të linjave në
transportin ndërurban të udhëtarëve me autobus
 14.09.2016 Mbledhja e Shoqatës së Transportit të udhëtarëve, Debat për plotësim ndryshimin e Ligjit
mbi transportin rrugor 04/L-179;
 21.09.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 06.10.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 12.10.2016 Mbledhja e Shoqatës së shpedicionit të brendshëm dhe ndërkombëtar, Shqyrtimi I
kërkesave për qasje në AW;
 12.10.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 20.10.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 21.10.2016 Mbledhja e Shoqatës të Prodhuesëve, Importuesëve dhe Distributorëve të produkteve të
duhanit ku u diskutua rreth çmimit bazë - të mirret çmimi i shtekut e jo i pakos.
 31.10.2016 Mbledhja e Shoqatës të prodhuesëve të pijeve alkoolike dhe joalkoolike
Në këtë takim u diskutua lidhur me problemet e dala nga zbatimi i Udhëzimit Administrativ
Nr. 02/2016 për
Strukturën e Pagesave të Ujit, përkatësisht nenit 12 të këtij udhëzimi.
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Prodhuesit e ujit dhe të lëngjeve, përfaqësuesit e të cilëve morën pjesë në këtë mbledhje, janë shprehur të
shqetësuar rreth paqartësive dhe problemeve rreth taksës për shfrytëzimin e ujërave, të paraparë me Udhëzimin
Administrativ për Strukturën e Pagesave të Ujit, të miratuar me datë 04 mars 2016.
Kërkesa e prodhueseve është që Drejtoria e Ujërave të mundësojë pagesën e taksës ujore nga data e hyrjes ne
fuqi të Udhëzimit Administrativ, në mënyrë që prodhuesit e pijeve alkoolike dhe joalkoolike të fillojnë te
paguajnë këto fatura derisa të anulohet neni 12 i Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2006”.
 03.11.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës
 04.11.2016 Mbledhja e Kuvendit të Shoqatës të ndërmarrjeve që merren me qarkullim të naftës,
derivate të naftës, gazrave dhe lubrifikanteve, “SHQNGL” ku janë shqyrtuar këto tema:
Procesi i rifiskalizimit; UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr.XX/2016 PËR CILËSINË E
KARBURANTEVE TË LËNGËTA TË NAFTËS, si rezultat i punës së Shoqatës është realizuar një ndër
qëllimet e saj, është zbritur çmimi i sistemeve të fiskalizimit nga 18500 euro në 4000 euro;
 08.11.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës;
 14.11.2016 Mbledhja e Shoqatës së Prodhuesve, Importuesve dhe Distributorëve të produkteve të
duhanit;
 15.11.2016 Mbledhja e Këshillit drejtues i Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës ;
 17.11.2016 Mbledhja e Shoqatës të Prodhuesëve, Importuesëve dhe Distributorëve të produkteve të
duhanit ku u parapergatit shkresa nga financierët e ndërmarrjeve për Ministrin e Financave lidhur me
problematikën e çmimeve;
 22.11.2016 Mbledhja e Shoqatës të Prodhuesëve, Importuesëve dhe Distributorëve të produkteve të
duhanit ku u parapergatit shkresa nga financierët e ndërmarrjeve për Ministrin e Financave lidhur me
problematikën e çmimeve;

Nga mbledhja e Shoqatës së Prodhuesve, Importuesve dhe Distributorëve të Produkteve të Duhanit, 22.11.2016



15.12.2016 Mbledhja e Shoqatës së ndërmarrjeve ndërtimore dhe prodhuesve të materialit ndërtimor të
Kosovës, ku u shqyrtua mundësia e angazhimit të nxënësve të shkollave profesionale në Kosovë, në
anagazhimin e tyre për kryerjen e mësimit praktik tek bizneset anëtarte të shoqatës.
Gjithashtu u diskutua për barierat dhe pengesat që kan bizneset në kan bizneset në raport me Komunen
e Prishtinës për taksen e densitetit dhe procedurat tjera burokratike, të cilat po e stagnojn afarizmin e
ndërmarrjweve ndërtimtare që operojn në këtë komun.

20

ODA EKONOMIKE E KOSOVËS

Nga takimi i Shoqatës së ndërmarrjeve ndërtimore dhe prodhuesve të materialit ndërtimor të Kosovës, 15.12.2016



20.12.2016 Mbledhja e Shoqatës së ndërmarrjeve që merren me qarkullimin e naftës, derivateve të naftës
dhe lubrifikanteve.,,SHQNGL”, ku u përmbledhen të arriturat dhe sfidat e kësaj shoqate gjatë vitit 2016.

Nga takimi i Shoqatës SQNDL, 20.12.2016

2.2 Adresimi i Kërkesave të anëtarëve
Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2016 janë adresuar një numër i madh shkresave drejtuar institucioneve relevante
të nivelit qendror dhe lokal dhe agjensioneve të pavarura.
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Një kronologji e këtyre adresimeve , sipas kohës së mbajtjes së tyre, është prezentuar si në vijim:
 11.01.2016 dhe me 11.03.2016 është dërguar e njejta kërkesë për Shoqatën e prodhuesëve të materialit
ndërtimor nga argjila këtyre Institucioneve: Kuvendit të Kosovës- Komisioni për Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregëti dhe Industri, Qeverisë së Kosovës - Zyrës së Kryeministrit, z.Isa Mustafa,
Ministrisë së Financave - Ministrit, z.Avdullah Hoti, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Ministrit
z.Blerand Stavileci dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Ministres z.Hykmete Bajrami. Shoqata në
fjalë është e shqetësuar me faktin se Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale - KPMM si
institucion Shtetëror nuk është i përfshirë në listën e Institucioneve për faljen e borxheve publike.
 18.01.2016 P A D I- Qeverisë së Republikës së Kosovës per: inicimin e konfliktit administrativ për
anulimin 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 Akcizës për Lojërat e fatit (heshtje administrative).
 21.01.2016 Kërkesë për Kryeministrin e Republikës të Kosovës, z.Isa Mustafën, Ministrinë për
Dialog, respektivisht për Ministren, znj.Edita Tahirin, dhe Ministrinë e Tregëtisë dhe Industrisë,
Ministres znj.Hykmete Bajrami, për problemin e pa zgjidhur të ADR të Kosovës nga Shteti i Serbisë,
nga Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivate të naftës, gazërave dhe
lubrifikantëve, “SHQNLG” të Kosovës.
 25.01.2016 Kerkesën për Bordin Mbikqyrës për Licencimin e Vlerësuesve për Pronat e Paluajtëshme
dhe për pranimin e një përfaqësuesi të SHVK-së në BMLVPP.
 02.02.2016 Dërgimi i shkresës tek të gjitha institucionet më të larta të shtetit per:
Aktet nënligjore në zbatim të Ligjit Nr. 04/L-156 “Për kontrollin e duhanit”.
 04.02.2016 Dërgimi i shkresës Ministrit të Financave dhe drejtorit të Doganës për mundesinë e
organizimit të një takimi me perfaqësuesit nga Shoqata për problemin e importit të duhanit fletë.
 11.02.2016 Dërgimi i shkresës z.Isa Mustafa- Kryeministër i Republikës së Kosovës, Komisionit
Kuvendor për Ekonominë dhe Financën, z. Lulzim Rafuna- Drejtor i Përgjithshëm i Doganave për
Furnizimin me banderola për Industrinë e Duhanit me produkte të duhanit.
 29.02.2016 Kërkesë për Kryetarin e bordit të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale – KPMM
nga Shoqata e prodhuesëve të materialit ndërtimor nga argjila, për caktimin e takimit me Kryetarin dhe
bordin e KPMM-së, takimi është realizuar me 04.02.2016.
 10.03.2016 Shkresa drejtuar MPJ, nga Shoqata e Vlerësuesve të Pronave;
 13.03.2016 Shkresë drejtuar drejtorit të Doganës z.Lulzim Rafuna, nga Shoqata e shpedicionit të
brendshëm dhe ndërkombëtar, lidhur me 8 kërkesat e Shoqatës së Shpedicionit. Nga kjo shkresë
dërguar Doganës janë realizuar 7 kërkesat e tyre, si dhe kërkesën e 8 kanë qenë duke e trajtuar si
mundësi për realizimin sa më të shpejtë;
 01.04.2016 Shoqata e ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivate të naftës, gazërave dhe
lubrifikantëve, “SHQNLG” të Kosoves i drejtohet kryeministrit Isa Mustafës, Ministrisë të Tregëtisë
dhe Industrisë, Ministres, znj.Hykmete Bajrami dhe Ministrisë së Infrastrukturës, Ministrit z.Lutfi
Zharkut me shkresën me të cilën mbështetë Qeverinë e Republikës së Kosovës për vendimin e marrur
për vendosjen e masave të reciprocitetit ndaj Republikës së Serbisë për shkak të mosnjohjes së ADR të
Shtetit të Kosovës;
 13.04.2016 Shkresa e dërguar 3 Ministrive (Ministrisë të Financave, Ministrisë të Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinor dhe Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë) per takim emergjent me përfaqësuesit e
Shoqatës së prodhuesëve të Pijeve Alkolike dhe Joalkolike dhe të Klubit të Prodhuesëve të Kosovës
lidhur me problemet e dala pas nënshkrimit të Udhëzimit Administrativ Nr.02/2016 dhe për strukturën e
pagesave të ujit;
 25.04.2016 Shkresë dërguar Ministrisë Infrastrukturës drejtorit Burim Krasniqi, nga Shoqata e
Transportit të Udhëtarëve lidhur me shqyrtimin e kërkesave të shoqatave Regjionale për
amandamentimin e Ligjit të Transportit Rrugor;
 28.04.2016 Shoqata për Edukimin në Fëmijërinë e Herëshme;
 04.05.2016. Shkresa e Shoqatës së Ndërmarrjeve Ndërtimore dhe Prodhuesve të Materialeve
Ndërtimore të Kosovës, drejtuar këtyre institucioneve: Komunës së Prishtinës, z.Dardan Sejdiut,
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Ministrisë së Planifikimit Hapsinor , Ministrit, z.Ferid Aganit, Prokurorisë Themelore në Prishtinë,
Njësitit Antikrim dhe EULEX-it. Kjo shkresë i`u ka dërguar edhe Mediave elektronike, lidhur me
shqetësimin e Shoqatës për vazhdimin e barrierave dhe mos respektimit të ligjeve dhe rregullatives
ligjore nga ana e institucioneve qendrore dhe lokale për këto barriera: Vazhdimi i praktikës së mos
ndryshimit të taksave administrative; Vazhdimi i parregullësive në lidhje me përllogaritjen e taksës së
densitetit; Dështimi i procesit të legalizimit; Mos definimi ligjor për pranimin teknik të objekteve
ndërtimore dhe Tendenca e tjetërsimi i trafostacioneve elektrike të investitorëve dhe kalimi në pronësi
të KEDS-it.
 11.05.2016 Shkresë drejtuar drejtorit të Doganës, nga Shoqata e shpedicionit të brendshëm dhe
ndërkombëtar lidhur me sqarimin e urdhëresës të Doganës 189/06/05/2016;
 16.05.2016 Shkresë, zëvendësdrejtorit të Administratës Tatimore të Kosovës- z. Hamdi Hoxha, për
njoftim për problematiken aktuale të Shoqates për lojra të fatit dhe pengesat aktuale per ushtrimin e
aktivitetit afaristë të anëtarëve të Shoqates, bashkë me Propozim – Kërkesë për ndërmarrjen e
veprimeve të nevojshme juridike në funksion të eliminiminit të pengesave për punët e përmendura në
këte shkresë dhe për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Adminitrativ MF- Nr. 3/2013 për zbatimin
e Ligjit Nr. 04/L-080 për Lojërat e Fatit , me qëllim të precizimit të distancave duke marrur për bazë
distancen në metër gjatësi në vijë tokësore sipas zgjidhjeve të tilla në Rajon, respektivisht në Shqipëri;
 25.05.2016 Dergimi i shkresës të gjitha institucioneve me të larta të shtetit për Aktet nënligjore në
zbatim të Ligjit Nr. 04/L-156 “Për kontrollin e duhanit”;
 01.06.2016 Shkresë nga Shoqata e Transportit të Udhëtarëve, drejtuar Ministrisë Infrastrukturës,
Ministrit Lutfi Zharku, zv.Ministrit Hanefi Muharremi, Sekretarit të Përgjithshëm Xhelil Bekteshi dhe
drejtorit të Departamentit Transportit rrugor Burim Krasniqi, për kërkesën për pezullimin e rendeve të
udhëtimit;
 06.06.2016 Shkresë nga Shoqata e prodhuesve të grurit, znj. Hykmete Bajrami, Ministre e Ministrisë të
Tregtisë dhe Industrisë për të bërë kërkesë për Mbrojtjen e Prodhimit Vendor të Grurit;
 10.06.2016 Shkresë zëvendësdrejtorit të Administratës Tatimore të Kosovës- z. Hamdi Hoxha, për
përgjegje në kërkesen tuaj verbale lidhur me detyrimin për marrjen e të dhënëva personale nga lojtarët
fitues dhe detyrimin që secili fitues të nënshruaj se ka fituar shumën e caktuar;
 17.06.2016 Shkresë nga Shoqata e Transportit të Udhëtarëve drejtuar Ministrit të Infrastrukturë z.Lutfi
Zharku për përcaktimin e një termini pë takim të përbashkët me z.Safet Gërxhaliu, Jakup Berisha, Kadri
Rrahamani, Sami Gavazaj, Naim Ismajli, Xhevat Bërdynaj dhe Ekrem Veselaj;
 28.07.2016 Shkresa Ministres të Tregtisë dhe Industrisë znj.Hykmete Bajrami dhe znj. Sytrime
Dervisholli, udhëheqëse e Departamentit të Tregtisë për kërkesë propozim për mbrojtjën permanente të
produktit vendore;
 15.09.2016 Shkrese Administrates Tatimore t Kosoves dhe Doganes te Kosoves ku janë bërë komente vërejtje lidhur me Projekt Udhëzimin Administrativ Mf - nr. Xx/2016, për Procedurat e Mbledhjes së
Tatimit në Akcizë në Lojërat e Fatit;
 06.10.2016 Shkrese Ministrit të Ministrise te Financave ku janë bërë komente - vërejtje lidhur me
Projekt Udhëzimin Administrativ Mf - nr. Xx/2016 për Procedurat e Mbledhjes së Tatimit në Akcizë në
Lojërat e Fatit;
 31.10.2016 Shkresë për z.Ferat Shala, Ministër i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për
të bërë kërkesë për mundësimin e pagesës së taksës ujore nga data e hyrjes në fuqi të Udhëzimit
Administrativ Nr.02/2016;
 04.11.2016 Nga mbledhja e Shoqatës të ndërmarrjeve që mirren me qarkullim të naftës, derivate të
naftës, gazrave dhe lubrifikanteve, “SHQNLG” të Kosoves e mbajtur me këtë datë janë dërguar
shkresa: Kryeministrit, z.Isa Mustafës, Ministrit të Ministrisë të Infrastrukturës, z.Lutfi Zharkut,
Ministres të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, znj.Hykmete Bajramit dhe Ministrit të Ministrisë së
Financave, z.Avdullah Hotit me këto kërkesa:
Apel i Shoqatës ishte që të gjitha pikat e karburanteve të pajisen me sistem fiskal, pasi që kërkesa e anëtarëve të
Shoqatës është realizuar, është thyer monopoli dhe çmimi është ulur nga 18500€ në 4000€. Njëherit ju kërkua
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Ministrit z.Abdulla Hotin, dhe ATK-së që të mos bëj presion dhe mos ti gjobit naftaret se te gjithë janë të
interesuar që të pajisen me sistemin e ri fiskal. Kërkesë për kyqje në rrugë të paguhet vetëm një here, kur te
merret leja e ndertimit, dhe tjera vite te lirohen nga taksat; Kontrollimi i cilësisë të bëhet gjatë importit në kufi;
Ligji i naftës të kthehet në Kuvend dhe te kalojë sa më parë, ndërsa NENI 5. Pika 6.të mbetet ashtu siç është;
Udhëzimi xx- 2016 duhet të ketë përmirësime dhe vërejtjet tona te merren parasyshë; Trupat inspektuese duhet
të largohen sa më pare; Një përfaqësues nga Shoqata duhet të jetë pjesë e çdo punimi në Udhëzime apo Ligje si
palë e interesit; Tenderi për derivate i cili ju ka dhënë kompanisë “Hib Petrol”, në shumën prej 14.000.000 euro,
kërkojmë që të jetë në shumë llote dhe mos të ketë të drejtë më shumë se një llot asnië kompani; Kërkesa që të
merren masa që operatori i cili e ka pasur monopolin të hetohet, që tre vite e ka mbajtur peng rifiskalizimin;
Kërkesa që të gjitha gjobat të cilat janë lëshuar për rifiskalizim të ju rimbursohen bizneseve; Formimi i
Rregullatorit të derivative-çmimeve; Të pranohen humbjet gjatë transportit, deponimit dhe manipulimit me
karburante të naftes dhe derivateve të saj;
 14.11.2016 Për Shoqatën e prodhuesve të materialeve ndërtimore nga argjila ju kanë dërguar dy shkresa
Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri;
2.3 Adresimi i propozimeve për ndryshimin dhe plotësimin e legjislacionit primar dhe sekondar
Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2016, 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 2016, mund të veçohen një
numër sosh siç vijon:
Projektligji për energjinë;
Projektligji për energjinë elektrike;
Projektligji për rregullatorin e energjisë;
Projektligji për gazin natyror;
Projektligji për rregullat e komunikacionit rrugorë;
Projektligji për falimentimin;
Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve
Penale;
Projektligji për tregtinë me produkte te naftës dhe karburanteve te ripërtërishme në Kosovë;
Projektligjin për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;
Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-019 për aftësimin, riaftësimin
profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara;
Projektligjin nr. 05/L-090 për sponsorizime dhe donacione në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit;
Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-212 të Punës;
Projektligji për Akreditimin;
Projektligjin për Kamatëvonesat në Transaksionet Tregtare;
Projektligjin per ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit nr.04/L-131 per skemat pensionale të financuara
nga shteti;
Projektligjin per rregullat e komunikacionit rrugor;
Projektligjin për Agjencinë e Tatimit dhe e Doganës së Kosovës;
Projekt Rregulloren për Administrimin e Fondeve të Huamarrjes;
Projektligji për Investimet Strategjike në Republikën e Kosovës;
Projektligji për automjete;
Projektligji për Shërbimet;
Projektligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje;
Projektligjin për shoqëritë tregtare;
Projektligjin për mbrojtjen e konsumatorit;
Projektligji për Ndihmë Shtetërore;
Projektligjin për Inspektime;
24

ODA EKONOMIKE E KOSOVËS

Projektligji per plotesim ndryshimin e Ligjit te Këshillit Ekonomiko Social.

Nga dëgjimi publik, për Ligjin për Investimet e Huaja, Kuvendi i Kosovës 2016

Gjithashtu, gjatë vitit 2015, janë dhënë dhe propozimet dhe sugjerimet e OEK-ut ndaj Projekt Udhëzimeve
Administrative, ndër të cilat veçojmë:
Propozimet për Udhëzimin administrative për transportin tokësor të mallrave të rrezikshme;
Projekt Udhëzimin administrativ për lëshimin e lejeve për kryerjën e transportit të tregut ndërkombëtar
rrugor të udhëtareve qasje dhe tranzit nëpër tërritorin e Kosovës;
Draft Udhëzimin Administrativ për Regjistrim Elektronik Kombëtar të Operatorëve të Transportit
Rrugor;
Draft Udhëzimin Administrativ për përcaktimin e taksave për shërbimet e ofruara nga agjencia për
regjistrimin e bizneseve;
Udhëzimin Administrativ për hetimin e aksidentëve me eksploziv dhe produktë pirotëknike; Udhëzimin
Administrativ për menaxhimin e mbeturinave nga gypat fluoreshent që përmbajnë merkur;
Udhëzimin administrativ për mënyrën e autorizimit të trupave për vlerësim të konformitetit;
Udhëzimin administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr. 07/2010 për
përcaktimin e produkteve të naftës dhe derivatëve të saj, procedurës së licencimit dhe llojet e licencave
për subjektët që ushtrojnë veprimtari në sektorin e naftës;
Projekt Udhëzimin administrativ për procedurat dhe tarifat e inspektimit dhe certifikimit të automjetëve
për transport të mallrave të rrezikshme;
Udhëzimin administrativ për menaxhimin e mbeturinave që përmbajnë azbest; etj.
Ndërkaq, gjatë vitit 2016 janë dhënë dhe propozimet dhe sugjerimet e OEK-ut ndaj Projekt Udhëzimeve
Administrative, ndër të cilat veçojmë:
Udhëzimin administrativ për procedurat dhe kriteret për përfitimin nga pushimet tatimore dhe lehtësirat
e veçanta;
Udhëzimi administrativ nr. 00 / 2016 për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për subjektet që merren
me tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij;
Udhëzimi administrativ për shkatërrimin e dokumenteve të Identifikimit dhe Shkresave Zyrtare;
Udhëzimi administrativ për ndyshimin dhe plotësimin e Udhëzimit administrativ nr. 4/2012 për dhënien
e certifikatës së sigurisë dhe autorizimin e sigurisë për ndërmarrjet hekurudhore dhe menaxherët e
infrastrukturës hekurudhore;
Udhëzimin administrativ për procedurat e mbledhjes së tatimit në akcizë në lojërat e fatit;
Udhëzimi administrativ për transferimin e çmimit;
Udhëzimi administrativ për kompetencat, përgjegjësit, kriteret dhe procedurat për emërimin dhe
shkarkimin e zëvendësdrejtorëve në Agjencinë e shërbimeve të navigacionit ajror;
Udhëzimin administrativ për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës;
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Udhëzimi administrativ për Parapaketimet;
Udhëzimi administrativ për pjesët dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e
planit hapësinor të Kosovës;
Udhëzimi administrativ për mënyrën e themelimit dhe funksionimit të inkubatorëve të biznesit;
Udhëzimi administrativ për programin Kombëtar të trajnimit dhe certifikimit e auditorëve të brendshëm
në sektorin publik;
Udhëzimi administrativ për vendosjen e panove reklamuese në rrugët nacionale dhe rajonale;
Udhëzimi administrativ- nr. xx / 2016 për skemën e veçantë për arin e investueshëm;
Udhëzimi administrativ për Programin Kombëtar të Trajnimit dhe Certifikimit e Auditorëve të
brendshëm në sektorin publik;
Udhëzimi administrativ për detajizimin e përmbajtjes së ekspozeut te rrjetit;
Udhëzimi administrativ për proceurat e regjistrimit të Markës Tregtare pranë Agjencisë për pronësi
industriale;
Udhëzimi administrativ për procedurat e regjistrimit të Patentave;
Udhëzim administrativ mbi normat teknike të planifikimit hapёsinor;
Udhëzimi administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit administrativ nr.05/2015 për
mallrat e liruara nga tatimi doganor i plotësuar dhe ndryshuar me udhëzimin administrativ 07/2016;
Udhëzim administrativ për elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e
planeve rregulluese të hollësishme;
Udhëzimi administrativ për përmbajtjen e formularit të kërkesës dhe njoftimit për fillimin e hetimeve
për importe te dampuara ose te subvencionuara;
Udhëzimi administrativ për përmbajtjen e formularit të kërkesës dhe njoftimit për fillimin e hetimeve
për importe të dampuara ose te subvencionuara;
Udhëzimi administrativ për kompetencat, përgjegjsit, kriteret dhe procedurat për emërimin dhe
shkarkimin e zëvendesdrejtorëve në Agjencinë e shërbimeve të navigacionit ajror;
Udhëzimi administrativ për lartësinë dhe mënyrën e pagesës për shërbimet në Metrologji;
Udhëzimi administrativ për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 03-2015 për Zbatimin e
Ligjit Nr. 05L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar;

Nga Takimi i Komisionin Parlamentar për zhvillim ekonomik, tregti dhe industri me përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës,
OEK 2016

Propozimet dhe sugjerimet e OEK-ut ndaj Koncept Dokumenteve të ndryshme, ndër të cilat veqojmë:
Draft dokumenti “Klasifikimi i profesioneve në Kosovë (KPK 08) sipas Standardit ndërkombëtar për
klasifikimin e profesioneve SNKP 08”;
Draft Koncept Dokumentin për Rregullimin e Fushës se Pensioneve;
Draft Koncept Dokumneti për Metrologji;
Draft Koncept Dokumenti për fushën e produkteve të ndërtimit;
Koncept Dokumentin për Hartimin e Projektligjit për Mbeturinat nga Industria e Nxjerrëse dhe
Përpunuese e Mineraleve;
Koncept dokumenti për Ligjin e masave mbrojtëse në importe;
Koncept dokumentin për Fushën e kërkesave teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit;
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Propozimet dhe sugjerimet e OEK-ut ndaj Draft Rregulloreve dhe Draft Strategjive të ndryshme, ndër të cilat
veqojmë:
Draft- Rregullore për Pajisjet elektrike të dizajnuara për përdorim brenda kufijëve të caktuar të
tensionit;
Draft- Rregullore për normat minimale teknike për ndërtesat e banimit në bashkëpronësi si dhe për
hapësirat në funksion të tyre;
Draft-Rregullore per leshimin e certifikates apostile;
Draft- Rregullore për mbrojtjen e e të punësuarëve nga rreziqet lidhur me dridhjen në vendin e punës;
Draft-Rregullore për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet lidhur me zhurmën në vendin e punës;
Draft- Rregullore për siguri të lodrave;
Draft Rregullore për përcaktimin e kritereve dhe procedurës së përdorimit/shfrytëzimit të mallrave të
konfiskuara nga Dogana;
Draft- Rregullore për Përcaktimin e Prurjes së Pranueshme Ekologjike;
Draft Strategjia për zhvillimin e sektorit privat 2016-2021;
Draft Strategjia për Menaxhimin e Financave Publike dhe Draft Planin e Veprimit, për konsultime
publike;
2.4 Pjesëmarrja në Forumet dhe mekanizmat institucional vendor
2.4.1

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

Dialogu social në Kosovë daton prej vitit 2001, atëherë kur për herë të parë është nënshkruar Marrëveshja mbi
themelimin e Këshillit Konsultativ Trepalësh (KKT). 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. Në mbledhjen e datës 15 prill 2009, Këshilli Konsultativ Trepalësh mori
vendim të riemërtohet si ‘’Këshilli Ekonomiko-Social” (KES). 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.
Deri në muajin korrik të vitit 2011, organizimi i punës, fushëveprimi dhe funksionimi i KES-it janë rregulluar
me Vendimin nr. 09/57 të datës 13.03.2009 të nxjerrë nga Qeveria e Kosovës. Me 21 korrik 2011 nga Kuvendi i
Republikës së Kosovës është miratuar Ligji Nr.04/L-008 për KES-in1 dhe është dekretuar nga Presidenti i
Republikës së Kosovës me 03 gusht 2011.
Fundi i vitit 2014 e gjeti KES-in me një përbërje të re, mandati i së cilës shtrihet në periudhën 2014-2018. Në
mandatin aktual, KES është i përbërë nga këto organizata: Në emër të organizatave sindikale, Bashkimi i
Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK) me 5 përfaqësues; Në emër të organizatave të punëdhënsve, Oda
Ekonomike e Kosovës (OEK) me 3 përfaqësues dhe Aleanca Kosovare e Bizneseve (AKB) me 2 përfaqësues;
Në emër të Qeverisë anëtarë janë Ministri i Punës dhe Mirëqënies Sociale; Ministri i Tregtisë dhe Industrisë;
Ministri i Zhvillimit Ekonomik; Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë; dhe Ministri i Shëndetësisë.
Gjatë vitit 2016, çështjet më kryesore të cilat janë shqyrtuar në takimet e KES-it janë:
Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive; Faqja elektronike e KES-it, e dizajnuar në kuadër të projektit “Përkrahje
Partnerëve Social”, Zbatimi i Ligjit të KES-it, pas seancën dëgjimore të Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe
Mirëqenie Sociale ;, Plani strategjik zhvillimor 2015-2020, të Trupës Ekzekutive të Inspektoratit të Punës,
Ndryshimet e Vendimeve të komisioneve profesionale trepalëshe të KES-it, pas fillimit të mandatit të anëtarëve
të rinj të KES-it;, Broshura informuese për KES-in, e mbështetur nga Projekti “Mbështetje Partnerëve Social”, e
cila është shpërndarë bashkë me një gazetë ditore dhe e cila ka pasur për qëllim plasimin dhe informimin e masës
së gjerë me punën dhe aktivitetet që zhvillon Këshilli;, Pjesëmarrja e palëve të përfaqësuara në KES në
Konferencën e ILO-së;, Plotësim ndryshimi i Ligjit për Këshillin Ekonomiko-Social (KES);, Plotësim ndryshimi
i Ligjit të Punës;, Pushimi i lehonisë, si nen tejet i rëndësishëm në Ligjin e Punës i shikuar nga këndi i fuqizimit
të gruas si nënë dhe si akterë i rëndësishëm në tregun e punës”, Planifikimet buxhetore për aktivitet e KES-it, për
vitin 2016, si dhe shumë çështje tjera për zhvillimin dhe avancimin e Dialogut Social në Republikën e Kosovës.
Për të gjitha këto çështje të shqyrtuara, në shumicën e rasteve, KES ka dalë me vlerësime dhe rekomandime
përkatëse.
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Të arriturat kryesore në punën e Këshillit Ekonomiko-Social për intervalin kohor raportues janë: Funksionalizimi
i plotë i Këshillit Ekonomiko-Social si organ më i lartë trepalësh i nivelit nacional;Pjesëmarrja e rregullt e të
gjithë partnerëve social në takimet e KES-it, me theks të veçantë e Ministrave të Ministrive përkatëse në
KES,Nxjerrja e Vendimit për caktimin e grupit punues për hartimin e klasifikimit të profesioneve në
Kosovë,Zbatimi i nenit 48 Shtesat për përvojë në punë, nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive ( e njohur si
0.5 %-shi) Funksionalizimi i faqes elektronike të KES-it, Hartimi i draft planit strategjik të KES-it, gjatë
punëtorisë së mbajtur në Durrës Shqipëri në shkurt të vitit 2015. Punëtoria për konsultimin publik të Projektligjit
për plotësim, ndryshimin e Ligjit Nr.04/-008, për KES-in, prej datës 15–17 qershor 2016, në Durrës.
Broshura informuese për KES-in, e publikuar me të përditshmen “Koha ditore”.
Vizita më datat 06-09 qershor 2016, e delegacionit prej 7 anëtarësh nga ana e Partnerëve Socialë dhe e kryesuar
nga Ministri Abrashi në Sesionin e 105-të të Konferencës Ndërkombëtare të ILO-s në Gjenevë, financuar nga
mjetet e ndara për KES, në kuadër të buxhetit të MPMS-së.

Takimi i Këshillit Ekonomiko Social, MPMS, 12.12. 2016

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.
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Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik të Kosovës (KKZHE),edhe gjatë vitit 2016 mbajti disa takime me
qëllim të avancimit të reformave për zhvillimin ekonomik të Kosovës, dhe formalizmin e dialogut publikoprivat në mes të institucioneve të Kosovës dhe biznesit privat.
Në veqanti u përkrah aprovimi i Koncept-dokumentit për themelimin e Fondit për Garantim të Kredive, anëtarët
e Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik shqyrtuan edhe situatën aktuale në Kosovë në lidhje me sistemin e
mbikëqyrjes së tregut në Kosovë dhe nevojën për rishikimin e tij duke i bërë një diagnostikim situatës reale për
të përcaktuar modelin më të mirë për të funksionalizuar sistemin inspektues në Kosovë, në mënyrë që të
përmirësohet ambienti biznesor për të gjitha kompanitë afariste që operojnë në Kosovë. Në mënyrë që
legjislacioni i Kosovës të jetë sa ma i favorshëm për tërheqjen e investimeve të huaja, KKZHE u angazhua për
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të
Komunës, kërkesë e cila u shtrua nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Anëtarët diskutuan edhe Koston e
shpenzimeve të transportit të mallrave të importuara.
Propozimet e Odës Ekonomike e Kosovës në KKZHE u fokusuan në: krijimin lehtësirave për investime në
hidroenergji dhe në energjinë e ripërtitshme, në nxjerrjen e ligjit mbi tregtinë e brendshme, vendosjen e masave
mbrojtse për prodhimet strategjike, vendosjen e banderolave si dhe dhe masave tjera për përmirësimin e
ambientit për të bërit biznes.

Nga takimi i Këshillit Kombëtar të Zhvillimit Ekonomik, Prishtinë 19.07.2016

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.
Më 11 Janar 2016 është mbajtur takimi i parë i Këshillit Konsultativ, ku u diskutua për punën dhe kontributin e
Këshillit për vitin që lamë pas si dhe për planet për vitin 2016 të këtij Këshilli.
Në këtë takim Ministri i Financave i njoftoi pjesmarrësit për sukseset e kësaj Ministrie dhe Qeverisë së Kosovës,
dhe ky sukses është i dukshëm edhe në rritjen e të hyrave nga ATK-ja dhe Dogana gjatë vitit 2015.
Ai gjithashtu i njoftoj të pranishmit se viti 2016 është viti i luftimit të informalitetit dhe krijimi i një klimë më të
mirë për të bërë biznes, në Kosovë Informaliteti vlerësohet të jetë rreth 35%.
Në këtë takim gjithashtu u zgjodh edhe kryetari i ri i Këshillit Konsultativ, ku kryetar u zgjodh Kryetari i Odës
Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu dhe nënkryetarë u zgjodh u.d. Drejtori i Administratës Tatimore të
Kosovës Nahit Sharku.
.
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Nga takimi I Keshillit Konsultativ 11.01.2016 ku z.Safet Gërgjaliu u zgjodh kryetar i Këshillit

2.4.3.

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.
Gjatë vitit 2016 ky grup ka mbajtur nji numër takimesh ku ka shqyrtuar kërkesat e bizneseve të ndryshme
drejtuar Ministrisë së Financave dhe Agjencioneve të saja. Shumica e kërkesave ishin të adresuara nga shoqatat
sektoriale të cilat janë të themeluara në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, dhe propozimet e këtyre
shoqatave janë përkrahur bga të gjithë anëtarët e këti grupi, me rekomandimin që të njëjtat të miratohen .
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 2016 ka organizuar dhe bashkorganizuar
një sërë tryezash, takimesh dhe seminaresh, ndër të cilat veqojmë:
 23.02.2016 Akademia e ndërmarrësisë në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Dortmundit të Gjermanisë
ka ofruar trajnime në lëminë e ndërmarrësise ku në lokalet e OEK-ut është mbajtur prezantimi i projektit,
dhe kanë marrur pjesë një numër i konsideruar i bizneseve te ftuara;


24.05.2016. Në Hotel "Sirius" është mbajtur Tryeza e rrumbullakët “ Arsimi për punësim
ndërmarrjeve në zhvillimin e shkathtësive”, pjesëmarrja e bizneseve ka qenë e kënaqshme.



29.10.2016, në tryezën e organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës “Raporti i Bankës Botërore Doing
Business 2017 dhe sfidat në të ardhmen"
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Nga Tryeza e rrumbullakët ,,Arsimi për punësim - roli i ndërmarrjeve në zhvillimin e shkathtësive, Hotel Sirius
24.05.2016



02.11.2016. Në Hotel "Sirius" është mbajtur për të dytën herë Tryeza e rrumbullakët “ Arsimi për
punësim - roli i ndërmarrjeve në zhvillimin e shkathtësive”, pjesëmarrja e bizneseve ka qenë e
kënaqshme;

Nga Tryeza e dytë e rrumbullakët ,,Arsimi për punësim - roli i ndërmarrjeve në zhvillimin e shkathtësive, Hotel Sirius
02.11.2016

3

RRJETËZIMI
3.1 Organizimi i Forumeve Ekonomike dhe B2B-ve

Gjatë periudhës raportuese Janar-Dhjetor 2016, 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
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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.
 19 Tetor 2016 B2B me kompani sllovene;
 24 Nëntor 2016 B2B me kompani të Malit të Zi;

3.2 Aktivitetet e bashkpunimit, partneritetit dhe integrimit
Gjatë vitit 2016, Oda Ekonomike e Kosovës arriti një sukses tjetër duke u antarësuar në ICC (Odën Ekonomike
Ndërkombëtare), më 22 Janar 2016. Në takimin e delegacionit të OEK-ut, nën udhëheqjen e kryetarit Safet
Gërxhaliu, me drejtorin ekzekutiv të ICC, Anthony Parkes, ne selinë e ICC ne Paris, përveç konfirmimit formal
të aktit te anëtarësimit u diskutua gjerësisht bashkëpunimi dhe aktiviteti i ardhshëm i OEK në kuadër të familjes
botërore te odave ekonomike, veçanërisht transferi i teknologjisë dhe know-how nga eksperiencat botërore te
përfaqësimit te interesave te biznesit, përmes fuqizimit te rrjetit te odave ekonomike.

Nga takimi –anëtarësimi i OEK-së në ICC , 22.01.2016
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Certifikata e anëtarësimit të |OEK-së në ICC



Më 17 Qershor 2016 në Zagreb, Oda Ekonomike e Kosovës merr pjesë në Asamblenë Plenare të
EUROCHAMBRES
Në këtë takim të rëndësishëm të ekonomisë evropinae, Kosova përfaqësohet nga Oda Ekonomike e Kosovës, e
cila pas pranimit si anëtare me të drejta të plota, në Tetor të vitit të kaluar, për herë të parë po përfaqësohet si
anëtare me të drejta të barabarta me vendet tjera anëtare.
Në agjendën e asamblesë së 119-të me rradhë të Eurochambres, u diskutuan tema të rëndësishme për zhvillimin
ekonomik të vendeve të kontinentit evropian, mes tjerash: Digjitalizimi i ekonomive, integrimi i refugjatëve dhe
migracioni si dhe fuqizimi i Odave Ekonomike në proceset e ndryshme të lidhura me integrimin evropian.

Nga takimi i Ansamblesë së 119 të Eurochamberes, 17 Qershor 2016, Zagreb

Më 6 Korrik 2016, me ftesë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës, një delagacion i Odës Ekonomike të
Kosovës, udhëhequr nga Kryetari z. Safet Gërxhaliu, përfaqësoi komunitetin e biznesit të Republikës së Kosovës
në Samitin e Parisit për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku ndër të tjera, së bashku me odat ekonomike të
vendeve të tjera të rajonit, ishte pjesëmarrëse në Forumin Ekonomik të kompanive franceze dhe vendeve të tjera
evropiane me ministrat ekonomisë dhe përfaqësuesit e sektorit privat nga të gjitha vendet e Ballkanit
Perëndimor.
Krahas aktiviteteve të lidhura më Samitin e Parisit, delegacioni i Odës Ekonomike të Kosovës, me pjesëmarrje
edhe të Drejtorit të Doganave, z. Lulzim Rafuna, u takua me udhëheqësit e ICC-së (OdësEkonomike
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Ndërkombëtare), me të cilët u diskutua mundësia që ICC të ndihmojë në krijimin e mundësive që Kosova të këtë
ATA Carnet sistemin.

Më 25 Gusht 2016 në vazhdën e fuqizimit ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, përmes avancimit të
bashkëpunimit rajonal, Kryetarët e Odave Ekonomike të Kosovës dhe Serbisë, vizituan homologët përkatës në
Maqedoni, Shqipëri dhe Mal të Zi, për të vazhduar javëve në vijim në Kroaci dhe Slloveni.
Temë kryesore e takimeve të kryetarëve të Odave – anëtare të Forumit Investiv të Odave (CIF), iniciativës
rajonale për nxitje të investimeve në vendet e Ballkanit Perëndimor, ishte vazhdimi i aktiviteteve të përbashkëta
për përmirësimin e mjedisit biznesor, fuqizimi i rolit aktiv të komunitetit të biznesit në “Procesin e Berlinit”, me
qëllim të rritjes së prosperitetit të rajonit.
 Më 6 Shtator 2016 në kuadër të angazhimeve të filluara me Samitin e Berlinit dhe të vazhduara në dy
vitet e fundit me Samitin e Vienës dhe Parisit, Oda Ekonomike e Kosovës zhvilloi një varg aktivitetesh
me odat homologe nga të gjitha vendet e Evropës Juglindore
Në këtë vazhdë në kuadër të punimeve të Forumit Strategjik të Bledit, Oda Ekonomike e Kosovës, bashkë me
Odat Ekonomike të rajonit të Evropës Juglindore nënshkruan marrëveshjen për krijimin e një hapësire të
përbashkët digjitale me qëllim të avancimit të rritjes së sektorit privat në të gjitha vendet e rajonit, përmes
digjitalizimit të ekonomive dhe rritjes së produktivitetit.
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Nga takimi i Forumit Strategjikë të Odave të Ballkanit Perendimor, Bled, 06.09.2016



Më më 9 Shtator 2016 në Bruksel, nën ombrellën e asociacionit më të madh të odave evropiane –
Eurochambres mbajti takimin e rregullt të anëtarëve të Eurochambres nga shtetet të cilat nuk janë
anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë Kosovën.
Në pjesën plenare të takimit temë kryesore ishte problematika e lidhur me të ardhmen e BE-së, veçanërisht
vazhdimi i procesit integrues drejt vendeve të Evropës Juglindore, si mekanizëm kyç për demokratizimin dhe
zhvillimin e këtyre vendeve.

Me këtë rast Odës Ekonomike të Kosovës ju dha në dispozicion shfrytëzimi i një zyreje të kompletuar me
infrastruktur pecjellese të punës, nga TOBB në Bruksel, të cilën munden me e shfrytëzuar të gjitha bizneset t
anëtare të OEK-ut .


Më 13 Tetor 2016 Me ftesë të Eurochambres dhe Parlamentit Evropian, Oda Ekonomike e Kosovës
mori pjesë për herë të parë, si anëtare e barabrtë dhe më të drejtë vote, në edicionin vjetor të Parlamentit
Evropian të Ndërmarrësve, një ndër iniciativat me të rëndësishme të bashkimit të të gjitha ndërmarrjeve
të 40 shteteve të kontinentit evropian dhe pozicionimit të tyre karshi politikave nacionale dhe atyre të
Bashkimit Evropian, me ndikim në rritjen e sektorit privat dhe zhvillimin ekonomik.
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Nga takimi në Parlamentin Evropian të Ndërmarrësisë, Rruksel, 13.10.2016



Më 20 Tetor 2016, me ftesë të Odës Ekonomike të Bavarisë dhe Qeverisë së landit bavarez, një
delegacion i Odës Ekonomike të Kosovës mori pjesë në punimet e Forumit të Parë Ekonomik për
vendet e Ballkanit Perëndimor, iniciativë që mëton të jetë tradicionale dhe që organizohet nga Oda
Ekonomike e Bavarisë.

Para një audiencë të institucioneve të landit të Bavarisë dhe 150 kompanive nga ky regjin që është regjioni më
zhvillimin me të shpejtë në Gjermani dhe Evropë, delegacioni i Odës Ekonomike prezantoj mundësitë e
investimeve në Kosovë, duke shfrytëzuar përparësitë e vendit, para se gjithash fuqinë e re punëtore,
pozicionimin e mirë gjeografik, sistemin e favorshëm fiskal dhe përparësitë që dalin nga regjimi tregtar liberal
me vendet e CEFTA-së dhe me Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit.


Më (27 Tetor 2016) Nën organizim të Odës Ekonomike të Malit të Zi, Shoqatës të ekonomistëve te
Malit të Zi dhe Komitetit Gjerman për Evropën Lindore, në Budva është organizuar Konferenca
Rajonale Ekonomike me temën "Perspektivat Zhvillimore të Ballkanit Perëndimor.
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Në kuadër të punimeve të kësaj konference të rëndësishme për ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor
morri pjesë një delegacion nga Oda Ekonomike e Kosovës udhëhequr nga Kryetari i Odës Ekonomike të
Kosovës, z. Safet Gërxhaliu.
02.12.2016 Pjesmarrja e Stafit të OEK në takimin e Ministrave të Procesit të Bashkëpunimit Evropian për

Jug-Lindje (SEECP), me temë: Konkurrueshmëria dhe rritja e NVM-ve, në Zagreb.

Nga takimi I stafit të OEK-së në SEECP, Zagreb 02.12.2016

4

OFRIMI I SHËRBIMEVE TRAJNUESE DHE TË KONSULENCËS

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2016, 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
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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 Janar-Dhejtor 2016, OEK-u a trajnuar dhe pajisur me certifikata të kompetencës profesionale
kandidatët si në vijim:
 Shofer të transportit të mallrave : 211 kandidatë;
 Shofer të transportit të udhëtarëve : 110 kandidatë;
 Menaxher të transportit të mallrave : 28 kandidatë;
 Menaxher të transportit të udhëtarëve : 163 kandidatë;
Këto trajnime janë zhvilluar sipas kësaj kronologjije kohore;
 09.01.2016 Trajnimi për shofer të transportit të mallrave (10 kandidat).
 30.01.2016 Trajnimi për shofer të transportit të mallrave (12 kandidat).
 06.02.2016 Trajnimi për menaxher të transportit të udhëtarëve (28 kandidat).
 20.02.2016 Trajnimi për menaxher të transportit të udhëtarëve (30 kandidat).
 08.03.2016 2016 Trajnimi për shofer të transportit të udhëtarëve (25 kandidat).
 19.03.2016 Trajnimi për menaxher të transportit të udhëtarëve (22 kandidat).
 25.03.2016 Trajnimi për menaxher të transportit të mallrave (8 kandidat).
 09.04.2016 Trajnimi për shofer të transportit të mallrave (20 kandidat).
 07.05.2016 Trajnimi për shofer të transportit të mallrave (26 kandidat).
 23.05.2016 Trajnimi për shofer të transportit të mallrave (28 kandidat).
 28.05.2016 Trajnimi për shofer të transportit të mallrave (23 kandidat).
 03.06.2016 Trajnimi për menaxher të transportit të mallrave (10 kandidat).
 11.06.2016 Trajnimi për shofer të transportit të udhëtarëve (22 kandidat).
 25.06.2016 Trajnimi për menaxher të transportit të udhëtarëve (28 kandidat).
 09.07.2016 Trajnimi për shofer të transportit të mallrave (17 kandidat).
 19.07.2016 Trajnimi për shofer të transportit të mallrave (16 kandidat).
 30.07.2016 Trajnimi për menaxher të transportit të udhëtarëve (20 kandidat).
 13.09.2016 Trajnimi për shofer të transportit të udhëtarëve (21 kandidat).
 04.10.2016 Trajnimi për shofer të transportit të mallrave (16 kandidat).
 15.10.2016 Trajnimi për menaxher të transportit të udhëtarëve (35 kandidat).
 10.11.2016 Trajnimi për menaxher të transportit të mallrave (10 kandidat).
 15.11.2016 Trajnimi për shofer të transportit të udhëtarëve (16 kandidat).
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09.12.2016 Trajnimi për shofer të transportit të mallrave (43 kandidat).
20.12.2016 Trajnimi për menaxher të transportit të udhëtarëve (25 kandidat).

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 vitit 2016, OEK ka zhvilluar trajnimin dhe paisjen me certifikata për ADR për 166 kandidatë.
Këto trajnime në mëyrë kronologjike janë përshkruar si më poshtë:
 27.01.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (9 kandidat).
 24.03.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (15 kandidat).
 01.04.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (12 kandidat).
 29.04.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (11 kandidat).
 20.05.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (28 kandidat).
 03.06.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (22 kandidat).
 22.07.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (12 kandidat).
 26.08.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (9 kandidat).
 16.09.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (11 kandidat).
 07.10.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (12 kandidat).
 28.10.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (9 kandidat).
 18.11.2016 Trajnimi për drejtues të mallrave të rrezikshme ADR (16 kandidat).

Sipas procedurës dhe rregullave të IRU Academy, Oda Ekonomike e Kosovës ka aplikuar për akreditim të një
programi të ri në fushën e transportit dhe logjistikës, përkatësisht Tahografi. Janë kryer të gjitha procedurat
aplikuese, jemi në përgaditje të organizimit të sesionit trajnues për trajnerë, si parakusht për zhvillimin e
trajnimeve.
Ky është një modul që do të shërbejë ndërmarrjeve që veprojnë në transport dhe logjistikë, është një modul që do
të ofrohet për herë të parë në Kosovë.
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4.3 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.
Gjatë vitit 2016, janë mbajtur seminaret si në vijim:
 Seminari Mars – Prill 2016 Në këtë Seminar kanë marrë pjesë 11 pjesëmarrës. Vizita në Austri është
realizuar me 05 - 09. 06. 2016
Gjate vizitës ka pasur Forum te Biznesit (B2B) dhe mbi 80 takime individuale.
 Seminari Tetor 2016 Në këtë Seminar kanë marrë pjesë 13 pjesëmarrës. Vizita ne Austri është
realizuar me 12 – 16. 12. 2016.
4.4 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
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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.
4.5 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.
Në kuadër të partneritetit për AAP, OEK ka organizuar trajnimin “Sensorët dhe Aktuatorët e sistemeve të
automjetit” në fushën e automekanikës që është mbajtur nga data 05.09-07.09.2016 në shkollën partnere
„Shtjefën Gjeçovi“ në Prishtinë. Ky modul ka qenë i nevojshëm dhe është propozuar edhe nga kompanitë në
mënyrë që të këtë zhvillim të stafit të tyre në kuadër të kësaj fushe. Pra, që të jenë të pergatitur varësisht prej
kërkesave të klientëve dhe një hap me tregun.

4.6 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
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trajtohen të gjitha tëmat e fushave relevantë të ndërmarrjes dhe do të nxitet implementimi i tyre në jetën e
përditshme.

Gjatë vitit 2016 në kuadër të Akademisë janë zhvilluar një varg aktivitetesh si në vijim: Fillimisht janë vizituar
mbi 40 kompani në teren dhe nga të cilat ka pasur një interesim të madh për Grupin e parë. Për këtë grup janë
përzgjedhur 12 kompani apo menaxher të atyre kompanive që kanë pasur rastin të njihen me përvojen gjermane
dhe këshilla të ndryshme nga eksperti gjerman z. Holzmaier.
Modulet janë mbajtur në qytete të ndryshme të Kosovës me të vetmin qëllim që e tërë kjo laramani e qyteteve të
ketë një atraksion tek ndërmarrjet dhe që gjatë tërë ditës të jenë afër njëra tjetrës dhe të njihen më mirë në mes
vete.


Grupi I-rë Moduli i I-rë: “Personaliteti i Sipërmarrësit dhe Controlling” - 26.02.-27.02.2016 në Villa
Gërmia – Prishtinë,



Moduli i II-të: “Strategjitë e qëndrueshme dhe personeli i ndërmarrjes” - 22.04.-23.04.2016 në Çarshia
e Jupave – Gjakovë



Moduli i III-të: “Marketingu dhe krijimi i tregjeve” - 03.06.-04.06.2016 – Trofta – Istog



Moduli i IV-të: Organizimi i ndërmarrjes dhe prezantimi (provimi me gojë) - 08.07.-09.07.2016 – Hotel
Dukagjini – Pejë.
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Grupi II-të Moduli i I-rë “Personaliteti i Sipërmarrësit dhe Controlling”
17.09.2016 – në Trofta – Istog



Moduli i II-të “Strategjitë e qëndrueshme dhe personeli i ndërmarrjes” 25.11.-26.11.2016

Nga takimi i Bordit Drejtues të Academisë së Ndërmarrësisë, Dortmund 07.12.2016
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Trajnimet e shkurtëra të cilat I zhvillon OEK në kuadër të Akademisë së Ndërmarrësisë janë zhvilluar si më
poshtë:
 Trajnimi: “Kontrata dhe mbrojtja juridike”23.06-24.06.2016
Qëllimi i trajnimit ishte që pjesëmarrësit të informohen dhe trajnohen mbi rëndësinë e kontratave dhe mbrojtjes
juridike në punë. Gjatë këtyre dy ditëve u shkëmbyen përvoja në tema të ndryshme si: negociatat dhe oferta,
parakontrata dhe kontrata, objekti i kontratës dhe kontrata e punës, kontratat elektronike dhe llojet e tyre, padia
dhe Legjislacioni që i mbron kontratat, direktivat e Bashkimit Evropian.
Në fund u shpërndanë edhe certifikatat e pjesëmarrjes në trajnim.
 Trajnimi "Menaxhimi i resurseve njerëzore", 13.07-14.07.2016
OEK ka organizuar me sukses trajnimin i cili është në kuadër të moduleve te “Akademisë së Ndërmarrësisë”.
Ky trajnim dy ditorë, kishte për qëllim që pjesëmarrësit të informohen dhe trajnohen mbi rëndësinë e
menaxhimit të resurseve njerëzore. Gjatë këtyre dy ditëve në mes të pjesëmarrësve dhe instruktorit u
shkëmbyen përvoja në tema të ndryshme si: Hyrje në Menaxhimin e Resurseve Njerëzore, Planifikimi i
Resurseve Njerëzore, Raste studime dhe punë grupore
 Trajnimi "Trajtimi ligjor i tatimeve në ndërmarrje", 21.09-22.09.2016
Edhe ky trajnim është vazhdimësi e mbajtjes së trajnimeve në kudër të projektit “Akademia e Ndërmarrësisë”.
Gjatë këtyre dy ditëve u organizua me suksese trajnimi mbi trajtimin ligjor të tatimeve në ndërmarrje. Objektivi
kryesor i këtij trajnimi ishte kuptueshmëria dhe dallimi i kontabilitetit për qëllime tatimore në krahasim me
kontabilitetin menaxherial. Gjatë këtyre dy ditëve u shkëmbyen përvoja në tema të ndryshme, ndërsa si më të
rëndësishmet ishin: TAP – Pagat; TAP - Bizneset e vogla; TAP - Bizneset e mëdha dhe Ortakëritë, Trajtimi dhe
deklarimi i tyre; TAK - Korporatat e vogla dhe qiratë, trajtime të ndryshme; Korporatat e mëdha dhe WR; Tatimi
mbi vleren e shtuar – TVSH. Në fund u shpërndan edhe certifikatat e pjesëmarrjes në trajnim dhe kandidatët
pjesëmarrës u ndanë mjaft të kënaqur me njohurit e fituara.
 Trajnimi “Ndërmarrja dhe tenderët publik” (Përgatitja e dosjes së tenderëve dhe kontrollimi i tyre)
24 dhe 25 nëntor 2016 në lokalet e OEK-ut.
Qëllimi i këtij trajnimi ishte që ndërmarrjet të mos hasin në pengesa të ndryshme gjatë përgatitjes së dosjes së
tenderëve dhe kontrollimi i tyre. Disa nga objektivat e këtij trajnimi ishin: t’u ofrojë pjesëmarrësve njohuri në
përgatitjen dhe menaxhimin e dokumentacionit tenderik; t’u ofrojë pjesëmarrësve njohuritë për procedurat e
prokurimit të aplikueshëm në Kosovë; t’u ofrojë pjesëmarrësve njohuritë lidhur me “Konceptin e organizimit të
prokurimit publik të Kosovës komfor standardeve ndërkombëtare, etj..
 Trajnim “Siguria dhe shëndeti në punë” 07.06 - 08.06.2016.
Ky trajnimi është zhvilluar sipas konceptit mësimorë të organizatës ndërkombëtare për Siguri dhe Shëndet në
Punë (ITC ILO), me trajner të certifikuar dhe akredituar nga kjo organizatë.
Qëllimi i trajnimit ishte që kompanitë të njihen me çështjet se si të bëhet një mjedis më i sigurt i punës, se si kjo
ndikon në zvogëlimin e rrezikshmërisë së jetës për punëtorë dhe klientë të kompanisë dhe si të sinjalizohen
ambientet e rrezikshme dhe si te reagohet në mënyrë efikase në rastet emergjente.
Pra, disa nga temat qe janë janë prekur në këtë trajnim ishin: njoftim rreth “Sigurisë dhe Shëndetit në Punë”;
identifikimi i rreziqeve; punët e veçanta (speciale); reagimet emergjente; zjarri dhe eksplozivi; pajisjet mbrojtëse
personale; hapësira të mbyllura (izoluara); substancat e rrezikshme; sinjalizimi - Siguria dhe shëndeti.
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4.7 Hulumtimi i tregut të punës – Qendrat e Kompetencës (QK)
Ky hulumtim është kryer nga Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me institutin RIINVEST dhe
përkerahur nga LuxDev project. Qëllimi i këtij hulumtimi ka qenë sa gjejnë emërues të përbashkët profilet e QKve me nevojat e tregut të punës në regjionin ku veprojnë dhe Kosovës si tërësi sa i përket profileve që ofrojnë
QK. Vlenë të theksohet se ky projekt do të haste në vështirësi gjatë hulumtimit të tij nëse nuk do të kontribonte
OEK me njësitë e saj regjionale që i ka.
Ky hulumtim është bërë në atë mënyrë që të kontribuojë dhe ndihmojë në një bashkëpunim më të mirë në mes
QK-ve dhe ndërmarrjeve. Ku janë organizuar disa punëtori me QK dhe akterë të tjerë ne mënyrë që të
ndihmohet në këtë drejtim. Dhe rezultatet e këtij hulumtimi dhe projekti veç se kanë filluar të vërehen me
reflektimin e QK-ve, që kanë ndërmarrë hapa në këtë drejtim. Pra, që të koordinohen dhe të përshtatin profilet e
tyre me nevojat e tregut të punës në atë rajon që veprojnë.
4.8 Zhvillimi i Standardeve të Profesionit
OEK është duke dhënë kontribut të madh në këtë drejtim ku deri më tani ka zhvilluar mbi 25 standarde të
profesionit varësisht prej nevojave të tregut të punës.
Disa nga ato më të fundit janë zhvilluar me Lux Development dhe me Kolegjin “Biznesi”.
Për LuxDev kemi zhvilluar këto standarde të profesionit:
“Teknik i Farmacisë në prodhim”;
“Asistent i Nutricionit dhe Sigurisë së ushqimit”;
“Shitës me shumice dhe pakicë”;
“Udhëheqës i Grupit Turistik”;
“Asistent i Fizioterapisë” dhe
“Asistent për femijë me nevoja të veçanta arsimore”;
Kurse per Kolegjin “Biznesi” kemi zhvilluar këtë standard të profesionit.
“Specialist i mbrojtjes nga zjarri”
4.9 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. Deri me tani ky bord ka trajnuar rreth 217 kandidatë nga të gjitha grupet. Gjyhesejt janë licencuar 130
Vleresues. Ndërkaq për vitin 2016 janë mbajtur gjithësejt 15 takime të Bordit. Poashtu, për vitin 2016 kemi
zhvilluar trajnimin per gr. 7, 8 me 100 kandidatë. Deri më tani ky bord ka trajnuar 217 kandidatë. Gjithësejt të
licencuar nga ky Bord janë 192 Vlerësues.
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5

OFRIMI I SHËRBIMEVE PROMOVUESE
5.1Organizimi 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.
Qendra e Panaireve ka një hapësirë të shfrytëzueshme prej 5.600 m² dhe 350 parkingje dhe është në
menaxhim pesë vjeqar nga OEK-u që nga viti 2014 (pronësi eMinistrisë së Tregtisë dhe Industrisë).

Gjatë vitit 2016 Panairi i Përgjithshëm Ndërkombëtar “Prishtina 2016” është zhvilluar gjatë periudhës 20-23
Prill 2016. Në këtë Panair është vërejtur një përmirësim, si nga pjesëmarrja e vizitorëve ashtu dhe nga ajo e
bizneseve. Këtë vit, kanë ekspozuar mbi 130 biznese dhe është vizituar nga 17,000 vizitorë, janë nënshkruar mbi
25 kontrata bashkëpunimi dhe tregtie. Ky Panair çdo herë është vlerësuar me sukses të madh nga firmat
pjesëmarrëse, gjë e cila vërehet si për nga interesimi i madh i firmave për pjesëmarrje ashtu dhe nga numri i
vizitorëve.

Na hapja e Panairit të Përgjithshëm, Prishtina” 2016, Prishtinë, 20.04.2016
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Ndërkaç, Panairi i Produkteve Bujqësore dhe Agroindustriale u mbajt gjatë periudhës 28 Shtator – 01 Tetor 2016
Në këtë Panair u promovuan prodhimet vendore, proces ky që i shërbeu ngritjes së vetëdijes së popullatës së
Kosovës për përfitime ekonomike që rrjedhin nga konsumi i produkteve vendore. Si i tillë, panairi arriti
promovimin në praktikë të lidhjeve biznes-biznes, ku kompanitë më të mëdha prezantuan mallra dhe shërbime
që ato duan të blejnë nga NVM- të vendore.
Në Panair morën pjesë 100 pjesëmarrës për ekspozim nga të cilat 65 ekspozues ishin biznese vendore të
Republikës së Kosovës dhe 35 biznese nga regjioni. Sipas vlerësimit të bërë sipas pyetësorit pas përfundimit të
Panairit shihet qartë se organizimi dhe aktiviteti i Panairit ishte i nivelit të lartë. Brenda 4 ditëve Panairin e
vizituan mbi 12.000 vizitor që është një sukses mjaft i madh.

Nga ceremonia e hapjes së Panairit të Produktëve Bujqësore, Agroindustriale, Prishtinë 28.09.2016

5.2 Organizimi i Panaireve ndërkombëtare jashtë Kosovës
Gjatë vitit 2016 janë realizuar 8 panaire jashtë vendit si në vijim:









Vizita e Panairit EXPOMED i mbajtur nga 30 Mars deri më 2 Mars 2016. Këtë panair e vizituan 5
afaristë;
Vizita e Panairit Isanbul Window i mbajtur nga data 9-11 Mars 2016. Këtë panair e vizituan 9 afaristë;
Vizita e Panairit të Bujqësisë dhe Blegtorisë në Bursa nga data 11-13 Tetor 2016.
Vizita e Panairit Ndërkombëtar për Industrinë e Makinerisë organizuar në Stamboll nga data 11-13
Tetor. Këtë panair e vizituan 11 afaristë;
Vizita e Panairit të Mobilerisë “INTERMOB” në Stamboll nga data 22-25 Tetor. Këtë panair e vizituan
13 afaristë;
Vizita e Panairit të paketimit në Stamboll nga data 02-04 Nentor 2016. Këtë panair e vizituan 36
afaristë;
Vizita në Panairin e plastikës në Stamboll i , 7-10 Dhjetor 2016. 9 afaristë
Vizita e Panairit Ndërkombëtar për Sera, paisje dhe mekanizëm bujqësorë dhe mekanizëm. 8 afaristë

5.3 Promovimi i vidio dhe audio filmit të OEK-ut
Në bashkëpunim dhe me financim të GIZ-it , Oda Ekonomike e Kosovës dizajnoi një video dhe audio film
promovues për OEK-un. Kjo do t`i mundësojë OEK-ut për të prezantuar veten dhe gamën e shërbimeve dhe
aktiviteteve të saj para publikut, qoftë në takime, ekspozita, seminare dhe aktivitete të tjera të rëndësishme.
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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
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.
Deri më tani, TPA ka zgjidhur 9 (nëntë) raste kontestimore 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 drejtës publike ashtu edhe të
drejtës privatë. Tashmë janë dy raste në procedurë, të cilat priten të zgjidhjen brenda këtij viti ose në fillim të
vitit të ardhshëm.
Pra gjatë vitit 2016, janë paraqitur 4 raste deri më tani, e cila mund të konsiderohet si viti më i mirë, pasi ka
tejkaluar nivelin mestar të rasteve.
Si rezultat i një bashkëpunimi të gjatë midis TPA dhe OEK në përgjithësi me Bankën Qendrore të Kosovës
(“BQK”), BQK në bashkëpunimin me TPA-në, ka hartuar një draft “Regullorja për Procedurat e Arbitrazhit”, e
cila përcakton TPA si forum të arbitrazhit për zgjidhjen e kontesteve midis polisa-mbajtësve dhe kompanive të
sigurimit, nga përgjegjësia deliktore. Kjo rregullore po ashtu përcakton procedurat, administrimin e lëndëve nga
përgjegjësia deliktore dhe emërimin e arbitrave për zgjidhjen e rasteve nga përgjegjësia deliktore.
TPA në kuadër të aktivitetit promovues, ka zhvilluar një sërë aktivitetesh akademike, Përkatësisht, botimi i Librit
akademik të autorit Prof. Dr. Iset Morina “Arbitrazhi dhe Procedura e Arbitrazhit” në një tirazh prej 500 kopjesh.
Ky libër është pjesë e kurikulës universitare të fakulteteve juridike të Univeristetit të Prishtinës dhe Kolegjit
Universitar “AAB”. Po ashtu, ky libër vahzdon t’ju shërbejë studentëve, avokatëve dhe gjyqtarëve si i vetmi
tekst i karakterit akademik lidhur me arbitrazhin dhe procedurat e arbitrazhit në gjuhën shqipe.
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Po ashtu në kuadër të aktiviteteve akademike TPA, ka botuar edicionin e parë të revistës së saj akademike për
arbitrazhin “Revista për Arbitrazhin”, e cila është shpërndarë falas nëpër fakultete juridike të universiteve
publike dhe ato private. Më tutje, studentët dhe profesorët e fakulteteve juridike dhe ekonomike të Universitetit
të Prishtinës të nivelit bazik dhe master dhe atij të Kolegjit Universitar “Riinvest”, kanë vizituar TPA, për t’u
njoftuar nga afër me punën dhe funksionimin e TPA-së.

Gjatë 2016, Krytari i Tribunalit të Arbitrazhit, z. Virtyt Ibrahimaga, ka marr pjesë në Konferencën “Ditët e
Arbitrazhit të Kroacisë” dhe “Ditët e Arbitrazhit të Slloveinsë”, si pjesë e fushatës tonë për promovimin e TPA,
si forum arbitrazhi në rajonin e balkanit.
Gjatë qëndrimit të Kryetarit, ai ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Gjykatën e Përhershme të
Arbitrazhit, pranë Odës Ekonomike Kroate dhe me Qendrën e Arbirazhit të Ljublanës, pranë Odës Ekonomike
Sllovene.
Po ashtu si pjesë e projektit rajonal të GIZ-it gjerman, TPA në përbërje të Krytarit, ka marr pjesë në konferencë
në Budva, “Gender implementation of ADR instruments Western Balkans”, qëllimi i të cilës është rritja e
pjesëmarrjes së gruas në instrumentet e Zgjidhjes së Kontesteve në mënyrë alternative.
Si pjesë e programit të USAID në kuadër të inciativës për Sistemin e Zbatimit të Marrëveshjeve dhe Vendimeve,
TPA është mbështetur nga USAID. Në kuadër të këtij projekti TPA ka qenë e detyruar ti përmbush 12 hapa të
projektit të cilit kryesisht kanë qenë të fokusuar në promovimin e arbitrazhit dhe ngritjen e kapaciteteve të TPA
dhe të arbitrave, përmes trajnimeve, simpoziumeve shkencore dhe trajnimeve praktike.
Vlenë të theksohet se si pjesë e implementimit të strategjisë së fushatës promovuese, TPA në bashkëpunim me
Radio Televizionin e Kosovës, ka transmetuar në RTK një reklamë me qëllim të sensibilizimit të opinionit
publik dhe komunitetit të biznesit.
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6.1.2 Projekt i 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 Parteriteti me GIZ Gjerman

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.
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.
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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 2016 janë nxjerr 3 (tre) raporte tremujore të klimën e binesit:





14.05.2016 Raporti për tremujorin e parë 2016,
15.07.2016 Raporti për tremujorin e dytë të vitit 2016,
26.10.2016 Raporti për tremujorin e tretë të vitit 2016;

Nga publikimi i raportit për tre mujorin e dytë të vitit 2016 Indikatori i klimës së biznesit, Prishtinë OEK 15.07.2016

Nga publikimi i raportit për tre mujorin e tretë të vitit 2016ndikatori i klimës së biznesit, Prishtinë OEK 26.10.2016

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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Oda Ekonomike e Kosovës ka kryer për herë të dytë studimin me qëllim identifikimin e barrierave të mëdha që
pengojnë mbarëvajtjen e kompanive kosovare. Pengesat e identifikuara janë të jashtme dhe të brendshme. Si
pengesa të jashtme kemi identifikuar pengesat të tilla si mjedisi ekonomik, pengesa administrative, kushtet
rregullatore dhe aspekte të infrastrukturës. Përveç kësaj, studimi përfshinë faktorët e brendshëm, kryesisht të
lidhur me çështjet menaxheriale dhe operacionale. OEK-u publikoi rezultatet e këtij studimi, me 21 prill 2016 në
ambientet e OEK .

Nga publikimi përmbledhës i hulumtimit Bottleneck, Prishtinë OEK 21.04.2016

Oda Ekonomike e Kosovës, përmes aktiviteteve të saj ka për qëllim të rrisë nivelin e përgjithshëm të
ndërgjegjësimit të shoqërisë në lidhje me vlerat e ndërmarrësisë që posedon Kosova. Komuniteti i biznesit në
Kosovë ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në krijimin e këtyre vlerave të brendshme dhe ti vendos ato në
tregun rajonal dhe ndërkombëtar. Rritja e sektorit privat në Kosovë do të ndikojë në përmirësimin e mirëqenies
sociale dhe ekonomike në Kosovë. Gjithashtu do të kontribojë në përmirësimin e imazhit të vendit tonë dhe për
të tërhequr investitorë të huaj përmes formave të ndryshme të partneritetit.
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
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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.
Me datë 27 dhe 28 Tetor 2016, në Budva të Malit të Zi u mbajt konferenca ”Perspektivat e Zhvillimit të
Ballkanit Perendimor”. Aktiviteti u organizua me Oda Ekonomike e Malit të Zi përmes projektit CEFTA-DIHK.
Që nga takimi i parë i organizuar në vitin 2010 është siguruar një kuadër për promovimin e bashkëpunimit në
fushën e ekonomisë, si dhe, me qëllim të arritjes së progresit të përgjithshëm në rajon, veçanërisht në përballimin
e sfidave të konceptit ekonomik të qeverisjes, e cila është pozicionuar shumë në agjendën evropiane, është
shumë e e rëndësishme të cekët që konferenca ekonomike është konfirmuar të jetë një vazhdim i Samitit të
Ballkanit Perëndimor në nivel të ekonomisë.
Si e tillë, ajo u njoftua në Samitin në Paris më 4 Korrik të këtij viti, duke theksuar rëndësinë e monitorimit të
procesit të Berlinit nga komuniteti i biznesit.
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.
Publikimi i raportit është bërë më 23 Maj të vitit 2016 në Hotel Sirius, ku janë ftuar të gjithë akterët relevant për
të diskutuar mbi të gjeturat e studimit.

Nga ceremonia e publikimit të Raportit ,,After Care”, 23.05.2016
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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.

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
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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 Partneriteti me LuxDevelopment: Hendeku i kërkesës dhe ofertës
OEK dhe RIINVEST kanë fituar projektin nga Lux Development për të
hulumtuar tregun e punës në raport me kualifikimet që ofrohen nga 2 Qendrat e
Kompetëncës në Ferizaj dhe Prizren.
Oda Ekonomike e Kosovës ka bërë anketimin e 250 kompanive të sektoreve të
ndryshem dhe ka bërë perpunimin e të dhenave nga ky anketim dhe paraqitjen e
të dhënave me diagrame dhe dorëzimin e tyre të partneri i projektit RIINVEST.

7.0 Disa nga të arriturat e OEK-së drejt avansimit të administrimit të shërbimeve dhe
përkujdesit ndaj anëtarëve
Gjatë vitit 2016 janë shënuar një varg arritjesh dhe rezultatesh në avancimin dhe menaxhimin efektiv të
shërbimeve administrative dhe profesionale të OEK-ut, sikurse janë:
 Vazhdimi dhe konsolidimi i projekteve dhe aktiviteteve promovuese dhe trajnimeve në
partneritet me institucionet vendore:
 Organizimi i suksesshëm i Panairit të Përgjithshëm Pranveror ,,Prishtina 2016”, në të cilin
kishte pjesmarrje më të madhe të ekspozuesve dhe vizitorëve. Këti organizimi të suksesshëm i
kontribuan dhe partneriteti me Qeverinë e Kosovës përmes ministrive të linjes( MTI, MZHE,
MF).
 Organizimi i suksesshëm i Panairit Vjeshtor të Bujqësisë ,,Prishtina 2016”, në të cilin kishte
pjesmarrje më të madhe të ekspozuesve dhe vizitorëve. Këti organizimi të suksesshëm i
kontribuan dhe partneriteti me Qeverinë e Kosovës përmes ministrive të linjes( MBPZHR,
MTI, MZHE, MF).
 Vazhdimi dhe konsolidimi i suksesshëm i bashkpunimit me Ministrinë e Transportit për
mbarëvajtjen e shërbimeve dhe aktiviteteve trajnuese të moduleve trajnuese dhe paisjen me
certifikata të kompetencës për operatorët dhe menaxherët e transportit rrugor të mallrave dhe
udhëtarëve, të njohura si kompetenca për CPC, ADR etj.
 Aktivitete të sukseshme bashkpunimi me MASHT-in dhe MPMS- në në organizimin e
tryezave të përbashkëta pӕr aftësim dhe arsim profesional të punëdhënsve, si dhe vazhdimin e
mandatit për përkrahjen e Akademisë së Ndërmarrësisë.
 Pjesmarrje e suksesshme e OEK-ut në mekanizmat institucional si Këshilli Ekonomiko Social
(KES), Këshilli Kombtarë i Zhvillimit Ekonomik (KKZHE), Këshillin Konsultativ për Doganë
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dhe Administratë Tatimore (KKDT), Grupin Teknik Konsultativ për Dogan dhe Administrat
Tatimore të MF (GKTD), Këshillin Kombëtarë Antikorrupcion, etj.
 Vazhdimi dhe konsolidimi i projekteve dhe aktiviteteve promovuese dhe trajnimeve në
partneritet me institucionet ndërkombtare-donatorët:
 Vazhdimi i suksesshëm i përkrahjes dhe partneritetit nga Oda Ekonomike e Dortmundit për
projektet e arsimit dhe aftësimit profesional dhe vazhdimin e mbshtetjes së partneritetit edhe në
të ardhmën.
 Vazhdimi i suksesshëm i partneritetit me GIZ-in Gjerman në mbështetjen e konsulencës për
projektet hulumtuese të IFO indikatorëve dhe Bottelnek, si dhe mbështetjen me asistencë
financiare pë financiare për Academinë e Ndërmarrësissë dhe spotin promovues të audio dhe
vidio filmit për OEK-un.
 Vazhdimi i aktivitetit të Tribunalit të Arbitrazhit nga përkrahja e USA-id.
 Vazhdimi i mbshtetjes dhe partneritetit me Ambasadat dhe zyrat diplomatike në Kosovë, për
proceset integruese dhe anëtarësimin e OEK-së në organizatat më të mëdha të asosiacioneve
relevante, dhe mekanizmave të tjerë integrativë ndërkombtar9 Pranimi i OEK në ICC dhe
Asociacione të tjera).
 Lobimi i interesave të anëtarësisë së OEK-së nëpër mekanizmat institucional të nivelit qendror dhe
lokal:
 Janë mbajtur takimet e rregullta të shoqatave sektoriale dhe organeve te tyre, duke i adresuar
kërkesat në mënyrë të argumentuar, me çrast dhe janë arritur disa nga caçet e planifikuara të
shoqatave sektoriale dhe anëtarësisë në tërsi ( politika fiskale, partneriteti publiko privat,
rregullativa ligjore, dialogu social, fiskalizimi, etj).
 Administrimi i obligimeve financiare
 Janë paguar nji numër i madhë i obligimeve të bartura nga vitet paraprake.
 Disa obligime të mbetura janë riprogramuar duke nëshkruar marrveshje të reja për pagesën e
tyre me kiste.
 Vazhdimi i suksesshëm i pagesave të ardhurave personale të të punësuarve të OEK-së, duke i
shpërndar pagat me kohë dhe konform kontratave të lidhura, me çka dhe është ngritur
efikasiteti dhe motivi për punë.
 Gjithashtu janë paguar dhe kompenzuar obligimet e konsulencës për të gjithë ofruesit e
shërbimeve konsulente, me çka janë krijuar të gjitha parakushtet për shërbime më efikase dhe
motivuese të trajnimeve dhe shërbimeve tjera konsulente.
 Administrimi dhe përditësimi i shërbimeve
 Ka vazhduar me sukses implementimi i programit softverik për regjistrimin e të të hyrave dhe
shpenzimeve të OEK-ut sipas standardeve të Kontabilitetit;
 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, me çrast është dhën opinioni i PA KUALIFIKUAR nga
auditori i pavarur.
 Është ridizajnuar Web faqja e OEK-ut duke krijuar faqe të re dhe përditësim në baza ditore;
 Është përgatitur dhe dizajnuar video dhe audio filmi promovues për OEK;
 Ka vazhduar me sukses angazhimi i stafit të brendshëm në projektet me partnerë, duke mos
angazhuar staf shtesë jasht OEK-së.
 Është themeluar organizata sindikale e punonjësve të OEK-së.
 etj.
 etj).
7.1 Sfidat .......................................
7.2 Rekomandimet........................
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