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Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) është organizatë
profesionale e themeluar në vitin 1962 nga Kuvendi i
Kosovës. Është institucion në shërbim të ekonomisë
kosovare, partner konstruktiv i institucioneve shtetërore të
Republikës së Kosovës, partner në dialogun social si dhe
promotor i zhvillimit ekonomik dhe politikave të mira
makroekonomike.
OEK-u është organizatë profesionale, e pavarur, jopolitike
dhe jo-fitimprurëse. Është përfaqësuese legjitime e
interesave të komunitetit të biznesit në Kosovë. Është burim
i besueshëm i informatave për ndërmarrjet kosovare si dhe
për ndërlidhjen me partner ndërkombëtar, analizon gjendjen
ekonomike të Kosovës dhe aktivisht propozon forma të reja
dhe të avancuara të biznesit vendor dhe bën
ndërkombëtarizimin e ndërmarrësisë kosovare. Ka shtrirje
në të gjitha rajonet kryesore të Kosovës.
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1. Pasqyrë e Ekonomisë së Kosovës
Ekonomia e Kosovës ka shënuar rritje të qëndrueshme në
dekadën e fundit, kjo rritje është shtyrë nga kërkesa e
brendshme e financuar kryesisht nga remitencat dhe
ndihmat. Rritja reale e Kosovës ka qenë e qëndrueshme.
Kosova është një nga vetëm katër vendet në Evropë që ka
regjistruar ritme pozitive të rritjes në vitet pas krizës
financiare botërore të viteve 2007-2008. Me rritje
mesatare vjetore prej 3.5 për qind që nga viti 2008. Modeli
i rritjes mbështetet kryesisht në dërgesat e emigrantëve,
mirëpo kohët e fundit rritja ka filluar të zhvendoset drejt
rritjes së investimeve dhe rritjes së eksportit. Kosova
vazhdon të jetë ekonomia me rritje më të shpejtë në
Ballkanin Perëndimor.
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Produkti i Brendshëm Bruto i Kosovës (PBB) është 6,761
milionë € në vitin 2018.
Kapaciteti prodhues i Kosovës është në rritje të
vazhdueshme, por në thelb është i vogël. Sektorët e
patregtueshëm dominojnë prodhimin dhe punësimin në
Kosovë. Shërbimet përfaqësojnë sektorin më të madh në
ekonomi, me një pjesë të vlerës së shtuar në 54% të PBBsë gjatë viteve 2009-2017, ky sektor ka kontribuar në
mënyrë të konsiderueshme në rritjen ekonomike gjatë
dekadës së fundit. Industria është e vogël krahasuar me
standardin rajonal në 16.8% të PBB-së nga të cilat
prodhimi është rreth 10%. Sektori i bujqësisë mbetet
relativisht i madh në 11% të PBB-së.
Industria përpunuese ka potencial për të rritur të
ardhurat, eksportet dhe për të krijuar vende të punës për
punëtor të kualifikuara dhe të pa pakualifikuar.
Shërbimet moderne janë tashmë një burim kryesor i të
ardhurave dhe ato kanë potencial për të transformuar
ekonominë nëpërmjet ndikimit të tyre në sektorë të tjerë.

Shkalla reale e rritjes së PBB-së
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1.1. Profili i Kosovës
Emri zyrtar:

Republika e Kosovës

Sipërfaqja:

10.908 km2

Numri i popullsisë:

1,733,872

Kryeqyteti:

Prishtinë (Komuna e Prishtinës 198,214 banorë)

Qendrat më të mëdha:

Prizren, Gjakovë, Pejë, Mitrovicë, Gjilan, Ferizaj

Portet:
Gjuhët zyrtare dhe të biznesit:

Durrës (Shqipëri), Selanik (Greqi)
Gjuhët zyrtare: Shqip, Serbisht, Gjuhët e biznesit:
Anglisht, Gjermanisht, Italisht
Shqiptar 90%, Serb 5%, Boshnjak dhe Goran 2%,
Rom 2% dhe Turq 1%

Struktura etnike:
Religjioni:
Resurset natyrore:
Valuta:
Rritja e GDP-së (2018):
Shkalla e papunësisë (2018):
Inflacioni (2018):
Investimet e Huaja Direkte (2018):
Doganat:
TVSH:

Tatimi në fitim:
Tatimi në të ardhurat personale:
Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë:
Anëtarësia në Institucione/Organizata:

Mysliman, Katolik, Ortodoks
Linjit, zink, hekur, nikel, plumb, krom, boksit, tokë
pjellore
Euro (EUR)
4.2%
30.5% (156,583 persona)
3.1%
213,700,000€
10 % (shkalla e unifikuar), 0 % (për mallra të
caktuara kapitale dhe produktet e ndërmjetme dhe
për lëndë të parë të zgjedhur)
Shkalla I (shkalla standarde): 18%, Shkalla II (në
produktet bazë të jetesës): 8%, Shkalla III ( në
shërbimet themelore të jetesës dhe disa shërbime
të tjera duke përfshirë shërbimet shëndetësore
dhe arsimin) 0%.
10%
0 %; 4%; 8% ; 10 %
CEFTA, MSA, Programi i Sistemit të Gjeneralizuar
të Preferencave me SHBA, Japoni dhe Norvegji.
Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore
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Investimet e
Huaja Direkte Eksporti
(në
milion (000€)***
euro)*

Importi
(000€)***

Bilanci
Tregtar
(000€)***

Përqindja
mbulimit
eksportit
(%)***

2008

369.9

198,463.00

1,928,236.00

(1,729,773.00)

10.3

2009

287.4

165,328.00

1,937,539.00

(1,772,211.00)

8.5

2010

368.5

295,957.00

2,157,725.00

(1,861,768.00)

13.7

2011

384.4

319,165.00

2,492,348.00

(2,173,183.00)

12.8

2012

229.1

276,100.00

2,507,609.00

(2,231,509.00)

11.0

2013

280.2

293,842.00

2,449,064.00

(2,155,222.00)

12.0

2014

151.2

324,543.00

2,538,337.00

(2,213,794.00)

12.8

2015

308.8

325,294.00

2,634,693.00

(2,309,399.00)

12.3

2016

220.0

309,627.00

2,789,491.00

(2,479,864.00)

11.1

2017

255.4

378,010.00

3,047,018.00

(2,669,008.00)

12.4

2018
213.7
367,500.00
3,347,007.00
*-të dhënat nga Banka Qëndrore e Kosovës
**- të dhënat nga Ministria e Financave
***- të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Kosovës

(2,979,507.00)

11.0

e
të
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Investimet e Huaja Direkte (në milion €)
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Numri i
ndërm
arrjeve
aktive*
**

2010

41,063

Të hyrat e
planifikuar
a sipas
Ligjit
fillestar të
Buxhetit**
1,029

2011

41,425

1,264
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Shpenzimet
e
planifikuara
sipas Ligjit
fillestar të
Buxhetit**
1,157

1,434

2012

41,757

1,384

1,520

2013

29,057

1,422

1,578

Numri i ndërmarrjeve aktive
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2016
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Shpenzimet e planifikuara sipas
Ligjit fillestar të Buxhetit

2,092

2017
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2,001

2018
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Papunësi
a në
Kosovë
ndër vite
***

Punësi
mi në
Kosovë
ndër
vite ***
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Top produktet (ndër vite) më të
Eksportuara
Importuara
72 - Giza Dhe Çeliku

27 - Lendet Djegëse Minerale, Vajrat Minerale dhe
Produktet e Destilimit të Tyre; Substncat Bituminoze;
Dyllet Minerale
39 - Plastika Dhe Artikujt Prej Tyre
87 - Mjetet E Transportit Të Ndryshëm Nga Vagonët E
Hekurudhës Ose Tramvajit, Pjesët Dhe Plotësuesit E
Tyre
73 - Artikuj Prej Gizës Dhe Çelikut
84 - Reaktorët Nuklearë, Boilerat, Makineri Dhe
Pajisjet Mekanike; Pjesët E Tyre
27 - Lendet Djegëse Minerale, Vajrat Minerale Dhe 72 - Giza Dhe Çeliku
Produktet E Destilimit Te Tyre; Substncat
Bituminoze; Dyllet Minerale
26 - Xeheroret, Zgjyrat Dhe Hiri
39 - Plastika Dhe Artikujt Prej Tyre
41 - Lëkurat e Papërpunuara (Përveç Gëzofëve) Dhe 85 - Makineri Dhe Pajisje Elektrike Dhe Pjesët E Tyre;
Lëkurat e Përpunuara
Regjistruesit Dhe Riprodhuesit E Tingullit;
Regjistruesit Dhe Riprodhuesit E Imazhit Televiziv
Dhe Zërit, Pjesët Dhe Plotësuesit Të Këtyre Artikujve
74 - Bakri Dhe Artikuj Prej Bakri
22 - Pijet, Alkoolet dhe Uthullat

Tre top kompanitë importuese ndër vite
1 ,, ELKOS'' SH.P.K.
2 ''HIB PETROL'' SH.P.K.
3 ''EX FIS'' SH.P.K.
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2. Aktivitetet e OEK
Kryetari Rukiqi Promovon Kosovën Para
Kompanive Japoneze Në Evropë

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës z.
Berat Rukiqi, ka qëndruar para kompanive
më të rëndësishme japoneze prezente në
Evropë, përkatësisht në Dusseldorf, qyteti
me numrin më të madh të kompanive
japoneze, jashtë Japonisë.
Kompanitë japoneze prezente në Evropë,
sidomos në Gjermani, Poloni dhe Çeki, janë
në fazën e fundit të vendimit për tu
zhvendosur në rajone tjera të Evropës,
ku ka fuqi punëtore në numër dhe të Foto nga takimi me kompanitë japoneze me datë 15.05.2019
aftësuar për të ruajtur aftësinë e tyre
konkurruese në tregjet ndërkombëtare.
Prezantimi i Kryetarit Rukiqi ishte i fokusuar në përparësitë kryesore, në raport me vendet tjera të
rajonit, përfshirë moshën e re të popullsisë dhe aftësinë e kësaj strukture të popullsisë për të mësuar
shpejt dhe për tu përshtatur në çdo teknologji të re, reformat në mjedisin e të bërit biznes,
infrastrukturën rrugore që na afron me tri portet kryesore të regjionit dhe me kryeqytetet kryesore
të Evropës Juglindore, si dhe projektet kryesore, përfshirë investimet në energji, turizëm, sektorin
e prodhimit dhe sektorin e shërbimeve.
Prezantimi është pjesë e një procesi që ka filluar vitin e kaluar me prezantime në Tokyo dhe që ka
për qëllim inkurajimin e kompanive japoneze për investime në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
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Krijimi i një mekanizmi bashkëveprues mes Institucioneve të vendit dhe përfaqësuesve të
Odave ekonomike kosovare
Krijimi i një mekanizmi bashkëveprues mes Institucioneve të vendit dhe përfaqësuesve të Odave
ekonomike kosovare është një
veprim i nevojshëm, në të mirë të
fuqizimit ekonomik të vendit,
luftimin e ekonomisë jo – formale,
rritjes së prodhimit dhe eksportit.
Në përpjekje për ta konsoliduar
edhe këtë aspekt u zhvillua takim
me Odën Ekonomike të Kosovës,
atë Gjermane dhe Amerikane, si
dhe me përfaqësuesit e 15
bizneseve të vendit.
Përmbyllja e infrastrukturës
ligjore, fiskalizimi, raportimi
financiar, luftimi i konfliktit të
interesit, Gjykata e specializuar
ekonomike, u panë si disa nga
veprimet e nevojshme për të
avancuar funksionimin e drejt
dhe ligjor të kësaj veprimtarie, që
çon drejtpërdrejt në hapjen e
vendeve të reja të punës dhe
rritje ekonomike të vendit.
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Oda Ekonomike e Kosovës avancon bashkëpunimin me Klubin Ekonomik të
Dusseldorfit
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës z. Berat Rukiqi ka qëndruar per vizitë ne Klubin Ekonomik
të Dusseldorfit, i themeluar nga kompania Ecolog, në pronësi të familjes Destani.
Klubi në rrjetin e vet ka 450 anëtarë prestigjioz nga landi Nord Rhine Westphalia (NRW), një ndër
pjesët më të rëndësishme të ekonomisë Gjermane. Kryetari Rukiqi e vlerësoi këtë takim tejet të
frytshëm me udhëheqësit e Klubit, për të diskutuar format për bashkëpunim të avancuar në mes
kompanive nga Kosova dhe kompanive anëtare të këtij Klubi, por edhe me gjerë.
Gjermania duhet të jetë partneri ynë kryesor tregtar dhe investiv, shtoi Rukiqi gjatë takimit. Së
shpejti me aktivitete specifike, për të përmbushur këtë synim.

Foto nga takimi me Klubin Ekonomik të Dusseldorfit me datë 14/05/2019
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Synohet rritja e bashkëpunimit ekonomik Kosovë-Francë
Ambasadori Francez z. Didier Chabert priti në takim Kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës z.
Berat Rukiqi, për të diskutuar rrugët dhe iniciativat e mundshme të bashkëpunimit ekonomik
Kosovë – Francë.
Ambasadori Chabert theksoi nevojën për shtim të angazhimeve institucionale për krijim të sigurisë
juridike për investitorët Francez, si parakusht për rritje të investimeve nga Franca në Kosovë.
Kryetari Rukiqi informoj Ambasadorin me iniciativat e Odës Ekonomike të Kosovës për nxitje të
bashkëpunimit mes vende të ndryshme përfshirë edhe Francën sidomos në sektorët e Turizmit dhe
Agrobiznesit.
Oda Ekonomike e Kosovës është gjithmonë e gatshme t’i ndihmoj bizneset vendore në krijimin e
partneriteteve ndërkombëtare në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe avancimit
të rolit të sektorit privat si garantues i rritjes ekonomike.

Foto nga takimi me Ambasadorin Francez z. Didier Chabert me datë 10/05/2019
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Mbahet takimi i Këshillit Mbikëqyrës të OEK –ut
Në Odën Ekonomike të Kosovës është mbajtur takimi i parë i përbërjes së re të Këshillit Mbikëqyrës
të OEK- ut, ku u miratua Rregullorja e re e punës e Këshillit Mbikëqyrës, u shqyrtua dhe miratua
raporti financiar i OEK- ut për vitin 2018, raporti i punës Janar – Prill 2019.
Gjithashtu Këshilli Mbikëqyrës shqyrtoi dhe miratoi planin financiar të OEK-ut për vitin 2019.
Anëtaret e Këshillit Mbikëqyrës miratuan dhe vendimin për publikimin e shprehjes së interesit për
auditimin e pasqyrave financiare të OEK- ut, duke i lënë afatin 10 ditor kompanive të çertifikuara
audituese për të aplikuar.

Foto nga takimi i Këshillit Mbikëqyrës me datë 31/05/2019
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Kryetarët e Odave Ekonomike të Ballkanit Perëndimor, me ide konkrete për
avancimin e bashkëpunimit rajonal.
Kryetarët e Odave Ekonomike të Ballkanit Perëndimor, njëherit anëtar të Bordit Menaxhues të
Forumit Investiv të këtyre Odave i njohur me shkurtesën CIF (Chamber Investment Forum),
zhvilluan sot një takim të përbashkët në Odën Ekonomike të Kosovës në Prishtinë ku diskutuan
aktivitetet e radhës dhe idetë konkrete që nxisin bashkëpunimin rajonal dhe ndihmojnë integrimin
ekonomik.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, si nikoqir i këtij takimi, gjatë fjalës së tij tha se
qëllimi kryesor i CIF dhe takimeve të tilla është nxitja e bashkëpunimit ekonomik në mes vendeve
të Ballkanit Perëndimor. Ai theksoi se rajoni ynë ka nevojë për investime dhe një treg i përbashkët
mund të jetë shumë atraktiv dhe me potencial për të tërhequr kompani të mëdha botërore për të
investuar. Rukiqi në fjalën e tij shtoi se një ndër qëllimet e organizatës CIF është të lehtësoj rrugën
e vendeve tona drejt BE-së duke nxitur bashkëpunimin ekonomik dhe duke treguar se pavarësisht
çdo problemi politik ne mund të ecim përpara me iniciativat tona sepse bizneset kanë nevojë për
lehtësim të rrugës për tregti dhe investime.
Delegacioni i përbërë nga Kryetarët e Odave të Ballkanit Perëndimor vizitoi edhe Parkun e
Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren, duke parë nga afër potencialin dhe të mirat që mund të sjell
ky park në funksion të zhvillimit ekonomik. Kryetari i OEK, z. Berat Rukiqi theksoi se parku inovativ
dhe i trajnimeve si projekt Gjermano–Kosovar është shumë i rëndësishëm në radhë të parë për
punësimin e të rinjve,
duke nxitur aftësimin
profesional,
zhvillimin e kapitalit
human dhe në të
njëjtën
kohë
të
aktiviteteve inovative
që mundësojnë për
shumë kompani të
jenë më konkurruese
në tregjet Evropiane.
Foto nga takimi me Kryetaret e Odave te Rajonit me datë
25/05/2019
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Avancohet bashkëpunimi me bizneset nga Gjermania
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës z.
Berat Rukiqi, ka qëndruar për vizitë në
Frankfurt për avancim të bashkëpunimit
me bizneset nga Gjermania, një ndër
partnerët kryesor në shtet ndërtim dhe
zhvillim ekonomik të vendit.
Në takimet me bizneset nga diaspora u
ritheksua rëndësia e krijimit të
mekanizmave që nxisin investimet nga
diaspora në Kosovë dhe transferin e dijes
në shumë sektorë vital për zhvillimin
ekonomik të vendit. Bizneset e diasporës
janë ura kryesore edhe për depërtimin e
shumë kompanive kosovare në tregjet
evropiane.
Kryetari Rukiqi u takua edhe me
udhëheqësin e Odës Ekonomike të
Frankfurtit, z. Jürgen Ratzinger, me të
cilin u dakorduan për thellim të
bashkëpunimit mes dy Odave, në
funksion të rritjes së këmbimeve
tregtare, investimeve dhe shkëmbimit të
përvojave në arsimin dhe aftësimin
profesional.

Foto nga vizita në Frankfurt me datë 05/03/2019
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Në qytetin e Athinës është mbajtur Forumi i dytë Ekonomik Greqi – Kosovë, pas atij të parit,
që ishte mbajtur në marsin e vitit 2017, në Prishtinë.
Ky forum vjen si organizim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, Ministria e Punëve të
Jashtme e Greqisë, me koordinimin e Zyrës Ekonomike dhe Tregtare të Kosovës në Athinë, dhe nga
bashkëpunimi i Odës Ekonomike të Kosovës (OEK) dhe Odës Ekonomike dhe Industriale të Pireut
në Athinë, si dhe Agjencia për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve/KIESA.
“Ky forum, në të cilin morën pjesë mbi pesëdhjetë biznese nga Kosova dhe Greqia, kishte për qëllim
thellimin e bashkëpunimit ekonomik në mes të dy vendeve si dhe forcimin e lidhjeve biznesore të
kompanive greke dhe kosovare’’.
“Gjatë forumit janë mbajtur takimet G2B dhe B2B, në sektorët e ndërtimtarisë, turizmit, agrobiznesit, përpunimit të ushqimit, përpunimit të metaleve, përpunimit të drurit, teknologjisë
informative, shëndetësisë, sektorit farmaceutik dhe energjisë”.
Në pjesën e parë të forumit janë mbajtur fjalë rasti nga Kryetarët e Odës Ekonomike të Kosovës dhe
Odës Ekonomike dhe Industriale të Pireut si dhe nga përfaqësues institucional grek.
“Në të njëjtën kohë një fjalë përshëndetëse e ka mbajtur edhe Udhëheqësi i Zyrës së Kosovës në
Athinë. Ndërsa, në pjesën e dytë të forumit janë bërë prezantimet mbi potencialet për investime nga
Enterprise Greece si dhe nga Agjencia KIESA”.
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Trajnimet e mbajtura në kuadër të projektit “Nxitja e transformimit digjital të ndërmarrjeve
të vogla dhe të mesme në Kosovë”
Oda Ekonomike e Kosovës në kuadër të projektit
“Nxitja e transformimit digjital të ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme në Kosovë”, të financuar nga Ministria e
Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në Republikën e
Kosovës, me datë 03 Qershor 2019, ka organizuar
trajnimin “ Procedurat e eksportit dhe roli i
digjitalizimit”.
Trajnimi u organizua për kompanitë aktualisht eksportuese, por edhe ato kompani që kanë
potencial në eksport të cilat në kuadër të hulumtimit “Vlerësimi i potencialeve për eksport” janë
deklaruar të kenë nevojë për njohuri shtesë rreth procedurave dhe dokumentacionit të nevojshëm
për eksport.
Trajnimi mblodhi 25 persona nga 17
kompani të ndryshme nga mbarë Kosova.
Kompanitë pjesëmarrëse në trajnim ishin:
“Sopaj”, “GEP shpk”, “Greenhouse”,
“Protransport”, “Novolani”, “ Stone
Castle”, “Arhing” “Unik shpk, “ Engjell
Vertopi”, “Santefarm”, “ Eurofood”, “
ITEG”, “ Ciao Berto”, “ Albina Dyla”,
Foto: Trajnimi i datës 03/06/2019
“Kamila shpk”, “Behari shpk” dhe “ Sojeva
Punishte Manufaktur shpk”.
Të njëjtat kompani do të jenë përfituese edhe të trajnimit të radhës që do të mbahet me 27 Qershor
2019, i kërkuar nga po këto kompani, fokusi i së cilës do të jetë “PEM Convention” (konventa PEM).
Në kuadër të këtij projekti në muajin Prill 2019, 6
kompani (“Va-al-plast”, “ITEG” , “Leoni nnt”, “Gateri”,
“Textil Colours Nagavci”, “Elektro Erisi”) morën pjesë
në Panairin e Përgjithshëm Ndërkombëtar “Prishtina
2019”, qëllimi i së cilit ishte promovimi dhe
ndërkombëtarizimi i ndërmarrësisë kosovare.
Objektivë kryesore e pjesëmarrjes së këtyre
kompanive në panair ishte gjetja e partnerëve për
shitjen e produkteve të tyre në tregjet rajonale dhe
më gjerë duke synuar rritjen e eksportit.
Foto: Panairi, Prill 2019
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3. Tema e muajit – Panairi i Përgjithshëm “Prishtina 2019”
Oda Ekonomike e Kosovës, me qëllim
promovimin e anëtarëve të saj dhe jo vetëm, për
të njëzetën herë me radhë organizoi Panairin e
Përgjithshëm Ndërkombëtar “Prishtina 2019” me
pjesëmarrje të bizneseve nga vendi, rajoni dhe
Evropa, biznese me traditë shumëvjeçare të cilat
ofrojnë 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.
Gjatë ditëve sa zgjati panairi, afër 100 kompani
ekspozuan produktet/shërbimet e tyre për
vizitorë të ndryshëm të cilët patën komentet më
të mira për ekspozuesit dhe aftësitë konkurruese
të tyre që lirshëm mund të jenë të krahasueshme
me vendet e BE-së dhe më gjerë.
Shumëllojshmëria e sektorëve dhe kompanive
pjesëmarrëse nga vende të ndryshme të Evropës
, e bëri edhe më tërheqës për vizitorët këtë panair.
Kompanitë e huaja i takonin kryesisht vendeve si
Shqipëria, Italia, Gjermania, Kroacia, Republika
Ҫeke, Finlanda, Austria, Polonia dhe Portugalia.
Kompanitë pjesëmarrëse në panairin “Prishtina
2019” potencuan se një organizim i tillë ka
Foto nga Panairi i Përgjithshëm “Prishtina 2019” me
rëndësi të veçantë në promovimin e kompanive, datë 24/04/2019
gjetjen
e
partnerëve,
finalizim
të
bashkëpunimeve, zgjerim të njohurive për sektorin ku ata operojnë dhe shumë benefite të tjera.
Profilet e kompanive pjesëmarrëse ishin të ndryshme, përfshirë sektorin e ushqimit, ndërtimtarisë,
prodhimit, sektori i përpunimit të drurit, tregtisë me shumicë dhe pakicë, hotelieri, mobilieri, pajisje
elektrike dhe elektronike, tekstil, kozmetikë, sektori i bankave, sektori i turizmit etj.
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Vlerësimi i Panairit Ndërkombëtar “Prishtina 2019” nga kompanitë pjesëmarrëse
Rreth 82% e kompanive pjesëmarrëse në panair e kanë vlerësuar në mënyrë pozitive organizimin
e Panairit Ndërkombëtar “Prishtina 2019”.

Si e vlerësoni organizimin e Panairit të Përgjithshëm Ndërkombëtar
"Prishtina 2019" ?
40%

23%
19%
11%
7%

Shumë dobët

Dobët

Mesatarisht mirë

Mirë

Shumë mirë

Pjesëmarrja në panair ka pasur një ndikim shumë të rëndësishëm në gjetjen e partnereve potencial
dhe në promovimin e produkteve tek 46% e kompanive pjesëmarrëse. Ndërsa, vetëm 5% e 100
kompanive pjesëmarrëse kanë potencuar se nuk ka pasur ndonjë ndikim në këtë aspekt.
Si ka ndikuar panairi në promovimin e produkteve tuaja dhe në gjetjen
e partnerëve potencial ?
46%

24%
20%

5%

S'ka ndikuar fare

5%

Ka ndikuar pak

Neutral

Ka pasur ndikim të
rëndësishëm

Ka ndikuar shumë
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4. Aktivitetet e Institucioneve të Kosovës


Tatimi në pronë ka ndryshuar! Vizito: http://tatimineprone-rks.org/ dhe informohu rreth faturës
tuaj për tatim në pronë. Afati për pagesë: 28 Qershor 2019



Ministria e Financave vazhdimisht i kushton vëmendje të veçantë komunikimit me qytetarë, me
qëllim që t’i njoftojë dhe informojë ata për të gjitha aspektet e punës dhe aktiviteteve të saj, duke
përfshirë këtu edhe menaxhimin e financave publike.
Për më shumë shkarkoni në linkun e më poshtëm: Informatorin për Qytetarë për Buxhetin e
Republikës së Kosovës për vitin 2019. https://mf.rks-gov.net/…/B7810352-192E-427D-BB5107C30D77FE…



Bizneset prodhuese në Kosovë lirohen nga tatimi doganor dhe tatimi i akcizës
Ministria e Financave nga fillim viti i 2018-ës në çdo tre muaj të vitit ka marr vendim për lirim nga
tatimi doganor dhe tatimi i akcizës për bizneset prodhuese në Kosovë. Këto lirime kanë të bëjnë
me lëndën e parë, gjysmë produktet, linjat e prodhimit, pajisjet e TI-së, lëndët ndihmëse të cilat
marrin pjesë në procesin e prodhimit dhe pjesët rezervë për linjat e prodhimit.
Më pas janë marr një varg reformash fiskale në TVSH, ku përmes Ligjit i cili është në Parlamentin
e Kosovës do të lirohen nga TVSH lënda e parë që prodhohet në vendin tonë për prodhues, do të
thjeshtëzohen procedurat e kthimit të TVSH dhe çka është më thelbësorja që ndodh për herë të
parë në vendet e rajonit tonë, fillimi i mbledhjes së TVSH-së nga kufiri në import në brendi të
vendit.
Ministri i Financave Bedri Hamza gjithmonë e ka potencuar se bartës i zhvillimit ekonomik në
Kosovë duhet të jetë sektori privat dhe mbi bazën e këtij parimi me datë 26 prill 2019 në Qeverinë
e Republikës së Kosovës Ministri Hamza ka vazhduar me kërkesën për lirim nga tatimi doganor
për shtazët të cilat importohen në vendin tonë.
Gjatë analizave është konstatuar se edhe në sektorin e bujqësisë përkatësisht te blegtoria,
importimi i kafshëve duhet liruar nga tatimi doganor me qëllim që të ju mundësohet të gjithë
qytetarëve dhe fermerëve që me kosto sa më të ulët të kenë mundësi të importojnë kafshë në
vendin tonë me qëllim të zgjerim të kapaciteteve të tyre prodhuese.
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5. Ngjarjet e ardhshme
 15/06/2019 – 23/06/2019 – Trajnim për shofer të transportit të mallrave
CPC;
 17/06/2019 - Financial Times event;
 27/06/2019 – Trajnim “PEM CONVENTION and DUTY DRAWBACK”
 28/06/2019 - 20 vjetori i ri - funksionalizimit të OEK-ut;
 29/06/2019 – 30/06/2019 - Trajnim për ADR;
 01/07/2019 - Vizitë në Odat Rajonale
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Njësit rajonale të Odes Ekonomike të Kosovës nëpër Kosovë
Njësia Rajonale Pejë:
Personi kontaktues: z. Samir Lleshi
Rr. Çarshia e gjatë Qendra tregtare Burma kati.2, 30000 Pejë
Tel: 045/ 560 - 999
email: samir.lleshi@oek-kcc.org

Njësia Rajonale Mitrovicë:
Personi kontaktues: z. Besart Kostanica
Rr. Mbretëresha Teutë, p.n. 40010 Mitrovicë
Tel: 045/ 619 - 519
email: Besart.kostanica@oek-kcc.org

Njësia Rajonale Gjilan:
Personi kontaktues: z. Ibrahim Tahiri
Rr. Abdullah Tahiri, p.n. 60000 Gjilan
Tel: 045/ 699 692
email: ibrahim.tahiri@oek-kcc.org

Njësia Rajonale Ferizaj:
Personi kontaktues: z. Lulzim Azemi
Rr. Dëshmorët e Kombit, nr. 144, 70000 Ferizaj
Tel: 045/ 580 - 666
email: lulzim.azemi@oek-kcc.org

Njësia Rajonale Gjakovë:
Personi kontaktues: z. Behar Ferizi
Rr. UÇK-së, nr. 6, 50000 Gjakovë
Tel: 045/ 539 – 444
Mob: 044/101- 801
email: behar.ferizi@oek-kcc.org

Njësia Rajonale Prizren:
Personi kontaktues: z. Armend Hyseni
Rr. Remzi Ademi, nr. 27, 20000 Prizren
Tel: 049/ 709 - 657
email: armend-hyseni@hotmail.com
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