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Hyrje 
 
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) e nënshkruar mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian (BE) më 27 
tetor 2015, si dokumenti i parë kontraktual i Kosovës me Bashkimin Evropian, paraqet një hap tejet të rëndësishëm të 
Kosovës në rrugën drejt integrimit evropian. Përmes kësaj marrëveshjeje, Bashkimi Evropian është zotuar që të përkrahë 
Kosovën në fusha të ndryshme në mënyrë që të avancojë perspektivën evropiane të vendit. Marrëveshja mbulon fusha 
të ndryshme, duke filluar nga sundimi i ligjit dhe forcimi i shtetit të së drejtës, bashkëpunimi rajonal, tregtia e lirë etj. 
Megjithatë, pjesa më e madhe e kësaj marrëveshje ka të bëjë me tregtinë e lirë ndërmjet të dyja palëve nënshkruese. 

Bizneset në Kosovë janë pala më e ndikuar nga marrëveshja. Duke adresuar çështje si lëvizja e lirë e mallrave, respektimi 
i pronësisë intelektuale dhe industriale, krijimi i parakushteve për konkurrencë të drejtë etj., MSA do të ndihmojë në 
adaptimin e bizneseve Kosovare me standarde Evropiane dhe në përmirësimin e mjedisit afarist. Megjithatë, MSA poashtu 
paraqet një sfidë të konsiderueshme në aspekt të konkurrueshmërisë së bizneseve kosovare në tregun evropian. Gjatë 
negociatave që i kanë paraprirë marrëveshjes, palët janë dakorduar edhe për normat e aplikueshme të detyrimeve 
doganore në tregtinë mes dyja vendeve. Përderisa shumica e produkteve me origjinë nga Republika e Kosovës kanë fituar 
të drejtën e eksportit drejt vendeve të Bashkimit Evropian pa detyrime doganore nga hyrja në fuqi e marrëveshjes, në 
anën tjetër liberalizimi i tregtisë për shumicën e produkteve të importuara nga Bashkimi Evropian do të bëhet në mënyrë 
graduale, sipas tabelës së mëposhtme:  

 

 

Qëllimi i liberalizimit gradual të detyrimeve doganore në importe nga BE për produkte që prodhohen apo për të cilat ka 
kapacitet të prodhohen në Kosovë është që t’i ofrohet kohë e mjaftueshme prodhuesve kosovarë që të rrisin potencialin 
e tyre konkurrues dhe mos të dëmtohen nga konkurrenca në rritje. Kjo periudhë tranzitore është dizajnuar me qëllim që 
t’i jepet kohë institucioneve të ngirisin kapacitetin konkurrues të industrisë vendore. Rrjedhimisht, me nënshkrimin e MSA, 
Kosova ka marrë përsipër të zbatojë një numër të konsiderueshëm të reformave, qofshin ato të natyrës legjislative apo 
implementuese. Synimet kryesore të MSA përfshijnë: 

 Mbështetjen e përpjekjeve të Kosovës për të fuqizuar demokracinë dhe sundimin e ligjit 
 Kontribuimin në stabilitetin politik, ekonomik dhe institucional në Kosovë, si dhe në stabilitetin e rajonit 
 Sigurimin e një kornize të përshtatshme për dialog politik 
 Mbështetjen e përpjekjeve të Kosovës për të zhvilluar bashkëpunimin e saj ekonomik dhe ndërkombëtar, duke 

përfshirë përafrimin e legjislacionit me atë të BE-së 
 Mbështetjen e përpjekjeve të Kosovës për të përfunduar kalimin në një ekonomi funksionale të tregut 
 Promovimin e marrëdhënieve ekonomike të harmonizuara dhe zhvillimin e një zone të tregtimit të lire ndërmjet 

BE-së dhe Kosovës 
 Nxitjen e bashkëpunimit rajonal në të gjitha fushat e përfshira në këtë marrëveshje. 1 

                                                            
1 Marrëveshja e Stabilizim Asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, 2015. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Produktet industriale të BE-së (Shtojca Ia) 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Produktet industriale të BE-së (Shtojca Ib) 8% 7% 5%  3%  1% 0% 0% 0% 0% 

Produktet bujqësore të BË-së (Shtojca IIIa) 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Produktet bujqësore të BE-së (Shtojca IIIb) 8% 7% 5%  3%  1% 0% 0% 0% 0% 

Produktet bujqësore të BE-së (Shtojca IIIc) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 3% 1% 0% 

Produktet e peshkut të BE-së (Shtojca V) 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Figura 1 Normat e detyrimeve doganore për importet e produkteve me origjinë nga Bashkimi Evropian 
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1. Zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit 
 

1.1. Progresi në zbatimin e masave legjislative të PKZMSA 2017-2021 
 
Në mënyrë që të vlerësohet ecuria e institucioneve të Kosovës në zbatimin e reformave në kuadër të MSA, për qëllim të 
këtij dokumenti është analizuar shkalla se deri ku është arritur me ndryshimet ligjore që parashihen në kuadër të Planit 
Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit 2017-2021. Aneksi 1 i këtij dokumenti paraqet në mënyrë 
tabelore shkallën e progresit në masat legjislative të parapara në fushën e tregtisë së lirë, tregut të punës, standardizimit 
etj. Duhet të theksohet se Kuvendi i Republikës së Kosovës veçse ka aprovuar Programin Kombëtar për Zbatim të MSA 
për periudhën 2018-2022, mirëpo ky dokument nuk do të jetë subjekt i hulumtimit, meqenëse dokumenti ka hyrë në fuqi 
nga muaji qershor 2018 dhe është ende shumë herët të matet progresi në arritjen e obligimeve. 

 

Figura 1.1.1. Progresi në zbatimin e masave legjislative në kuadër të PKZMSA 2017-20212 

 
Siç mund të shihet në figurën e mësipërme, në fushën e ekonomisë, gjegjësisht listën e masave legjislative që janë 
përmbledhur në aneksin 1, performanca e qeverisë dhe institucioneve tjera në plotësimin e obligimeve lë për të dëshiruar. 
Përkundër se shumica e masave afatshkurtra në kuadër të PKZMSA 2017-2021 kanë qenë të parapara të përmbyllen 
brenda vitit 2017, bazuar në hulumtimin e zhvilluar, janë arritur të kompletohen vetëm 38.68% e reformave, nga të cilat 
25.47% brenda afatit të paraparë apo jo më shumë se 1 muaj me vonesë, përderisa 13.21% janë aprovuar mirëpo me 
vonesë të theksuar krahasuar me planin fillestarë. Në anën tjetër 61.32% e masave afatshkurtra legjislative në kuadër të 
Programit Kombëtar ende nuk kanë gjetur adresimin e duhur. Rrjedhimisht, shumë nga ato masa kanë gjetur sërish 
hapësirë në PKZMSA 2018-2022. Krahas masave legjislative, programi parasheh edhe masa zbatuese që kanë për synim 
të rrisin kapacitetet e institucioneve përkatëse për të zbatuar obligimet e MSA dhe legjislacionin e ndërlidhur.  

Marrë parasysh rëndësinë strategjike që MSA ka për Kosovën në aspekt të integrimit në struktura të Bashkimit Evropian, 
shkalla e ulët e arritjes së objektivave mbetet shqetësues. Padyshim se plotësimi i këtyre masave nuk duhet të shihet 
vetëm si obligim për t’u arritur, mirëpo edhe si një udhërrëfyes për ndërmarrjen e reformave që do të mundësojë zhvillim 
ekonomik dhe social të përshpejtuar në Kosovë. 

 

                                                            
2 Të dhëna bazuar në shqyrtimin e progresit në zbatimin e masave legjislative në kuadër të PKZMSA 2017-2021 
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1.2. Tregtia mes Kosovës dhe shteteve të BE-së 
 
Përkundër se zbatimi i MSA-së ka filluar në prll të vitit 2016, ndikimi që kjo marrëveshje ka në tregtinë mes Kosovës dhe 
shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ende nuk është i qartë dhe lë hapësire për interpretime të ndryshme.  

 

Figura 1.2.1. Volumi tregtar i Kosovës me BE në '000 EUR3 

 
Siç tregon figura e mësipërme, në aspekt të volumit, importi i produkteve nga shtetet e BE është rritur në vazhdimësi nga 
viti 2014 e tutje. Në vitin 2017, importi nga shtetet e Bashkimit Evropian kaloi vlerën e 1.2 miliardë euro. Shqetësues 
mbetet trendi i eksporteve të Kosovës në drejtim të BE dhe mbulueshmëria e vogël e importit me eksport në raportet 
tregtare mes dyja palëve. Përderisa në vitin 2013, mbulueshmëria ishte 11%, në vitin 2017 ra në vlerën prej rreth 7%. Kjo 
e dhënë jep të kuptohet një trend negativ i eksporteve në adresë të BE, mirëpo duhet sqaruar fakti se një pjesë e madhe 
e eksporteve të Kosovës në të kaluarën në Bashkim Evropian janë bërë nga NewCo Ferronikeli në drejtim të Italisë, dhe 
marrë parasysh sfidat që kjo ndërmarrje pa pasur gjatë viteve të kaluara dhe riorientimin e eksporteve të tyre drejt tregjeve 
aziatike, atëherë kjo rënie është e pritshme.  

 

                                                            
3 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Statistikat e Tregtisë së Jashtme 2017 
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Figura 1.2.2. Ndikimi i rënies së eksportit në Itali për eksportet e përgjithshme (vlerat në ‘000 EUR) 

 
Nga sa mund të shihet në figurën e mësipërme, rënia e eksporteve në drejtim të Italisë në masë të madhe ka shkaktuar 
rënien e përgjithshme të eksporteve në drejtim të shteteve të BE. Përderisa eksportet drejt Italisë kanë përbërë mbi 65% 
të eksporteve totale drejt BE në vitin 2012, në vitin 2017 kjo shifër ka rënë në 7%. Inkurajues mbetet fakti se kjo rënie e 
eksporteve të xeheve ka filluar të zëvendësohet me eksporte të produkteve tjera me vlerë më të lartë të shtuar.  

Megjithatë, mbesin ende sfida të ndryshme që cenojnë mundësitë e Kosovës për të rritur eksportet në drejtim të BE. Disa 
nga këto sfida kanë të bëjnë me kapacitetet konkurruese të ndërmarrjeve prodhuese në Kosovë për t’iu qasur tregut të 
Bashkimit Evropian, ndërsa pjesa tjetër kanë të bëjnë me infrastrukturën e dobët të cilësisë dhe faktorëve tjerë si fuqia e 
kualifikuar punëtore, energjia elektrike etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

0 €

20,000 €

40,000 €

60,000 €

80,000 €

100,000 €

120,000 €

140,000 €

160,000 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Eksporti drejt Italisë

Eksporti drejt vendeve të BE

Pjesëmarrja e eksportit drejt Italisë në total

8



 

 
 

2. Hulumtimi me biznese 
 

2.1. Metodologjia 
 
Me qëllim që të analizohet niveli i njohurisë së bizneseve mbi MSA-në dhe proceset e ndërlidhura, ndikimi që kjo 
marrëveshje ka pasur deri tani tek bizneset në Kosovë, si dhe pritshmëritë e tyre për të ardhmen, Oda Amerikane ka 
realizuar një pyetësor me 500 biznese nga shtatë rajonet e Kosovës. Të gjitha anketat janë zhvilluar përmes intervistave 
sy më sy gjatë muajit qershor 2018. 

 

Figura 2.1.1. Respondentët sipas lokacionit 

 
Mostra e anketës është dizajnuar në mënyrë të tillë që pjesëmarrja e bizneseve në anketë sa i përket lokacionit të jetë 
reflektim i industrisë në Kosovë. Marrë parasysh se numri më i madh i bizneseve në Kosovë janë të regjistruara dhe 
veprojnë në rajonin e Prishtinës, ky rajon edhe ka përfaqësim më të madh në anketë. 36.42% e kompanive të anketuara 
janë nga rajoni i Prishtinës, përcjellë nga Prizreni me 11.87%, Ferizaj dhe Peja me 11.27 dhe kështu me radhë.  

 

Figura 2.1.2. Respondentët sipas numrit të punëtorëve 
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Marrë parasysh faktin se në Kosovë shumica e bizneseve të regjistruara janë mikro-ndërmarrje, një gjë e tillë është 
reflektuar edhe në këtë anketë, ku 59.40% e bizneseve të anketuara kanë 1-10 punëtorë, 28.40% e tyre kanë 11-50 
punëtorë, 10.60% numërojnë 50-250 punëtorë, përderisa vetëm 1.60% e mostrës përbëhet nga kompani që kanë mbi 
250 punëtorë. Realisht, një përqindje edhe më e madhe e bizneseve në Kosovë (rreth 90%) hyjnë në kategorinë e 
bizneseve me 1-10 punëtorë, mirëpo për qëllime të anketës është targetuar një pjesëmarrje më e madhe e bizneseve me 
më shumë punëtorë për shkak të potencialit të ekspozimit të tyre në tregti ndërkombëtare dhe rrjedhimisht, ndikimit që 
MSA mund të ketë në afarizmin e tyre. Figura e mëposhtme jep detaje të mëtutjeshme të mostrës së anketës sipas numrit 
të punëtorëve nëpër rajone përkatëse.  

 

Figura 2.1.3. Respondentët sipas numrit të punëtorëve (sipas lokacionit) 

 

 

Figura 2.1.4. Respondentët sipas veprimtarisë 

 
Mbi 60% e kompanive të anketuara operojnë në sektorin e tregtisë, rreth 35% në prodhim, ndërsa 32% në shërbime. 
Respondentët kanë pasur opsionin të zgjedhin më shumë se një kategori në këtë përgjigje. Në kuadër të kategorisë 
“shërbime” përfshihen shërbimet profesionale për mbështetjen e bizneseve, shërbimet e patundshmërisë, hoteleria dhe 
turizmi, konsulenca dhe mediet etj. 
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2.2. Të gjeturat e hulumtimit 
 
Mjedisi fiskal në vend është një ndër faktorët kryesorë që ndikojnë tek bizneset dhe konkurrueshmëria e tyre. Marrë 
parasysh këtë, respondentët janë pyetur mbi mendimin e tyre për këtë mjedis në Kosovë.  

 

Figura 2.2.1. Vlerësimi i mjedisit fiskal nga respondentët 

 
Rreth 10% e të anketuarve e cilësojnë mjedisin fiskal në Kosovë si shumë të mirë, përderisa 53% e cilësojnë atë si të 
mirë. Kjo nënkupton se rreth 64% e të anketuarve janë të kënaqur me sistemin tatimor në vend, përderisa 30% e cilësojnë 
atë si jo shumë të mirë dhe 6% si aspak të mirë. Inkurajues është fakti se në një studim të ngjashëm që Oda Amerikane 
pati realizuar gjatë vitit 2014, përqindja e të anketuarve që kanë qenë të kënaqur me mjedisin fiskal në vend ka qenë më 
e vogël, siç mund të shihet në figurën e mëposhtme krahasimore.  

 

Figura 2.2.2. Vlerësimi i mjedisit fiskal nga respondentët (krahasim me vitin 2014)4 

 
Ky përmirësim në vlerësimin e mjedisit fiskal mund t’i atribuohet faktit se i gjithë legjislacioni bazë tatimor, përfshirë këtu 
ligjet për tatimin mbi vlerën e shtuar, tatimin në të ardhurat e korporatave dhe tatimin në të ardhura personale fillimisht 

                                                            
4 Zeka, A., Hapçiu, V, & Krasniqi, N., Gjendja e Biznesit në Kosovë: Sfidat dhe Mundësitë e të Bërit Biznes në Kosovë, 2014 
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janë ndryshuar në vitin 2015, dhe pastaj janë plotësuar me legjislacion sekondar për të ofruar lehtësira të ndryshme për 
biznese, veçanërisht për kompani prodhuese. Si rezultat, për dallim nga viti 2018 ku mbi 60% e të anketuarve shprehen 
të kënaqur me mjedisin fiskal, në vitin 2014 përqindja korresponduese ishte nën 40%. Tabela e mëposhtme jep një 
përmbledhje të vlerësimit të mjedisit fiskal sipas sektorit të të anketuarve.  

 

Figura 2.2.3. Vlerësimi i mjedisit fiskal nga respondentët (sipas sektorit) 

 
Siç shihet në figurën e mësipërme, nuk ka ndonjë dallim të madh në opinion mes kompanive tregtare dhe atyre 
prodhuese, por vërehet një qasje pak më pesimiste në mesin e të anketuarve nga sektori i shërbimeve.  

Meqenëse pjesa më e madhe e MSA adreson çështje që kanë të bëjnë me tregtinë mes Kosovës dhe shteteve anëtare 
të BE, të anketuarit janë pyetur mbi ekspozimin e tyre në tregtinë ndërkombëtare.  

 

Figura 2.2.4. Kompanitë importuese të mallrave? 

 
Në përgjithësi, 67% e të anketuarve kanë përvojë në importimin e mallrave, përderisa vetëm 46% e tyre kanë përvojë në 
importin e produkteve nga Bashkimi Evropian.  
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Figura 2.2.5. Vlerësimi mbi procedurat e importit sipas origjinës së produktit 

 
Sa i përket procedurave për import të produkteve, mund të vërehet që kompanitë vlerësojnë më pozitivisht procedurat për 
importe nga Bashkimi Evropian. Përderisa rreth 30% e të anketuarve shprehen se procedurat e importit janë të 
përshtatshme për import nga të gjitha shtetet, kjo shifër arrin në 52.68% në rastin e importeve nga Bashkimi Evropian. 
Në anën tjetër, 5.80% e të anketuarve cilësojnë si të komplikuara procedurat e importit nga Bashkimi Evropian, përderisa 
13.29% vlerësojnë procedurat e importit nga të gjitha shtetet si të komplikuara. Një situatë e tillë mund të jetë rrjedhojë e 
sistemit të profilizimit të riskut nga Dogana e Kosovës, ku importet nga shtetet e Bashkimit Evropian konsiderohen me 
rrezik më të ulët për shmangie doganore dhe aktivitete jo-ligjore.  

 

Figura 2.2.6. Vlerësimi mbi procedurat e importit (krahasim me vitin 2014) 

 
Poashtu inkurajues është fakti se krahasuar me anketën e zhvilluar me biznese në vitin 2014, vërehet një tendencë që 
bizneset të jenë më të kënaqura me procedurat doganore në import, duke reflektuar kështu reformat e bëra në lehtësim 
të proceseve dhe zbatimin më të gjerë të sistemit të menaxhimit të riskut dhe sistemeve elektronike. 
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Figura 2.2.7. Eksporti i të anketuarve jashtë vendit 

 

57.80% e kompanive të anketuara nga sektori i prodhimit theksojnë se eksportojnë në vendet e tjera, përderisa 7.51% e 
tyre tregojnë se planifikojnë të eksportojnë në të ardhmen. Sa i përket eksporteve drejt vendeve të BE, 46.82% e 
kompanive të anketuara prodhuese kanë tashmë përvojë në këtë drejtim.  

 

Figura 2.2.8 Vlerësimi i procedurave të eksportit në drejtim të shteteve të BE-së 

 

Shumica e të anketuarve që kanë përvojë me eksport në drejtim të shteteve të BE, apo 54% prej tyre, shprehen të kënaqura 
me procedurat e eksportit, përderisa vetëm 7% e tyre i vlerësojnë ato si të komplikuara. 
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Figura 2.2.9. Sfidat për të eksportuar në drejtim të shteteve të BE-së 

 
Sa i përket sfidave për të eksportuar në BE apo për të rritur eksportin në BE, shumica e kompanive kanë zgjedhur 
mungesën e lidhjeve afariste për të tregtuar produktin si opsionin më të shpeshtë, përcjellë nga imazhi jo i mirë që Kosova 
gëzon në sytë e partnerëve potencial. Një pjesë e konsiderueshme e respondentëve shohin edhe kapacitetet e prodhimit 
si dhe mungesën e shkathtësive të fuqisë punëtore si sfidë në këtë drejtim. Një pjesë e vogël e të anketuarve në mesin e 
kompanive të prodhimit, apo 9.20% e vlerësojnë mungesën e cilësisë si faktor pengues për eksporte. Në mesin e 
përgjigjeve nën “tjera”, respondentët kanë listuar përgjigje të ndryshme si: mungesa e vizave, kostoja e lartë e transportit, 
mungesa e certifikimit të produkteve, mungesa e përvojës etj.  

 

Figura 2.2.10. Niveli i njohurive mbi MSA-në 

 
Niveli i njohurive mbi MSA në mesin e respondentëve nuk është i kënaqshëm, nëse merret parasysh ndikimi që kjo 
marrëveshje mund të ketë në tregti. 7% e të anketuarve vlerësojnë se janë shumë të informuar, përderisa shumica e tyre 
apo 67% theksojnë se janë mesatarisht të informuar, edhe pse një pjesë e madhe prej tyre janë përgjigjur me “nuk e di” 
në shumë pyetje vijuese.  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Mungesa e 
lidhjeve 
biznesore 
për të 
tregtuar 
produktin

Mungesa e 
kapaciteteve 

të 
brendshme 
të prodhimit

Mungesa e 
kuadrove të 
kualifikuara 
të fuqisë 
punëtore

Mungesa e 
cilësisë së 
produkteve

Kërkesat e 
tepërta 

teknike për 
produkte

Imazhi jo i 
mirë i 

Kosovës në 
sytë e 

partnerëve 
potencial

Tjera

Kompanitë prodhuese Sektori i tregtisë dhe shërbimeve

Shumë të 
informuar, 
7.13%

Mesatarisht të 
informuar, 
67.41%

Aspak të 
informuar, 
25.46%

15



 

 

Figura 2.2.11. Niveli i njohurive mbi MSA-në (sipas sektorëve) 

 
Nëse analizohet kjo pyetje sipas sektorit, lehtësisht mund të shihet se ka një nivel më të kënaqshëm të njohurive (bazuar 
në vetë-deklarim) mbi MSA në mesin e kompanive të prodhimit, krahasuar me sektorët e tjerë. Përderisa vetëm 17.65% 
e të anketuarve nga kompanitë prodhuese theksojnë se nuk kanë aspak njohuri mbi MSA, kjo përqindje është më e lartë 
në mesin e kompanive tregtare (28%) dhe kompanive nga sektori i shërbimeve (33.33%). Edhe kjo e gjetur është e bazuar 
nëse merret në konsideratë se MSA ka ndikuar që kompanitë tregtare të rrisin importin e produkteve nga shtetet anëtare 
të Bashkimit Evropian, kjo dëshmuar edhe me të dhënat e Doganës së Kosovës që tregojnë rritje të importit. Në anën 
tjetër, kompanitë prodhuese, për arsye të ndryshme, kanë bërë pak përpjekje në plasimin e produkteve kosovare në tregun 
e BE-së. 

 

Figura 2.2.12. Ndikimi i MSA-së në afarizmin e bizneseve 

 
Shumica e bizneseve të anketuara, apo rreth 60% besojnë e kjo marrëveshje nuk ka pasur ndikim të theksuar në afarizmin 
e tyre, përderisa rreth 37% e tyre vlerësojnë ndikimin si pozitiv, të paktën deri në një masë të caktuar. Vetëm një përqindje 
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e vogël e tyre apo 1.23% e cilësojnë ndikimin si negativ. Nën të tjera, një respondent ka vlerësuar largimin e detyrimeve 
doganore në import të automjeteve të reja si shumë pozitiv në nxitjen e njerëzve për të blerë vetura të reja. 

 

Figura 2.2.13. Ndikimi i MSA-së në afarizmin e bizneseve (sipas sektorëve) 

 
Inkurajues është fakti se kompanitë e prodhimit theksojnë më së shumti ndikimin pozitiv të MSA, ku 49.39% e të 
anketuarve në këtë sektor kanë zgjedhur ose opsionin ndikim pozitiv ose ndikim të vogël pozitiv. Në anën tjetër vlera 
krahasuese në sektorin e tregtisë është 36.49%, ndërsa në sektorin e shërbimeve 19.59%.  

 

Figura 2.2.14. Përfitimet e Kosovës nga MSA (sipas sektorëve) 

 
Pjesa më e madhe e të anketuarve vlerësojnë rritjen e tregtisë dhe partneritetit me shtetet anëtare të BE si përfitimin 
kryesor nga MSA, përcjellë nga nevojën për përshpejtim të reformave në mjedisin e të bërit biznes dhe krijimin e 
mundësive të reja për qasje në grante. Investimet në infrastrukturën e cilësisë shihen si një përfitim i mundshëm në 
shkallë më të shprehur në mesin e të anketuarve nga sektori i prodhimit.  
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Figura 2.2.15. Efikasiteti i institucioneve shtetërore në zbatimin e obligimeve të MSA-së 

 
Respondentët në anketë janë pyetur edhe për mendimin e tyre sa i përket efikasitetit të institucioneve kosovare në 
zbatimin e obligimeve të dala nga MSA, ku 6% janë shprehur se institucionet janë efikase, 45% mendojnë se janë 
pjesërisht efikase ndërsa 26% nuk mendojnë se institucionet janë shumë efikase. Krahas këtyre, 23% e të anketuarve 
apo 115 respondentë janë shprehur se nuk kanë njohuri mbi këtë fushë, duke treguar se ka hapësirë për të punuar në 
informimin e bizneseve.  

 

Figura 2.2.16. Vlerësimi mbi politikat për përkrahjen e NVM-ve 

 
Në përgjithësi, të anketuarit nuk shprehen shumë të kënaqur me politikat ekzistuese për përkrahjen e NVM-ve në vend. 
Vetëm 21% e të anketuarve kanë zgjedhur opsionin të favorshme apo shumë të favorshme, përderisa 48% e tyre i 
cilësojnë këto politika si jo shumë të favorshme. Bashkimi Evropian vlerëson pasjen e një baze të shëndoshë të NVM-ve 
si qenësor për komunitetin evropian. 
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Figura 2.2.17. Vlerësimi mbi politikat për përkrahjen e NVM-ve krahasuar me vitin 2014 

 
Megjithatë, vlen të theksohet se në krahasim me vitin 2014 kur është realizuar një anketë e ngjashme, mund të shihet një 
tendencë e përmirësimit në këtë indikator, meqenëse përqindja e respondentëve që shprehen se politikat për përkrahjen 
e NVM-ve janë të favorshme është rritur nga 13% në 20.65%. 

 

Figura 2.2.18. Sfidat kryesore të NVM-ve 

 
Sipas respondentëve, sfida kryesore që pamundëson zhvillimin e NVM-ve në vend është shkalla e lartë e korrupsionit, 
përcjellë nga prezenca e ekonomisë joformale dhe konkurrenca jofer, si dhe zbatimi i mangët i ligjit. Vlen të theksohet se 
në hulumtimet e zhvilluara nga Oda Ekonomike Amerikane përgjatë viteve të kaluara, respondentët kanë pasur tendencë 
të shprehin pakënaqësi më të mëdha lidhur me qasjen në financa, mirëpo fakti që një numër më i vogël i bizneseve janë 
ankuar për këtë element është premtues. Arsyet prapa kësaj të gjeture më pozitive mund të ndërlidhen me përmirësimin 
e ofertës së financimit nga ana e institucioneve financiare në Kosovë. 
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Figura 2.2.19. Sfidat kryesore të NVM-ve sipas sektorit 

 
Nëse analizohet kjo përgjigje sipas sektorit, mund të shihet se kompanitë e prodhimit i kushtojnë rëndësi më të vogël 
ekonomisë joformale, duke potencuar si sfidë më serioze konkurrencën nga shtetet e rajonit, opsion ky i zgjedhur nga 
rreth 42% e të anketuarve nga sektori. Poashtu, kompanitë prodhuese e shohin si më problematike çështjen e mungesës 
së shkathtësive të fuqisë punëtore. Kjo çështje, poashtu është konfirmuar edhe në studimet e shumta për boshllëkun e 
shkathtësive të kryera nga organizatat e ndryshme në Kosovë, përfshirë edhe Odën Ekonomike Amerikane. Shqetësimet 
e tilla duhet të nxisin një dialog më të ngushtë ndërmjet ndërmarrjeve të sektorit privat dhe institucioneve arsimore dhe 
atyre të edukimit profesional, nën udhëheqjen e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. 

 

Figura 2.2.20. A favorizohen NVM-të në Kosovë nga MSA 

 
Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve, gjegjësisht 41%, shprehen që nuk e dinë se a favorizohen NVM-të në vend 
nga MSA, përderisa vetëm 12% janë të bindur që një gjë e tillë është e vërtetë. 34% mendojnë se NVM-të favorizohen 
vetëm pjesërisht, përderisa 13% besojnë se nuk favorizohen. 
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Figura 2.2.21. Njohuria e bizneseve me normat e tatimit doganor në raport me BE 

 
Pothuajse 37% e të anketuarve kanë njohuri mbi normat e tatimit doganor të aplikueshme në raport me Bashkimin 
Evropian. Vetëm 25% e të anketuarve nuk kanë njohuri mbi këto norma. Nëse kompanitë e shërbimit largohen nga kjo 
llogaritje, atëherë përqindja e atyre që nuk kanë njohuri mbi normat doganore bie në 22%. 

 

Figura 2.2.22. A favorizohen prodhuesit në Kosovë nga MSA? (sipas prodhuesve) 

 
Me qëllim të fuqizimit të prodhimtarisë vendore dhe me qëllim që t’i lejohet një periudhë tranzitore për rritjen e 
konkurrueshmërisë, heqja e detyrimeve doganore për importet nga BE bëhet gradualisht. Megjithatë, ka mendime të 
ndryshme mbi atë se a është liberalizimi gradual mbrojtje e mjaftueshme për prodhuesit vendorë, dhe a do të arrijnë që 
të njëjtit të jenë konkurrent me produktet e importuara.  

23.49% e prodhuesve të anketuar besojnë se MSA i favorizon prodhuesit kosovarë, ndërsa 30.12% e tyre besojnë se 
favorizohen pjesërisht. Vetëm 12.65% e prodhuesve pretendojnë se MSA shkon në dëm të sektorit të prodhimit, përderisa 
një numër më i madh apo 33.73% nuk kanë njohuri për këtë temë. Në rrethana të tilla janë shtuar kërkesat për masa 
mbrojtëse për shumë produkte të vendit. Si rezultat, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është përgjigjur duke vendosur 
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masa mbrojtëse në produktet e importuara të qumështit të prodhuar në Bosnje e Hercegovinë, por edhe në pemë dhe 
perime të importuara nga vendet anëtare të CEFTA-së. Masat janë hequr brenda një kohe të shkurtër si rezultat i ankesave 
nga shtetet anëtare të marrëveshjes CEFTA, dhe kërcënimeve për kundërmasa. 

 

Figura 2.2.23. A ka Kosova një kornizë të mirë të infrastrukturës së cilësisë sipas sektorit të prodhimit 

 
Siç dihet, infrastruktura e cilësisë ka një rol tejet të rëndësishëm në rritjen e konkurrueshmërisë së prodhimeve vendore 
dhe rritjen e potencialit të eksportit. Në pyetjen se a ka Kosova një kornizë të mirë të infrastrukturës së cilësisë në fushën 
e metrologjisë, standardizimit dhe akreditimit, 13.61% janë përgjigjur “po”, 42% “pjesërisht” dhe 30.77% janë  përgjigjur 
“jo”. Padyshim kjo është një fushë ku institucionet e Kosovës duhet të kushtojnë një rëndësi të shtuar gjatë viteve në 
vijim në mënyrë që të rriten mundësitë reale për të përfituar nga MSA. Edhe nga asociacionet e biznesit ka pasur kërkesa 
që institucionet qeveritare të jenë më të fokusuara në zhvillimin e infrastrukturës së cilësisë. Duke qenë një fushë e 
rëndësishme, tërheqja e fondeve të donatorëve nuk duhet të jetë gjë e vështirë. 

 

Figura 2.2.24. Hapat që duhen ndërmarrë në infrastrukturën e cilësisë 
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Shumica e të anketuarve apo 69.18% e tyre besojnë se ndarja e granteve dhe/apo subvencioneve për përmirësimin e 
cilësisë së produkteve është hap që duhet ndjekur institucionet e vendit. Pothuajse 50% e të anketuarve besojnë se 
institucionet duhet të investojnë në krijimin e laboratorëve të akredituar për certifikimin e produkteve, ndërsa 30% besojnë 
se adoptimi i plotë i direktivave të BE është rrugëzgjidhja e duhur. Nën “tjetër”, disa respondentë kanë theksuar nevojën 
e trajnimit të kuadrove të reja profesionale në fushën e infrastrukturës së cilësisë.  

 

Figura 2.2.25. Ndikimi i MSA në rritjen e investimeve të huaja direkte 

 
Respondentët janë shprehur mjaft optimistë në potencialin e MSA për nxitjen e investimeve të huaja direkte. 47.63% e 
kompanive janë shprehur se MSA mund të nxisë investime, përderisa 17.32% e tyre janë përgjigjur se MSA nuk ka ndikim 
të tillë. Në fakt, deri më tani, ndikimet nga MSA në aspekt të rritjes së fluksit të investimeve të huaja, duket se kanë qenë 
në përputhje me vlerësimin e grupit të fundit të ndërmarrësve që janë më pesimistë. 

 

Figura 2.2.26. Ndikimi i MSA në rritjen e punësimit 

 
Sektori privat në Kosovë duket se është deri diku optimist edhe për sa i përket mundësisë së krijimit të vendeve të punës, 
ngjashëm si edhe në rastin e investimeve të huaja direkte. Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve, më konkretisht 
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42.94% besojnë se MSA mund të jetë nxitës i krijimit të vendeve të reja të punës, ndërsa 12.47% e tyre mendojnë se 
MSA mund të ketë ndikim të tillë. Në anën tjetër, pjesa më e madhe e të anketuarve (44.58%) theksojnë se nuk e dinë se 
a mund të ketë MSA një ndikim të tillë.  

 

Figura 2.2.27. A ka Kosova legjislacion të mirë në fushën e pronësisë intelektuale? 

 
Pronësia intelektuale, si njëra ndër fushat më shqetësuese në Kosovë e karakterizuar me përparim të mangët praktik 
pavarësisht përafrimit të legjislacionit vendor me atë të BE-së, është një tjetër fushë që gjen një rëndësi të veçantë në 
MSA. Kjo fushë ka ndikim të theksuar në komunitetin e biznesit, megjithatë një numër jo shumë i madh i bizneseve të 
anketuara, respektivisht vetëm 23.47% besojnë se Kosova ka legjislacion të mirë në këtë fushë, përderisa 41.63% besojnë 
se legjislacioni i tanishëm është i pamjaftueshëm. Poashtu, fakti se pothuajse 35% e bizneseve nuk kanë njohuri mbi këtë 
fushë është tregues se duhet punuar me shumë për njoftimin e bizneseve. Është për keqardhje që zbatueshmëria e dobët 
e ligjeve nga ana e institucioneve, u krijon bizneseve perceptimin se ligjet nuk janë të mira. 

 

Figura 2.2.28. A gjen zbatim legjislacioni në fushën e pronësisë intelektuale? 
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Ajo që u tha më sipër, realisht konfirmohet edhe në përgjigjet më sipër në figurën 2.2.28. , përmes të gjeturës tjetër 
shqetësuese se më pak më shumë se 10% e respondentëve besojnë se legjislacioni zbatohet si duhet, përderisa 30% 
besojnë se zbatimi është i pjesshëm. Rreth 37% e bizneseve thonë se legjislacioni në këtë fushë nuk zbatohet, përderisa 
22% e bizneseve nuk kanë informata të mjaftueshme për të dhënë një opinion të prerë mbi këtë çështje.  

 

Figura 2.2.29. A dini se MSA hap rrugën për pjesëmarrje në prokurim publik në shtete të BE-së? 

 
Nga të gjithë respondentët, vetëm 21.40% e tyre kanë aplikuar në procedura të prokurimit publik në të kaluarën. Në mesin 
e tyre, shumica nuk kanë pasur njohuri paraprake se MSA u hap rrugën ndërmarrjeve kosovare të aplikojnë në procedura 
të prokurimit publik në vende të Bashkimit Evropian, përderisa vetëm 46.15% e tyre pretendojnë se kanë pasur një 
informatë të tillë paraprakisht. Duhet theksuar se bizneset kosovare të cilat kanë synuar kontrata publike në shtetet anëtare 
të Bashkimit Evropian janë ankuar se mungesa e lirisë së lëvizjes së fuqisë punëtore, ka qenë problematike në 
implementimin e kontratave të tilla. Një kompani nga sektori i përpunimit të metaleve është ankuar se vazhdimisht përballet 
me vështirësi në sigurimin e vizave për punonjësit e saj kosovarë, duke u përballë kështu me vështirësi në përmbushjen 
e detyrimeve kontraktuale. 
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Figura 2.2.30. Gjendja e bizneseve krahasuar me tri vite më parë 

 
Një e gjetur shumë inkurajuese e anketës është se ndërmarrjet në masë të madhe pohojnë të jenë zhvilluar përgjatë tri 
viteve të fundit. Megjithatë, nuk mund të konkludohet nëse ky zhvillim është i ndërlidhur në çfarëdo mënyre me 
Marrëveshjen për Stabilizim-Asociim. Rreth një e pesta e ndërmarrjeve të anketuara, respektivisht 18.98% e tyre theksojnë 
se janë në gjendje shumë më të mirë krahasuar me tri vite më parë, përderisa 42.45% kanë zgjedhur opsionin më mirë. 
Vetëm rreth 9% e të anketuarve thonë se ndodhen në një situatë më të keqe (apo shumë më të keqe) se tri vite më parë. 
Do të ishte interesante që kjo përgjigje e fundit të krahasohet viteve në vijim, derisa do të vazhdojë të rritet presioni 
konkurrues për shkak të reduktimit të normave doganore për produktet e importuara nga vendet anëtare të Bashkimit 
Evropian. Dy figurat në vijim japin rezultatet sipas sektorit dhe lokacionit.  

 

Figura 2.2.31. Gjendja e bizneseve krahasuar me 3 vjet më parë (sipas sektorëve) 
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Figura 2.2.32. Gjendja e bizneseve krahasuar me 3 vjet më parë (sipas lokacionit) 

Figura 2.2.33. Fuqia punëtore si faktor konkurrueshmërie në BE 

Edhe pse fuqia e lirë punëtore shpeshherë theksohet si një faktor që ndihmon në konkurrueshmërinë e bizneseve 
prodhuese duke ulur kostot e prodhimit, një përfitim i tillë humbet nëse ajo fuqi punëtore nuk ka shkathtësitë e nevojshme 
në tregun e punës. Mirëpo, padyshim se ky faktor është i rëndësishëm edhe për sektorët e tjerë. 44.38% e kompanive të 
anketuara në mesin e sektorit të prodhimit besojnë se fuqia punëtore në Kosovë mund të konsiderohet si faktor 
konkurrueshmërie, 39.64% besojnë se vetëm pjesërisht mund të qëndrojë një konstatim i tillë, ndërsa 13.61% thonë se 
një gjë e tillë nuk qëndron. Një trend i ngjashëm mund të vërehet edhe në mesin e përgjigjeve nga kompanitë e sektorit 
të tregtisë, përderisa në sektorin e shërbimeve ka një përqindje më të madhe të respondentëve që kanë zgjedhur opsionin 
“nuk e di”. 
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Figura 2.2.34. Ndikimi potencial i MSA në aspekt të punësimit 

 
Një rezultat interesant i studimit është se mbi 61% e bizneseve janë të mendimit se MSA mund të ndikojë në migrim të 
kapitalit njerëzor, edhe pse MSA nuk është e ndërlidhur me procesin e liberalizimit të vizave, kjo ndoshta duke reflektuar 
njohuritë e bizneseve mbi këtë marrëveshje. 33.20% e të anketuarve janë të mendimit se MSA do të nxisë nevojën për 
krijimin e programeve dhe kurrikulave të reja në kuadër të institucioneve arsimore, përderisa 32.19% e tyre besojnë se 
do të shtohet nevoja për kontraktimin e ekspertëve nga vendet e zhvilluara. Në anën tjetër, 7.89% e bizneseve të anketuara 
nuk presin ndonjë ndikim të madh të MSA në këtë aspekt.  

 

Figura 2.2.35. Vlerësimi i qeverisë sipas indikatorëve 

 
Kompanive të anketuara u është kërkuar që të bëjnë vlerësimin e performancës së Qeverisë në disa indikatorë të 
ndryshëm që lidhen me mjedisin afarist në vend (nga 1-5, ku nota 5 është më e larta). Figura e mësipërme tregon se 
vlerësimi më negativ është sa i përket performancës në zbutjen e papunësisë (1.75), ndërsa më i miri në zbatimin e 
reformave në mjedisin afarist dhe tatimor (2.54). Mbetet mjaft dekurajuese që sipas bizneseve, performanca e Qeverisë 
mezi i afrohet nivelit mesatar të kënaqshmërisë, dhe këtë vetëm në ato fusha të cilat janë raportuar në mënyrë pozitive 
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edhe në dokumente të organizatave ndërkombëtare, siç është raporti i Bankës Botërore që mat lehtësinë e të bërit 
biznes. Në anën tjetër, reformat në mjedisin tatimor ku bizneset vlerësojnë Qeverinë më lart, janë rezultat i përgjigjes 
nga ana e Ministrisë së Financave në kërkesat e sektorit privat. Zhvillimi i dialogut me organizatat që përfaqësojnë 
interesat e sektorit privat edhe për indikatorët e tjerë, do të ndikonte në një vlerësim më të madh për performancën e 
Qeverisë nga vetë sektori privat.  

 

 

Figura 2.2.36. Mesatarja e vlerësimit të indikatorëve sipas sektorëve 

 
Nëse analizohen përgjigjet e respondentëve sipas sektorit, mund të shihet se në përgjithësi një vlerësim më pozitiv i është 
dhënë qeverisë nga ana e kompanive të sektorit të prodhimit, krahasuar me sektorët e tjerë, kjo ndoshta duke reflektuar 
edhe politikat e fundit fiskale dhe jo-fiskale që kanë pasur për synim të përmirësojnë konkurrueshmërinë e bizneseve. Kjo 
e gjetur mund të konsiderohet si e pritshme, duke e ditur që një pjesë e madhe e masave fiskale të prezantuara dhe 
zbatuara nga ana e Ministrisë së Financave në tri vitet e fundit, ka pasur për qëllim pikërisht rritjen e aftësisë konkurruese 
të bizneseve prodhuese, përfshirë këtu edhe lehtësirat nga lirimet doganore dhe tatimore për makineri dhe lëndë të parë. 
Sa i përket ndarjes gjeografike, mund të shihet se vlerësimin më pozitiv e kanë dhënë bizneset e rajonit të Gjilanit, ndërsa 
atë më negativ bizneset nga komuna e Prishtinës, edhe pse me dallim jo shumë të madh.  
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Figura 2.2.37. Mesatarja e vlerësimit të indikatorëve sipas lokacionit 

 

 

Figura 2.2.38. Vlerësimi i qeverisë sipas indikatorëve krahasuar me 2014 

 
Krahasuar me vitin 2014 kur është zhvilluar një hulumtim i ngjashme, në vitin 2018 ka një vlerësim më pozitiv për 
performancën e qeverisë në të gjithë indikatorët e matur. Dallimi në vlerësim krahasuar me vitin 2014 më së miri mund 
të shihet në aspekt të reformave në mjedis afarist dhe tatimor, ku mesatarja e vlerësimit nga ana e respodentëve është 
përmirësuar nga 1.91 në 2.54. Edhe kjo e gjetur nuk është e befaisishme duke e ditur se një pjesë e madhe e reformave 
tatimore janë mundësuar me legjislacionin e ndryshuar tatimor që ka hyrë në fuqi më 1 shtator 2015. Përmirësime të 
ngjashme janë shënuar edhe në indikatorë tjerë për të cilët të anketuarit kanë dhënë mendimin e tyre. 
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Figura 2.2.39. Pritshmëritë lidhur me ekonominë gjatë dy viteve të ardhshme 

 
Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve shpehen optimistë rreth pritshmërive të tyre mbi ekonominë për 2 vitet e 
ardhshme. 6.09% e të anketuarve besojnë se do të ketë përmirësime të mëdha, përderisa 38.13% besojnë se do të ketë 
përmirësime. Në anën tjetër, pjesa më e madhe e të anketuarve, gjegjësisht 42.60% besojnë se nuk do të ketë shumë 
ndryshim. Vetëm 8.92% e bizneseve që i janë përgjigjur anketës mendojnë se gjatë kësaj periudhe nuk do të ketë zhvillim, 
përderisa 4.26% e tyre kanë thënë se nuk e dinë se si do të rrjedhin zhvillimet në këtë aspekt.  

 

Figura 2.2.40. Pritshmëritë lidhur me ekonominë në dy vitet e ardhshme (krahasuar me 2014) 

 
Një fakt që mund të konsiderohet si shumë inkurajues është se në krahasim me anketën e zhvilluar gjatë vitit 2014, një 
pjesë më e madhe e respondentëve kanë pritshmëri pozitive mbi ekonominë në 2 vitet e ardhshme. Përderisa në vitin 
2014, vetëm 29% e tyre kanë thënë se presin zhvillim, në vitin 2018 kjo shifër është 44.22%. Ngjashëm përqindja e 
bizneseve që besojnë se nuk do të ketë zhvillim ka rënë nga 24% në 8.92%, duke reflektuar një optimizëm në rritje të 
bizneseve. 
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2.3. Konkluzionet 
 
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në masë të madhe është përkrahur dhe përshëndetur nga sektori privat 
në vend, si nga sektori i prodhimit dhe ai i tregtisë. Krahas karakterit politik dhe rëndësisë që kjo marrëveshje ka për 
rrugëtimin e Kosovës në aspekt të integrimit evropian, e njëjta ka edhe një rëndësi tejet të madhe në tregtinë e lirë mes 
dy palëve dhe në përgjithësi për mjedisin e të bërit biznes në vend. 

Ndonëse është pritur që të rritet fluksi tregtar menjëherë pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes, një gjë e tillë nuk ka ndodhur 
në aspekt të eksporteve të Kosovës, dhe kjo më së miri dëshmohet me faktin se mbulueshmëria e importeve me eksporte 
në relacion Kosovë-BE nuk arrin as shifrën prej 10%. Përderisa një e dhënë e tillë mund të jetë dekurajuese në 
këndvështrim të prospektit të prodhimit në vend, kjo edhe tregon se ka hapësirë të madhe për përmirësime që të rritet 
konkurrueshmëria e prodhuesve vendor dhe të njëjtit të fitojnë kapacitetet për të depërtuar në tregun evropian. Krahas 
kësaj, edhe institucionet përgjegjëse duhet të sigurohen që të krijojnë një infrastrukturë të mirëfilltë që i ndihmon 
kompanive në këtë rrugëtim. 

Në aspekt të sfidave për të depërtuar në tregun evropian, bizneset respondente në anketë kanë identifikuar dy sfida 
kryesore: (1) Mungesën e lidhjeve afariste dhe kontakteve me partnerë të mundshëm në shtetin e destinuar dhe (2) 
imazhin e keq që Kosova gëzon në sytë e partnerëve potencial. Sa i përket sfidës së parë, ndoshta do të duhej të 
shqyrtohej mundësia që t’i jepej një rol më aktiv ambasadave dhe konsullatave të Republikës së Kosovës për të nxitur 
tregtinë dhe për të ndihmuar prodhuesit kosovar të gjejnë partnerë në vendet e dëshiruara. Kjo është një praktikë që veçse 
gjen zbatim nga shtetet fqinje të Kosovës, ku përfaqësitë diplomatike të tyre (p.sh Maqedonisë) janë tejet aktive në thithjen 
e investimeve dhe ndërmjetësimin e lidhjeve tregtare.  

Inkurajues është fakti që në masë të madhe respondentët shprehen të kënaqur me procedurat e importit dhe eksportit në 
raport me vendet e Bashkimit Evropian. Përderisa ky element ka të bëjë më shumë me procedura teknike dhe burokratike, 
rëndësia e të pasurit procedura të përshtatshme nuk duhet nënvlerësuar. Siç është reflektuar në anketë, bizneset shprehen 
shumë më të kënaqura me këto procedura kur kemi të bëjmë me raporte tregtare me BE, krahas procedurave të njëjta që 
aplikohen kur kemi të bëjmë me tregti me vende tjera.  

Një e gjetur e rëndësishme e këtij hulumtimi është se edhe pas 2 viteve që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes, bizneset 
kanë njohuri të kufizuar mbi përmbajtjen e saj, ku 67% e kanë përkufizuar njohurinë e tyre si të pjesshme, përderisa mbi 
25% theksojnë se nuk kanë fare njohuri. Kjo sugjeron që institucionet vendore, përfshirë këtu edhe organizatat 
përfaqësuese të bizneseve duhet të marrin një rol më aktiv në informimin e bizneseve dhe nxitjen e tyre që të përfitojnë 
nga MSA, qoftë përmes tryezave të organizuara mbi këtë temë, apo edhe përmes kampanjave të targetuara informuese. 
Megjithatë, një fakt shumë pozitiv në këtë drejtim është që janë tejet të pakta bizneset që pretendojnë se MSA ka ndikuar 
negativisht në afarizmin e tyre (1.23%), përderisa një numër dukshëm më i madh vlerëson ndikimin e marrëveshjes si 
pozitiv.  

Hulumtimi i progresit të zbatimit të Masave afatshkurtra legjislative në kuadër të PKZMSA ka treguar se institucionet duhet 
të rrisin dinamikën dhe përkushtimin e tyre në zbatimin e zotimeve të dala nga MSA. Një gjë e tillë ka reflektuar edhe në 
komunitetin e biznesit, ku vetëm rreth 6% e të anketuarve mendojnë se institucionet janë efikase në zbatimin e MSA. 
Marrë parasysh orientimin politik dhe ekonomik të Kosovës, institucionet duhet ta përdorin MSA si udhërrëfyes gjatë 
hartimit të politikave publike dhe të përshpejtojnë përpjekjet e tyre që të zbatohen obligimet e marra përmes MSA 
plotësisht. Vetëm në atë mënyrë në Kosovë mund të pjekën kushtet që biznesi vendor të jetë konkurrues me atë rajonal 
dhe evropian.  

Fakti që mbi 33% e të anketuarve nga sektori i prodhimit nuk e dinë se a favorizohen nga kjo marrëveshje në raport me 
BE edhe më tej dëshmon që duhet shtuar vëllimin e punës si në aspekt të informimit të bizneseve për marrëveshjen, 
ashtu edhe në përmirësimin e mëtejmë të kushteve të prodhimit në vend. Përderisa liberalizimi gradual i tregtisë në 
importe shërben si një periudhë tranzitore mbrojtëse, kjo mbrojtje nuk do të shërbejë për asgjë nëse në ndërkohë nuk 
punohet në rritjen e konkurrueshmërisë së prodhimit vendor. Një e gjetur inkurajuese në këtë drejtim është që krahasuar 
me vitin 2014, bizneset shprehen dukshëm më të kënaqur me mjedisin e të bërit biznes dhe mjedisin fiskal në vend, kjo 
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edhe falë ndryshimit të legjislacionit tatimor në vend dhe ndërmarrjes së disa hapave (lirime doganore) që kanë nxitur 
sektorin e prodhimit. Hapat e tillë duhet të ndërmerren edhe në të ardhmen që të rriten përfitimet nga MSA. 

Një pjesë e konsiderueshme e prodhuesve shprehen të pakënaqur me infrastrukturën e cilësisë në vend (gjegjësisht me 
infrastrukturën në fushën e standardizimit, vlerësimit të konformitetit, metrologjisë etj). Progresi në këtë fushë është tejet 
i rëndësishëm për të mundësuar qasjen e prodhimeve kosovare në tregun e Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim, krijimi i 
trupave të akredituar të inspektimit, krijimi i institucioneve të akreditimit dhe rrjedhimisht krijimi i laboratorëve të akredituar, 
ku prodhuesit tanë do të mund të drejtoheshin për të certifikuar produktet e tyre është tejet i rëndësishëm për qasje në 
tregun e BE. Si shembull, përkundër ekzistimit të një numri të konsiderueshëm të kompanive prodhuese në sektorin e 
mishit, të njëjtat e kanë të pamundur t’i qasen tregut evropian si rezultat i mungesës së institucioneve përkatëse në 
shtyllën e infrastrukturës së cilësisë. Përderisa është punuar mjaftueshëm në këtë fushë në aspekt të kompletimit të 
legjislacionit, tani është koha që të punohet më shumë në zbatim dhe në ngritje të kapaciteteve njerëzore dhe 
institucionale.  

Ngjashëm si me infrastrukturën e cilësisë, mbetet ende shumë punë për t’u bërë edhe në mbrojtjen e pronësisë 
intelektuale.  
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Aneks A – Progresi në përmbushjen e masave legjislative në kuadër të PKZMSA 2017-2021  
Blloku III: Standardet Evropiane- përafrimi i legjislacionit të Kosovës me Acquis të BE-së  
Objektivat apo referenca kornizë Aktet kombëtare që do të harmonizohen Afati kohor Zbatimi 
Kapitulli 1 i acquis: Lëvizja e lirë e mallrave 
3.2 Zbatimi i nenit 20, 80 dhe 74 pika 3 të 
MSA-së 

Ligji per Standardizim, i miratuar (ligj i ri) K2 2017 Miratuar5 

3.2 Zbatimi i nenit 20, 80 dhe 74 pika 3 te 
MSA 

Ligji i ri për Akreditim K2 2017 Miratuar6 

3.2 Zbatimi i nenit 20, 80 dhe 74 pika 
3 të MSA-së  

Ligji 04/L -039 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe 
Vlerësim të Konformitetit, i amandamentuar 

K4 2017 Miratuar7 

3.2 Zbatimi i nenit 20, 80 dhe 74 pika 3 të 
MSA -së 

Ligjit për mbikëqyrjen e produkteve në treg, i miratuar K3 2017 Pa miratuar 

3.2 Zbatimi i nenit 20,80, dhe 74 pika 3 te 
MSA-se 

Ligji për Produktet e Ndërtimit, i miratuar (ligj i ri) K2 2017 Pa miratuar 

3.2 Zbatimi i nenit 20 dhe 74 pika 3 të MSA -
së 

Ligji nr.2007/02 - L -128 per Barna Narkotike Prekursor dhe 
Substanca Psikotrope, i miratuar (Plotesim-ndryshim) 

K4 2017 Pa miratuar 

3.2 Zbatimi i nenit 20 dhe 74 pika 3 të MSA -
së 

Ligji për Metrologji, i 
miratuar (Ligj i ri) 

K4 2017 Miratuar8 

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 
3.2 Zbatimi i Neneve 20, 80 dhe 74 pika 3 të 
MSA -së 

Rregullore për shishet si enë matëse, e miratuar (akt nënligjor 
i ri) 

K3 2017 Miratuar9 

3.2 Zbatimi i Neneve 20, 80 dhe 74 pika 3 të 
MSA -së 

Rregullorja për përcaktimin e kompetencës për grupet e 
produkteve, ndërmjet autoriteve inspektuese, e miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.2 Zbatimi i Neneve 20, 80 dhe 74 pika 3 të 
MSA -së 

Rregullorja (MTI) Nr 02/2016 për Këshillin e Akreditimit, e 
miratuar 

K3 2017  Miratuar10 

3.2 Zbatimi i Neneve 20, 80 dhe 74 pika 3 të 
MSA –së 

Rregullorja (MTI) Nr 04/2016 për Këshillin Profesional, e 
miratuar 

K3 2017 Miratuar11 

3.2 Zbatimi i Neneve 20, 80 dhe 74 pika 3 të 
MSA –së 

Udhëzim Administrativ nr. 2009/02 për organizimin dhe 
funksionimin e Drejtorisë së Akreditimit të Kosovës, i miratuar 

K3 2017 Pa miratuar 

3.2 Zbatimi i Neneve 20, 80 dhe 74 pika 3 të 
MSA -së 

Udhëzim Administrativ nr. 19/2012 për caktimin e formës, 
përmbajtjes dhe përdorimin e emblemës së akreditimit, i 
miratuar 

K3 2017 Miratuar12 

3.2 Zbatimi i Neneve 20, 80 dhe 74 pika 3 të 
MSA -së 

Udhëzim Administrativ nr. 04/2013 për caktimin e tarifave për 
akreditim, i miratuar 

K3 2017 Miratuar13 

Kapitulli 2 i acquis: Liria e lëvizjes së punonjësve 
Kapitulli 3 i acquis: E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve  
3.4 Zbatimi i nenit 51, 56, 58 të MSA-së Ligji për Shërbime (ligj i ri) K2 2017 Miratuar14 
3.4 Zbatimi i nenit 51, 56, 58 të MSA-së Ligji për Shërbimet Postare, i miratuar (Plotësim Ndryshim) K4 2017 Pa miratuar 
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 
3.4 Zbatimi i nenit 51, 56, 58 të MSA-së Udhëzim Administrativ për Procedurat e Njoftimit dhe 

Vlerësimit të përputhshmërisë së legjislacionit sektorial, i 
miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.4 Zbatimi i nenit 51, 56, 58 të MSA-së Udhëzim Administrativ për caktimin e pikës së vetme të 
Kontaktit, i 
miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.4 Zbatimi i nenit 118 të MSA-së Udhëzimi Administrativ i Ligjit mbi Profesionet e Rregulluara, i 
miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

Kapitulli 4 i acquis: Lëvizja e lirë e kapitalit 
Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 
3.5 Zbatimi i nenit 64 të MSA-së Rregullorja për instrumente elektronike (akt nënligjor i ri) K4 2017 Miratuar 

 

                                                            
5Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji nr. 06/L-019 për Standardizim, Tetor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.  
6 Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji nr. 05/L-117 për Akreditim, Janar 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.  
7 Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji nr. 06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit, Maj 2018; : Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës 
8 Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji nr. 06/L -037 për Metrologji, Maj 2018: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës 
9 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Udhëzim Administrativ nr. 2009/02 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.05/2015 për 
Kërkesat Teknike dhe Metrologjike për Autorizimin e Subjekteve për Përgaditjen e Mjeteve Matëse të Masës për Verifikim, Qershor 2017: Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Kosovës 
10 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Rregullore (MTI) nr. 04/2017 për Këshillin e Akreditimit, Maj 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
11 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Rregullore (MTI) nr. 04/2016 për Këshillin Profesional të Akreditimit, Prill 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës. 
12 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Udhëzim Administrativ nr. 19/2012 për caktimin e formës, përmbajtjes dhe përdorimin e emblemës së 
akreditimit, Maj 2018: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
13 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Udhëzim Administrativ nr. 04/2013 për caktimin e tarifave për akreditim, Maj 2018: Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Kosovës. 
14 Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji nr. 05/L-130 për Shërbime, Prill 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
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Blloku III: Standardet Evropiane- përafrimi i legjislacionit të Kosovës me Acquis të BE-së  
Objektivat apo referenca kornizë Aktet kombëtare që do të harmonizohen Afati kohor Zbatimi 
3.5 Zbatimi i nenit 64 të MSA-së Avancimi i Rregullores dhe metodologjisë së raportimit të 

Instrumenteve të Sistemit të pagesave, të miratuara 
K4 2017 Pa miratuar 

Kapitulli 5 i acquis: Prokurimi publik 
Kapitulli 6 i acquis: E drejta e kompanive 
3.7 Zbatimi i nenit 51 të MSA-së , pika 1, 2, 3 Ligji për Shoqëritë Tregtare (i ri) K2 2017 Miratuar15 
3.7 Zbatimi i nenit 51 te MSA -së, pika 1, 2, 3 Ligji Nr.4/L014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe 

Auditim (plotësim-ndryshim) 
K2 2017 Miratuar16 

Kapitulli 7 i acquis: E drejta e pronësisë intelektuale 
3.8 Zbatimi i Neni 77 dhe 78 të MSA -së Ligji për Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave 

Pronësore Intelektuale Nr. 03/L -170 (plotësim-ndryshim) 
K4 2017 Miratuar17 

Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative   
3.8. Zbatimi i Neni 77 dhe 78 të MSA-së Rregullorja për Kompenzime të Vecanta (rregullimi skemave 

private të kompenzimit), e miratuar 
K4 2017 Pa miratuar 

3.8. Zbatimi i Neni 77 dhe 78 të MSA-së Rregullorja nr. 05/2013 për ndërmjetësim në fushën e të 
drejtës së autorit, e miratuar (plotësim- ndryshim) 

K3 2017 Pa miratuar 

3.8. Zbatimi i Neni 77 dhe 78 të MSA-së Udhëzim Administrativ Nr.07/2010 për implementimine e ligjit 
nr.03/L -170 për Masat Doganore për Mbrojten dhe të Drejtat 
e Pronësisë Intelektuale (plotësim-ndryshim), i miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

Kapitulli 8 i acquis: Politikat e konkurrencës 
3.9. Konkurrenca 
3.9 Zbatimi i nenit 75 te MSA-se pika 1a dhe 
1b 

UA për përjashtimet grupore- marrëveshjet horizontale (i ri)  K1 2017 Miratuar18 

3.9 Zbatimi i nenit 75 te MSA-se pika 1a dhe 
1b 

UA për përjashtimet grupore- marrëveshjet vertikale (i ri) K2 2017 Miratuar19 

3.9. Zbatimi i nenit 74 dhe 75 të MSA -së Udhëzim Administrativ për përjashtimin grupor të 
marrëveshjeve në sektorin e sigurimeve, i miratuar (i ri) 

K2 2017 Miratuar20 

3.9. Zbatimi i nenit 74 dhe 75 të MSA -së U.A për përjashtimin grupor të marrëveshjeve në sektorin e 
transportit, i miratuar (i ri) 

K3 2017 Miratuar21 

3.9. Zbatimi i nenit 74 dhe 75 të MSA -së Udhëzim Administrativ për përjashtimin grupor të 
marrëveshjeve në sektorin e distribuimit dhe servisimit të 
mjeteve motorike, i miratuar (i ri) 

K4 2017 Miratuar22 

3.9 Ndihma shtetërore 
3.9 Zbatimi i nenit 74 dhe 75 te MSA -së Rregullorja Nr 1/2012 për Procedurat dhe Formatin e Njoftimit 

për Ndihmë Shtetërore  
K2 2017 Pa miratuar 

3.9 Zbatimi i nenit 74 dhe 75 te MSA -së Akt nënligjor për kriteret dhe kushtet e dhënies së ndihmës 
shtetërore në Republikën e Kosovë 

K4 2017 Pa miratuar 

3.9. Zbatimi i nenit 74 dhe 75 të MSA -së Rregullorja Nr 1/2013 për Organizimin dhe Funksionimin e 
Komisionit pë Ndihmë Shtetërore (plotësim-ndryshim) 

K1 2017 Pa miratuar 

3.10. Kapitulli 9 i acquis: Shërbimet financiare 
3.10. Legjislacioni kornizë 
3.10 Zbatimi i nenit 50, 96 dhe aneksit 6 të 
MSA -së 

Ligji nr. 04/L-093 për institucionet Mikrofinanciare dhe 
Institucionet Financiare Jobankare (plotësim- ndryshim) 

K4 2017 Pa miratuar 

3.10 Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 
3.10. Zbatimi i nenit 50, 96 dhe aneksit 6 të 
MSA -së 

Rregullorja për adekuatshmërinë e kapitalit, e miratuar 
(plotësim-ndryshim) 

K4 2017 Pa miratuar 

3.10 Zbatimi i nenit 50, 96 dhe aneksit 6 të 
MSA -së 

Rregullorja për Qeverisjen Koroporative të bankave, e 
miratuar 

K1 2017 Miratuar23 

3.10 Zbatimi i nenit 50, 96 dhe aneksit 6 te 
MSA 

Rregullorja për Adaptimin e Solvencën I K2 2017 Pa miratuar 

                                                            
15 Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji nr. 06/L -016 për Shoqëritë Tregtare, Maj 2018: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
16 Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, Prill 2018: Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës. 
17 Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji nr. 06/L-015 për Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave Pronësore Intelektuale, Maj 2018: Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Kosovës.  
18 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, Udhëzim Administrativ për përjashtimet grupore, Nëntor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.    
19 Id. 
20 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, Udhëzim Administrativ nr. 05/2017 për përjashtimet grupore të marrëveshjeve në sektorin e sigurimeve, Nëntor 
2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës 
21 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, Udhëzim Administrativ nr. 04/2017 për përjashtimet grupore të marrëveshjeve në sektorin e transportit, Nëntor 
2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
22 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, Udhëzim Administrativ nr. 06/2017 për përjashtimet grupore të marrëveshjes për distribuimin dhe servisimin e 
automjeteve, Nëntor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
23 Banka Qendrore të Republikës së Kosovës, Rregullore për Qeverisjen Koroporative të bankave, Mars 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës. 
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Blloku III: Standardet Evropiane- përafrimi i legjislacionit të Kosovës me Acquis të BE-së  
Objektivat apo referenca kornizë Aktet kombëtare që do të harmonizohen Afati kohor Zbatimi 
3.10 Zbatimi i nenit 50, 96 dhe aneksit 6 të 
MSA -së 

Rregullorja për licencimin e siguruesve (plotësim - ndryshim) K2 2017 Miratuar24 

3.10 Zbatimi i nenit 50, 96 dhe aneksit 6 të 
MSA -së 

Rregullorja për licencimin e ndërmjetësuesve të sigurimeve 
(plotësim - ndryshim) 

K2 2017 Miratuar25 

3.10 Zbatimi i nenit 50, 96 dhe aneksit 6 të 
MSA -së 

Rregullorja mbi Mjetet e Pensioneve dhe Vlersimi i Mjeteve të 
Pensioneve (plotësim -ndryshim) 

K1 2017 Miratuar26 

3.10 Zbatimi i nenit 50, 96 dhe aneksit 6 të 
MSA -së 

Rregullorja mbi Vlerën e Kontributeve të Pensionit (plotësim -
ndryshim) 

K1 2017 Miratuar27 

3.11. Kapitulli 10 i acquis: Shoqëria e informacionit dhe mediat-N/A 
3.12 Kapitulli 11 i acquis: Bujqësia dhe zhvillimi rural
  
3.12. Legjislacioni kornizë 
3.12 Të zbatohet neni 102 i MSA -së në 
fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural 

Ligji për bujqësi dhe zhvillim rural (ligji i ri) K2 2017 Pa miratuar 

3.12. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 
3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të regjistrimit 

për përpunuesit, importuesit, tregtuesit e brendshëm dhe 
eksportuesit e pijeve alkoolike (akt nënligjor i ri) 

K1 2017  Pa miratuar 

3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për pagesa direkte në bujqësi për vitin 2017, e miratuar K1 2017 Miratuar28 
3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi dhe zhvillim 

rural (akt nënligjor i ri) 
K1 2017 Miratuar29 

3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për kushtet, kriteret, procedurat dhe metodat e 
ekzaminimit të 
varieteteve, i miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të 
varieteteve të mbrojtura, i miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për importim të produkteve për mbrojtjen e bimëve, i 
miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për përcaktimin e sasive të vogla të bimëve për hyrjen ose 
qarkullimin e dërgesave bimore, i miratuar 

K3 2017 Pa miratuar 

3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për aftësi profesionale dhe teknike, përmbajtjen dhe 
formularin e lejes për importin e bimëve dhe produkteve të 
tjera, i miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për të drejtat e seleksionimit të bimëve dhe personave të 
autorizuar për mbrojtjen e të drejtës së seleksionuesit të 
bimëve, i miratuar 

K2 2017 Pa miratuar 

3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për funksionimin dhe mandatin e zyrës për mbrojtjen e 
varieteteve të bimëve dhe procedurat e mbrojtjes së 
varieteteve, i miratuar 

K1 2017 Pa miratuar 

3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për njoftimin, për publikimin e të dhënave për paraqitjen 
dhe përhapjen e organizmave të dëmshëm për bimët, i 
miratuar 

K1 2017 Pa miratuar 

3.12. Të zbatohet neni 102 i MSA -së UA për lejen e vendosjes në treg të produkteve për mbrojtjen 
e bimëve që janë të autorizuara në vendet anëtare të BE -së, i 
miratuar 

K2 2017 Pa miratuar 

3.13. Kapitulli 12 i acquis: Politikat e sigurisë së ushqimit, fitosanitare dhe ato të veterinës 
3.13. Legjislacioni kornizë 
3.13 Të zbatohet neni 102 i MSA -së në 
fushën e sigurisë ushqimore dhe 
agroindustrisë 

Ligji nr. 2004/21 për veterinarinë (plotësim - ndryshim) K2 2017 Pa miratuar 

3.13 Të zbatohet neni 102 i MSA -së në 
fushën e sigurisë ushqimore dhe 
agroindustrisë 

Ligji nr. 03/L -016 për ushqimin (plotësim - ndryshim) K2 2017 Pa miratuar 

3.13 Të zbatohet neni 102 i MSA -së në 
fushën e sigurisë ushqimore dhe 
agroindustrisë 

Ligji nr. 2004/13 për farëra dhe materialin fidanor (plotësim - 
ndryshim) 

K4 2017 Pa miratuar 

3.13 Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

                                                            
24 Banka Qendrore të Republikës së Kosovës, Rregullore për licencimin e siguruesve, Gusht 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
25 Banka Qendrore të Republikës së Kosovës, Rregullore për Licencimin e Ndërmjetësuesve në Sigurim, Gusht 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës. 
26 Banka Qendrore të Republikës së Kosovës, Rregullore për Mjetet e Pensioneve dhe Vlerësimin e Mjeteve Pensionale, Qershor 2017: Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Kosovës. 
27 Banka Qendrore të Republikës së Kosovës, Rregullore për Vlerën e Kontributeve të Pensionit, Prill 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
28 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Udhëzim Administrativ (MBPZhR) nr. 03/2018 për pagesa direkte në bujqësi për vitin 2017, 
Shkurt 2018: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
29 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Udhëzim Administrativ (MBPZhR) nr. 02/2017 për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi 
dhe zhvillim rural, Shkurt 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
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Blloku III: Standardet Evropiane- përafrimi i legjislacionit të Kosovës me Acquis të BE-së  
Objektivat apo referenca kornizë Aktet kombëtare që do të harmonizohen Afati kohor Zbatimi 
3.13 Të zbatohet neni 102 i MSA -së Rregullorja mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për 

nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre të cilat nuk janë 
të destinuara për konsum njerëzor (akt nënligjor i ri) 

K4 2017 Pa miratuar 

Kapitulli i 13 i acquis: Peshkataria 
Kapitulli 14 i acquis: Politikat e transportit 
3.16. Kapitulli 15 i acquis: Energjia 
3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA -së Ligji për efiçiencë të energjisë (ligj i ri), i miratuar K2 2017 Pa miratuar 
3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA -së Ligji për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguria bërthamore (ligj i 

ri), i miratuar 
K2 2017 Miratuar30 

3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA –së Ligji për rezervat e obligueshme të naftës (ligj i ri), i miratuar K2 2017 Pa miratuar 
3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA -së Ligji për tregtinë me produktet e naftës dhe karburante të 

ripërtritshme në Kosovë (ligj i ri), i miratuar 
K4 2017 Pa miratuar 

3.16 Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 
3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA -së UA për përdorimin e biokarburanteve dhe biolëngjeve (akt 

nënligjor i ri), i miratuar 
K4 2017 Pa miratuar 

3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA -së U.A mbi rregullat për masat kufizuese të furnizimit me energji 
në situata emergjente, (akt nënligjor i ri), i miratuar 

K2 2017 Miratuar31 

3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA -së Rishikimi i UA për caqet e burimeve të ripërtëritshme të 
energjisë, (akt nënligjor i ri), i miratuar 

K1 2017 Miratuar32 

3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA -së Rishikimi i UA për promovimin e shfrytëzimit të energjisë nga 
burimet e ripërtëritshme, (akt nënligjor i ri), i miratuar 

K1 2017 Miratuar33 

3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA -së Rregullorja për burime dhe praktikat përfshirë ato mjekësore, 
(akt nënligjor i ri), i miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA -së Rregullorja për autorizim (licencim, inspektim dhe njoftim për 
praktikat e përdorimit të substancave radioaktive), (akt 
nënligjor i ri) e miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA -së Rregullorja për vendosjen e minimumit të performancës 
energjetike në ndërtesat e reja në ndërtesat e banimit, 
ndërtesat në renovim dhe ndërtesat e të gjitha llojeve tjera 
nga ato të banimit (akt nënligjor i ri), e miratuar 

K2 2017 Pa miratuar 
 
 

3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA –së Rregullorja për çertifikatën e performancës energjetike për 
ndërtesat e reja dhe ndërtesat tjera (akt nënligjor i ri), e 
miratuar 

K2 2017 Pa miratuar 

3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA –së Rregullore për metodologjinë e kalkulimit minimal për 
performace të energjisë, e miratuar 

K2 2017 Pa miratuar 

3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA –së Rregullorja për sistemin e inspektimit të pajisjeve të ngrohjes 
dhe klimatizimit (akt nënligjor i ri), e miratuar 

K2 2017 Pa miratuar 

3.16 Të zbatohet neni 114 i MSA -së Revidimi i dizajnit të tregut dhe rregullave të tregut, (akt 
nënligjor i ri), e miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

 3.19. Kapitulli 18 i acquis: Statistikat  
3.19 Zbatimi i nenit 95 të MSA -së Ligji për Statistikat Zyrtare nr. 04/L -036), i miratuar 

(plotësim-ndryshim) 
K1 2017 Pa miratuar 

3.20. Kapitulli 19 i acquis: Politikat sociale dhe punësimi 
Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA - së Ligji nr.04/L -008 për Këshillin Ekonomiko Social, i miratuar 

(plotësim-ndryshim) 
K2 2017 Pa miratuar 

3.20. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 
3.20 Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA - së Rregullorja mbi kërkesat minimale për përmirësimin e 

mbrojtjes së sigurisë dhe shëndetit të punëtorëve në 
industritë e nxjerrjes së mineraleve në tokë apo në siperfaqe, 
e miratuar 

K2 2017 Pa miratuar 

3.20 Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA - së Rregullorja mbi kërkesat minimale për përmirësimin e 
mbrojtjes së sigurisë dhe shëndetit të punëtorëve në 
industritë e nxjerrjes së mineraleve përmes shpimit, e 
miratuar 

K2 2017 Pa miratuar 

3.20. Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA - së Rregullorja mbi mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë e 
punëtoreve nga rreziqet që lidhen me agjentët kimikë në 
vendin e punes , e miratuar 

K2 2017 Miratuar34 

                                                            
30 Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji nr. 06/L- 029 për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguria bërthamore, Prill 2018: Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës. 
31 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Udhëzim Administrativ (MZhE) nr. 04/2017 mbi rregullat për masat kufizuese të furnizimit me energji në situata 
emergjente, Maj 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
32 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Udhëzim Administrativ (MZhE) nr. 05/2017 për caqet e burimeve të ripërtëritshme të energjisë, Qershor 2017: 
Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
33 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Udhëzim Administrativ (MZhE) nr. 06/2017 për promovimin e shfrytëzimit të energjisë nga burimet e ripërtëritshme: 
Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
34 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Rregullore (MPMS) nr. 10/2017 për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit të punëtoreve nga risqet e lidhura 
me agjentët kimikë në punë, Dhjetor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
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Blloku III: Standardet Evropiane- përafrimi i legjislacionit të Kosovës me Acquis të BE-së  
Objektivat apo referenca kornizë Aktet kombëtare që do të harmonizohen Afati kohor Zbatimi 
3.20. Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA - së Rregullore mbi mbrojtjen e punëtorëve nga rreziqet që lidhen 

me ekspozimin ndaj agjentet kancerogjen ose mutagjene në 
vendin e punës, e miratuar 

K3 2017 Miratuar35 

3.20. Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA – së Rregullore mbi mbrojtjen e punëtorëve nga rreziqet që lidhen 
me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë, e miratuar 

K3 2017 Miratuar36 

3.20. Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA – së Rregullore për parandalimin e lëndimeve të mprehta në 
sektorin e spitalit dhe kujdesit shëndetësor, e miratuar 

K3 2017 Miratuar37 

3.20. Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA – së Rregullore mbi kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë në 
lidhje me ekspozimin e punëtorve ndaj rreziqeve që lindin nga 
agjentët fizikë (fusha elektromagnetike), e miratuar 

K4 2017 Miratuar38 

3.20. Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA – së Rregullore mbi kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë në 
lidhje me ekspozimin e punëtoreve ndaj rreziqeve që lindin 
nga agjentët fizikë (rrezatimi optik artificial ), e miratuar 

K4 2017 Miratuar39 

3.20. Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA – së Rregullore për përcaktimin e standardeve bazë të sigurisë për 
mbrojtjen nga rreziqet që vijnë nga ekspozimi ndaj rrezatimit 
jonizues , e miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.20. Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA - së Udhëzim Administrativ për mënyrën, procedurat dhe afatet e 
pagesës mujore për punëdhënësit të cilët nuk i përmbushin 
detyrimet sipas Ligji nr. 05/L -078 për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjit nr. 03/L -019 për aftësimin, riaftësimin 
Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të 
Kufizuara, i miratuar 

K2 2017 Pa miratuar 

3.20. Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA – së Rregullorja e Punës për Bordin Këshilldhënës të APRK-së, e 
miratuar 

K2 2017 Pa miratuar 

3.20. Zbatimi i nenit 82 dhe 106 të MSA - së Rregullore për mënyrën e ofrimit të masave aktive të tregut të 
punës, e miratuar 

K2 2017 Miratuar40 

3.21. Kapitulli 20 i acquis: Ndërmarrjet dhe politikat e industries- N/A 
3.22. Kapitulli 21 i acquis: Rrjetet trans-evropiane [masat te listuara ne pjesen narrative] 
3.23. Kapitulli 22 i acquis: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore [Masat te listuara ne pjesen narrative] 
3.24. Kapitulli 23 i acquis: Gjyqësori dhe të drejtat themelore- N/A 
3.25. Kapitulli 24 i acquis: Drejtësia, liria dhe siguria- N/A 
3.26. Kapitulli 25 i acquis: Shkenca dhe hulumtimet –N/A 
3.27. Kapitulli 26 i acquis: Arsimi dhe kultura-N/A 
3.28. Kapitulli 27 i acquis: Mjedisi 
3.28 Të zbatohet neni 115, 116 dhe 117 i 
MSA-së 

Ligji për infrastrukturë dhe informatat hapësinore (ligj i ri), i 
miratuar 

 Pa miratuar 

3.28 Të zbatohet neni 115, 116 dhe 117 i 
MSA -së 

Ligji për mbeturinat nga industria e nxjerrjes së mineraleve, i 
miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.28 Të zbatohet neni 115, 116 dhe 117 i 
MSA -së 

Ligji nr. 03/L -119 për produktet biocide (plotësim -
ndryshim), i miratuar 

K3 2017 Pa miratuar 

3.28. Të zbatohet neni 115, 116 dhe 117 i 
MSA -së 

Ligji nr. 02/L -53 për gjuetinë (plotësim - ndryshim), i 
miratuar 

K3 2017 Pa miratuar 

3.28. Të zbatohet neni 115, 116 dhe 117 i 
MSA –së 

Ligji nr. 2003/3 për pyjet e Kosovës (plotësim - ndryshim) K2 2017 Pa miratuar 

3.28. Të zbatohet neni 115, 116 dhe 117 i 
MSA -së 

Ligji nr. 02/L -102 për mbrojtjen nga zhurma (plotësim -
ndryshim), i miratuar 

K3 2017 Pa miratuar 

3.28 Të zbatohet neni 115, 116 dhe 117 i 
MSA –së 

UA për listen e kategorive të mbeturinave të rrezikshme sipas 
origjinës dhe përmbajtjës - Lista Y (akt nënligjor i ri), e 
miratuar 

K1 2017 Miratuar41 

3.28 Të zbatohet neni 115, 116 dhe 117 i 
MSA -së 

UA nr. 15/12 për menaxhimin e deponive të mbeturinave 
(plotësim -ndryshim), e miratuar 

K2 2017 Pa miratuar 

                                                            
35 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Rregullore (MPMS) nr. 04/2017 për mbrojtjen e të punësuarve nga risqet e lidhura me kancerogjenët 
dhe mutagjenët në punë, Nëntor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
36 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Rregullore (MPMS) nr. 05/2017 për mbrojtjen e të punësuarve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj 
agjentëve biologjikë në punë, Dhjetor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
37 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Rregullore (MPMS) nr. 03/2017 për parandalimin e lëndimeve nga mjetet e mprehta në vendet e punës 
pranë sektorit të kujdesit shëndetsor dhe spitalor, Nëntor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
38 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Rregullore (MPMS) nr. 08/2017 për mbrojtjen e të punësuarve nga risqet e lidhura me fushat 
elektromagnetike në vendin e punës, Dhjetor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
39 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Rregullore (MPMS) nr. 09/2017 për mbrojtjen e të punësuarve nga risqet e lidhura me rrezatimin optik 
në vendin e punës, Dhjetor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
40 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Rregullore (MPMS) nr. 01/2018 për masat aktive të tregut të punës, Shkurt 2018: Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës. 
41 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Udhëzim Administrativ (MMPH) nr. 02/2017 për listen e kategorive të mbeturinave të rrezkishme 
sipas origjinës, Maj 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
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Blloku III: Standardet Evropiane- përafrimi i legjislacionit të Kosovës me Acquis të BE-së 
Objektivat apo referenca kornizë Aktet kombëtare që do të harmonizohen Afati kohor Zbatimi 
3.28. Të zbatohet neni 115, 116 dhe 117 i 
MSA –së 

UA nr. 10/2012 për listen teknike të sigurisë për kimikate dhe 
mënyrën e plotësimit të saj (plotësim -ndryshim), e miratuar 

K3 2017 Miratuar42 

3.28. Të zbatohet neni 115, 116 dhe 117 i 
MSA –së 

UA për mbeturina që përmbajnë ndotës organik të 
qëndrueshëm, e miratuar 

K4 2017 Miratuar43 

3.28. Të zbatohet neni 115, 116 dhe 117 i 
MSA -së 

Vendimi mbi lejimin e kapjes në natyrë të llojeve vendore të 
egëra dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të tyre, i nxjerr 

K2 2017 Pa miratuar 

3.29. Kapitulli 28 i acquis: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik  
3.29 Zbatimi i nenit 81 të MSA-së Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit, i miratuar (plotësim - 

ndryshim) 
K1 2017 Miratuar44 

3.29. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 

3.29 Zbatimi i nenit 81 të MSA -së Udhëzimi Administrativ për blerjet E -commerce, i miratuar K4 2017 Pa miratuar 
3.30. Kapitulli 29 i acquis: Unioni Doganor 
3.30 Zbatimi i nenit 77 dhe 104 të MSA - së Kodi Doganor dhe i Akcizave të Kosovës Nr.03/L -109, 

plotesuar dhe ndryshuar me nr. 04/L099, i miratuar 
K4 2017 Pa miratuar 

3.30. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 
3.30 Zbatimi i nenit 77 dhe 104 të MSA-së Udhëzimi Administrativ Nr.11/2009 për Impementimin e Kodit 

Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, i miratuar 
(plotësimndryshim) 

K4 2017 Pa miratuar 

3.30 Zbatimi i nenit 77 dhe 104 të MSAsë Udhëzim Administrativ për deklaratën paraprake para-arritjës 
për zbatimin e Ligjit 04/L-099 për plotësimin dhe ndryshimin 
e Kodit 03/L-109 Doganor dhe të Akcizave të Kosoves 
(plotësim-ndryshim), i miratuar 

K4 2017 Pa miratuar 

3.31. Kapitulli 30 i acquis: Marrëdhëniet me jashtë-përmban vetëm pjesën narrative, përfshirë masat afatshkurtra. 
3.32. Kapitulli 31 i acquis: Politika e jashhtme, e sigurise dhe e mbrojtjes- përmban vetëm pjesën narrative, përfshirë masat afatshkurtra. 
3.33. Kapitulli 32 i acquis: Kontrolli financiar  
3.33. Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative 
3.33 Zbatimi i nenit 97 të MSA-së Zhvillimi i legjislacionit sekondar për zbatimin e ligjit të 

kontrollit të brendshëm të financave publike 
K4 2017 Pa miratuar 

3.34. Kapitulli 33 i acquis: Dispozitat financiare dhe buxhetore- përmban vetëm pjesën narrative, përfshirë masat afatshkurtra 
3.35. Kapitulli 34 i acquis: Institucionet- Programi nuk mbulon këtë kapitull ne këtë fazë të aderimit në BE 
3.36. Kapitulli 35 i acquis: Çështjet e tjera- Programi nuk mbulon këtë kapitull ne këtë fazë të aderimit në BE 

42 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Udhëzim Administrativ (MMPH) nr. 18/2017 për listen teknike të sigurisë për kimikate, përmbajtjen, 
dhe mënyrën e plotësimitt të saj, Dhjetor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
43 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Udhëzim Administrativ (MMPH) nr. 14/2017 për menaxhimin e mbeturinave që përmbajnë materie 
me ndotës organik të qëndrueshëm, Tetor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
44 Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji nr. 06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit, Qershor 2018: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
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Ky projekt është �nancuar nga

Agjensioni Suedez për Zhvillim dhe

Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida),

menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për

Shoqëri Civile (KCSF).




