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Hyrje 

Ky dokument përmban përshkrim të shkurtuar të aktiviteteve të OEMVP-së për 

periudhën Janar – Mars 2021, në raport me përmbushjen e detyrave për realizimin e vizionit, 

misionit dhe qëllimeve strategjike afatgjate të OEMVP-së, si një institucion i mirëfilltë dhe 

profesional i drejtuar në përkrahjen dhe avancimin e bizneseve në vend dhe më gjerë.  

OEMVP në vitin 2019, përpiloi strategji të re për vitin 2020–2023 duke u bazuar mbi kontekstin 

e përgjithshëm, nevojat prioritare, aktivitetet e aktorëve tjerë dhe mbi rolin e vet, dhe ka 

definuar pesë objektiva strategjik për këtë periudhë. Bazuar në vizionin dhe misionin, po ashtu 

edhe në qëllimet afatgjate të Odës, gjatë kësaj periudhe jemi angazhuar në arritjen e këtyre 

qëllimeve strategjike:   

1. Zbatimi i drejtë i legjislacionit si parakusht për shtetin e së drejtës dhe formalizimi i 

ekonomisë gri;  

2. Resurset humane si shtyllë kryesore e çdo biznesi; 

3. Nxitja e sipërmarrësisë, inovacionit dhe rritja e konkurrueshmërisë vendore dhe 

rajonale të kompanive anëtare; 

4. OEMVP – Odë me kredibilitet dhe prestigj, e aftë për të tërhequr anëtarë të ri 

nëpërmjet organizimit efektiv dhe profesional; 

Si qëllim horizontal, i cili përputhet me të gjitha qëllimet tjera, OEMVP promovon zhvillimin e 

barabartë rajonal. 

Edhe pse në kohë pandemie, gjatë kuartalit të parë të vitit 2021 Oda ka realizuar me sukses të 

gjitha aktivitetet e parapara me Plan Vjetor, dhe jo vetëm. Duke qenë se situata në vend është e 

paparashikueshme, edhe aktivitetet e Odës transformohen dhe përshtaten varësisht nga 

kërkesat dhe interesat e anëtarëve. 

 

 

        Drilon Iseni 

  Drejtor Ekzekutiv 
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1. Zbatimi i drejtë i legjislacionit si parakusht për shtetin e së drejtës dhe 

formalizimi i ekonomisë gri 
 

Në kuadër të përcaktimeve strategjike përmirësimin dhe zbatimin e drejtë të legjislacionit si 

parakusht për shtetin e së drejtës dhe formalizimin e ekonomisë gri, për arritjen e qëllimeve të 

definuara sipas misionit dhe vizionit të Odës, gjatë periudhës Janar-Mars 2021 OEMVP ka 

realizuar aktivitet në vijim.  

1.1 Kryetari i OEMVP-së panelist në Konferencën ‘’Biznes pa korrupsion’’ 

 

22.01.2021 – Kryetari i OEMVP-së z.Nebi Hoxha 

sot morri pjesë në konferencën Biznes pa 

korrupsion, në temën Ambienti biznesor i liruar 

nga korrupsioni: Qasje kolektive dhe motivim. 

Efekti i korrupsionit në biznes dhe ekonomi 

është shumëdimensional-rritja e konkurrencës 

jo lojale, dobësimi i cilësisë së konkurrueshmërisë së kompanive, mungesa e një pasqyre të 

qartë të konkurrencës, eliminimi i stafit cilësor, tërheqja e investimeve joreale, etj. 

Z.Hoxha shprehet se duhet të rritet ndërgjegjësimi për atë çka është korrupsioni dhe si 

identifikohet. 

Aparati shtetëror do të duhet të bashkëpunojë me sektorin e biznesit, me sektorin civil dhe të 

gjitha segmentet e tjera shoqërore, për të bashkëpunuar derisa të arrihet një nivel ku të gjithë 

të kenë të njëjtat kushte dhe shanse për të bërë biznes dhe punësim. 

 
1.2 Platforma për Dialogun Publiko-Privat si përgjigje e kërkesave të biznesit 

 

14.01.2021 – Sot në hapësirat e OEMVP-së 

drejtori ekzekutiv z.Drilon Iseni dorëzon 

Platformën për Dialogun Publiko-Privat te Oda 

Ekonomike e Teknologjisë Informatike dhe 

Komunikimit-MASITI. Pjesë e kësaj platforme 

janë katër Odat Ekonomike më të mëdha në 
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vend: Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, Oda Ekonomike e Maqedonisë, Oda 

Ekonomike e Teknologjisë Informatike dhe të Komunikimit – MASIT; dhe Lidhja e Odave 

Ekonomike të Maqedonisë,  ku punojnë për nevojat e biznesit. 

Platforma për Dialogun Publiko-Privat u krijua si përgjigje e nevojave dhe kërkesave për 

përfaqësimin e kompanive në bisedimet me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut për 

përmirësimin e klimës së biznesit dhe pjesëmarrjen në procesin e miratimit të zgjidhjeve të reja 

ligjore si dhe aplikimin e zgjidhjeve më të mira për ligjet aktuale që shqetësojnë kompanitë, e 

sidomos në periudhën e pandemisë, kur vështirësitë dhe problemet që has sektori i biznesit 

janë të mëdha. 

Me udhëheqjen e kësaj Platforme, OEMVP së bashku me partnerët tjerë e bën të mundur që 

zëri i biznesit të dëgjohet dhe të krijohet klimë e përshtatshme për ushtrim të veprimtarive. 

 

1.3 Zgjedhjet lokale dhe interesi i sektorit të biznesit - OEMVP mban takim me partinë 

politike VMRO-DPMNE 

 

18.02.2021 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-

Perëndimore mirëpret në takim përfaqësues të 

partisë politike VMRO-DPMNE. Duke qenë se këtë vit, 

përskaj luftës kundër krizës së Kovid-19, do të 

mbahen edhe zgjedhjet lokale 2021. Nisur nga fakti 

që OEMVP në parim ka qasje profesionale dhe të 

barabartë me të gjitha subjektet politike, si dhe duke pasur parasysh takimet tradicionale të 

cilat Oda jonë zhvillon me partitë para zgjedhjeve, sot u realizua takimi me partinë VMRO-

DPMNE, ku të pranishëm ishin lideri i saj si dhe 3 përfaqësues tjerë. 

Qëllimi i këtij takimi ishte të diskutohen çështjet me rëndësi të cilat sjellin deri tek përmirësimi i 

klimës si biznesit, tejkalimit të krizës të shkaktuar nga pandemia Kovid-19 por edhe çështjet 

tjera të rëndësishme të ndërlidhura me pushtetin lokal që tangojnë biznesin. 

Takimet të këtilla dëshmojnë se OEMVP është parimore në qasjen e saj dhe se çdo subjekt që 

mund dhe është i interesuar të kontribuon në zhvillimin ekonomik të vendit do të gjejë 

partneritet në OEMVP. 
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1.4 Takim i OEMVP-së me Presidentin e shtetit z.Stevo Pendaroski-Projeksionet e importit 

dhe eksportit për vitin 2021 

 

24.02.2021 – Sot Kryetari i Odës Ekonomike të 

Maqedonisë Veri-Perëndimore z. Nebi Hoxha së 

bashku me kryetarët e odave ekonomike tjera, iu 

përgjigjën ftesës së Presidentit të shtetit z. Stevo 

Pendarovski. 

Qëllim i këtij takimi ishin projeksionet e importit 

dhe eksportit të mallrave në vitin 2021. Këmbimi 

tregtar është indikatorë mjaft i rëndësishëm i çdo ekonomie, me atë që kontribuon në 

zhvillimin e ekonomisë vendore, veçanërisht në periudha të vështira. 

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore si institucion i mbron interesat e sektorit të 

biznesit dhe vlerëson lartë përkrahjen dhe bashkëpunimin me institucionet shtetërore. 

 

1.5 OEMVP në takim pune në kuadër të platformës për Dialog Publiko-Privat 

 

26.03.2021 – Sot Oda Ekonomike e Maqedonisë 

Veri-Perëndimore morri pjesë në takimin e 

organizuar në kuadër të Platformës për Dialogun 

Publiko-Privat, ku u bisedua rreth Ligjit për 

përkrahje financiare të investimeve, tarifat 

parafiskale dhe vendosjen e metodologjisë për 

uljen e tyre, statusin e ndryshimeve të parapara 

me Ligjin për marrëdhënie punë me propozim Ligjin e diela-ditë jo pune, propozim ligjin për 

tatimin në pronësi dhe pragun tatimor të të punësuarve në IT sektorin. 

Platforma për Dialogun Publiko-Privat u krijua si përgjigje të nevojave dhe kërkesave për 

përfaqësimin e kompanive në bisedimet me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut për 

përmirësimin e klimës së biznesit dhe pjesëmarrjen në procesin e miratimit të zgjidhjeve të reja 

ligjore si dhe aplikimin e zgjidhjeve më të mira për ligjet aktuale që shqetësojnë kompanitë. 
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OEMVP gjithmonë ndihmon që të dëgjohet zëri i kompanive dhe ndikon në përmirësimin e 

ambientit të të bërit biznes. 

Informatori ligjor JURIS dhe JURIS ALARM  

Gjatë kësaj periudhe OEMVP publikoi 2 edicione të Informatorëve ligjor. Temat që u publikuan 

në këto informatorë ligjorë janë:  

• Fillon zbatimi i Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal; 

• Propozim Ligji për marrëdhënie pune-Si e percepton anëtarësia e OEMVP-së ‘’Të dielën 

si ditë jo pune’’ 
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2. Resurset humane si shtyllë kryesore e çdo biznesi 

2.1 Zyra ekzekutive e OEMVP-së kryen me sukses trajnimin Krijimi i kulturës për kujdes ndaj 

klientëve 

 
05.02.2021 – Zyra ekzekutive e OEMVP-së kryen 

me sukses trajnimin Krijimi i kulturës për kujdes 

ndaj klientëve, i realizuar në katër pjesë. 

Trajnues i kësaj teme ishte z.Niko Berberu, 

ekspert në sektorin e shitjes me eksperiencë 

shumëvjeçare. 

Trajnime të tilla i mundësojnë stafit të fitojnë 

aftësi të reja dhe përmes aplikimit të tyre proaktiv në punën e tyre të përditshme të arrijnë 

rezultate të larta dhe të shërbejnë klientët në nivel sa më të lartë. 

Mbështetja e bizneseve lokale është thelbësore për zhvillimin e ekonomisë dhe momentalisht 

për përballjen me pasojat ekonomike të pandemisë, për të ofruar shërbime sa më të mira në 

mënyrë të vazhdueshme duhet të kontribuohet te stafi. 

OEMVP vlerëson lartë burimet njerëzore, duke qenë se ato janë shtylla e zhvillimit të 

ekonomisë së vendit dhe më gjerë. 
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3. Nxitja e sipërmarrësisë, inovacionit dhe rritja e konkurrueshmërisë 

vendore dhe rajonale të kompanive anëtare 

3.1 OEMVP emëron person përgjegjës për ndërlidhje të sektorit të biznesit me Ministrinë e 

Ekonomisë 

 
15.02.2021 – Sot Oda Ekonomike e Maqedonisë 

Veri-Perëndimore dhe Ministria e Ekonomisë 

formalizojnë bashkëpunimin reciprok në kuadër 

të Memorandumit për bashkëpunim të 

nënshkruar më datë 30.11.2020. 

Qëllimi i këtij memorandumi është bashkëpunimi 

të jetë në funksion të veprimit të koordinuar për 

nevojat dhe interesat e komunitetit të biznesit. Të gjithë anëtarët e Odës dhe kompani të tjera 

anëtarë potencial të OEMVP të gjitha kërkesat, vërejtjet dhe propozimet mund t’i paraqesin te 

personi i autorizuar i cili do t’i shpalosë pranë Ministrisë dhe do të arrihet në zgjidhje më të 

shpejtë të të njejtave. Gjithashtu, me anë të këtij bashkëpunimi do të kemi qasje të shpejtë dhe 

lehtë në informata. Personi përgjegjës për të ndërlidh këto dy institucione është nënkryetari i 

OEMVP-së z.Ejup Abdullahi. OEMVP vazhdon të punojë në interes të komunitetit të biznesit 

duke punuar për krijimin e një klime më të volitshme të të bërit biznes. 

3.2 Mbahet mbledhja e parë e Grupacionit të Ndërtimtarisë 

 
23.02.2021 – Oda Ekonomike e Maqedonisë 

Veri-Perëndimore numëron anëtarë të 

veprimtarive dhe sektorëve të ndryshëm. Me 

qëllim që përfitimet e anëtarëve në Odë duke u 

grupuar në grupacionet përkatëse të jenë sa më 

të frytshme u mbajt Mbledhja e I-rë e 

Grupacionit të Ndërtimtarisë për këtë vit. 

Në Odë funksionojnë 10 grupacione, ku një ndër ato është grupacioni i Ndërtimtarisë ku 16.20% 

e kompanive në Odë janë nga ky sektor. 
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OEMVP synon që të bëhet organizatë lider në përfaqësimin e interesave të bizneseve si dhe 

krijimin e mjedisit të përshtatshëm për zhvillim. 

3.3 Mbahet mbledhja e parë e Grupacionit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 

 
24.02.2021 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-

Perëndimore mbajti takimin e I-rë me 

Grupacionin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për 

këtë vit. Ky grupacion përfshin një numër të 

madh të kompanive që realizojnë veprimtari të 

ndryshme në këtë sektor. 

Bujqësia, si në Bashkimin Evropian, e cila mbulon 40% të buxhetit, poashtu edhe në Republikën 

e Maqedonisë së Veriut paraqet një segment kryesor të zhvillimit. Ајо merr pjesë në BPV-në e 

shtetit me 11%. 

Me funksionimin e duhur të grupacioneve Oda arrin të jetë sa më afër kompanive dhe nga ana 

tjetër kompanitë të jenë afër njëra tjetrës. 

3.4 OEMVP në tryezë të organizuar nga Ministria e Arsimit - Sistemi arsimor nuk plotëson 

nevojat reale të tregut të punës 

 
26.02.2021 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-

Perëndimore  morri pjesë në takimin e organizuar 

nga Ministria e Arsimit për Avancimin e arsimit të 

mesëm profesional. 

“Nëse i referohemi sukseseve individuale të shumë 

njerëzve dhe kuadrove të dala nga ky vend, 

kuptojmë që potenciali dhe vullneti i ngritjes dhe zhvillimit është prezent dhe evident. Varësisht 

nga mendësia me të cilën i qasemi kësaj çështjeje, ashtu edhe do të jetë rezultati përfundimtar, 

mirëpo konkluzat që vijnë nga trajtimet e ndryshme nuk do të jenë të ngjashme me njëra 

tjetrën. 

Duke iu referuar të njejtës, biem ndesh me punën tonë si shoqëri sepse rezultatet e sistemit 

arsimor nuk shërbejnë në vijë të asaj se çfarë kemi nevojë. Ky fakt edhe pse sot më urgjent, një 
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kohë të gjatë është prezent tek vendi ynë. Arsimi profesional dhe kuadrot e dala nga ajo, nuk 

plotësojnë nevojat e sektorit të biznesit dhe të tregut të punës, në anën tjetër biznesi vuan nga 

mungesa e kuadrit profesional”-Shprehet z.Iseni, Drejtori ekzekutiv i OEMVP-së. 

OEMVP vlerëson që arsimi profesional si segment i rëndësishëm duhet përfundimisht të 

sinkronizojë veprimtarinë e vet në bashkëpunim me biznesin dhe institucionet përkatëse duhet 

reflektuar mbi seriozitetin e gjendjes alarmante e cila mungesa e kuadrove është duke e sjellë. 

3.5 OEMVP mirëpret përfaqësues nga Oda e Afarizmit të Kosovës  

 
04.03.2021 – Oda Ekonomike e Maqedonisë 

Veri-Perëndimore vlerëson lartë bashkëpunimin 

e frytshëm me Odat rajonale, sot u realizua 

takim me përfaqësuesit e Odës së Afarizmit të 

Kosovës. 

Në frymën e bashkëpunimit të deritanishëm 

kemi nderin të flasim për aktivitetet e përbashkëta për të ndihmuar sektorin e biznesit sidomos 

në periudhën e pandemisë dhe periudhën post-covid, iniciativat për heqjen e barrierave 

doganore dhe lehtësimin e lëvizjes së kompanive. 

Bashkëpunimi në mes shteteve fqinje është fundament për të arritur që të fuqizohemi në 

tregun rajonal dhe atë evropian, pasiqë shtetet me treg të vogël dhe ekonomi shumë të hapur 

janë të ndishme, andaj bashkëpunimi ndër rajonal është mënyrë e tejkalimit të barrierave. 

3.6 Në hapësirat e OEMVP-së u realizua takim me Entin Shtetëror për Statistika 

 
05.03.2021 – OEMVP është një ndër 

institucionet më të zëshme sa i përket çështjes 

së regjistrimit të popullsisë me qëllim që shteti 

të ketë pasqyrë të saktë rreth popullsisë dhe 

analizat të cilat realizohen të jenë të sakta dhe 

relevante. 

Iniciativa e regjistrimit të popullsisë pas gjithë 

këtyre viteve do të ndihmojë Republikën e Maqedonisë së Veriut në planifikimin 
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makroekonomik, në indikatorët demografik dhe në çdo analizë mbi të njejtit. Mos realizimi i 

regjistrimit ka sjell në mos pasjen e të dhënave mbi atë sesa banorë realisht ka vendi, sa 

amvisëri dhe çfarë fuqie punëtore ka shteti në dispozicion. 

OEMVP vlerëson lartë bashkëpunimin me institucionet shtetërore dhe në frymën e 

bashkëpunimit të deritanishëm me Entin Shtetëror për Statistika e ka shpalos këtë 

problematikë dhe apelon që tash regjistrimi të realizohet në formë transparente dhe 

profesionale me qëllim që efekti që do të sjellë të jetë pozitiv. 

3.7 OEMVP në bashkëpunim me FIZHT realizoi info-sesion rreth Thirrjeve publike dhe 

përfitimeve 

 
11.03.2021 – Oda Ekonomike e Maqedonisë 

Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Fondin 

për Inovacione dhe zhvillim teknologjik realizoi 

info-sesion rreth Thirrjeve Publike të Fondit 

dhe përfitimit të anëtarëve nga të njejtat, si 

dhe mundësitë e aplikimit nga sektorë të 

ndryshëm. 

Thirrjet publike ndihmojnë sektorin e biznesit dhe OEMVP në çdo moment është e gatshme t’i 

ndihmojë anëtarët e vet, duke ju mundësuar qasje në financa dhe krijim të kushteve të 

përshtatshme për zhvillimin e tyre. 

OEMVP vlerëson lartë bashkëpunime të këtilla të cilat sjellin vlera pozitive në sektorin e biznesit 

dhe në ekonominë e vendit. 

3.8 OEMVP mban mbledhjen e dytë të Këshillit Drejtues në vitin 2021 

 

30.03.2021 – Sot u realizua mbledhja e dytë e Këshillit Drejtues për këtë vit. Aty u diskutua për 

çështjet operative të cilat ishin në rendin e ditës dhe hapat e mëtejshëm për të përmbushur 

pikat strategjike, misionin dhe vizionin. 

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore edhe në këtë situatë të pandemisë vazhdon të 

përmbushë misionin dhe vizionin e vet në përputhmëri me masat preventive të infektimit. Në 
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këto mbledhje diskutohen çështje të rëndësishme dhe prioritare për realizimin e veprimtarisë 

së Odës. 

OEMVP gjithmonë do të përfaqësojë interesat e bizneseve si dhe do të kontribuon në krijimin e 

mjedisit të përshtatshëm të të bërit biznes. 

 

Informatori ekonomik ECONOMICUS dhe DOBIA  

Gjatë tre-mujorit të parë të vitit 2021 janë publikuar 3 edicione të informatorit ekonomik 

ECONOMICUS dhe 8 Thirrje Publike në tre Biznes Informatorë DOBIA. Temat të cilat janë 

prezantuar në këto informatorë ekonomik janë:  

 
ECONOMICUS: 

1. Këmbimi tregtar i RMV-së; 

2. Paga mujore mesatare bruto dhe neto e paguar për punëtorë; 

3. Bruto Prodhimi Vendor në RMV. 

 
DOBIA: 

1. Thirrje publike për kompanitë e sektorit të ndërtimit të interesuara për njoftim hyrës në 

BIM (Building Information Modeling) teknologjinë; 

2. Përkrahje financiare për zhvillim teknologjik të kompanive dhe enteve private 

shëndetësore për zhvillim të përshpejtuar ekonomik me qëllim të tejkalimit të pasojave 

nga COVID-19; 

3. Thirrje publike për përkrahje financiare të grave sipërmarrëse; 

4. Thirrje publike për subvencionim të kompanive mikro dhe të vogla; 

5. Thirrje publike për subvencionimin e mjeshtërve; 

6. Thirrje publike për mbështetje financiare të turizmit aktiv; 

7. Thirrje publike për subvencione për digjitalizimin e sektorit të turizmit / hotelierisë; 

8. Thirrje publike për subvencione për qëllime turistike të amvisërive rurale. 
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4. OEMVP – Odë me kredibilitet dhe prestigj, e aftë për të tërhequr anëtarë 

të ri nëpërmjet organizimit efektiv dhe profesional 

4.1 OEMVP realizon intervista me anëtarët e vet 

 
OEMVP në vitin 2021 në bashkëpunim me Telegrafin realizon intervista me anëtarët e vet. Në 

periudhën Janar-Mars ka realizuar intervista me: z.Driton Azizin drejtor i kompanisë UNIQA, 

anëtare e OEMVP-së dhe njëkohësisht sponsor gjeneral i Odës. Intervistë me Arsim Papranikun 

pronar i kompanisë Neptun dhe East Gate, Ylber Selën pronarin e kompanisë Slice,  Visar 

Jakupin pronarin e kompanisë Kipper dhe z.Agim Gorçaj pronar i kompanisë Mega Auto Parts. 

 
4.2 Thellimi i bashkëpunimit bilateral me Greqinë, OEMVP në takim pune në MPJ 

 
12.01.2021 – Sot në hapësirat e Ministrisë për 

Punë të Jashtme kryetari i OEMVP-së z.Nebi 

Hoxha morri pjesë në takimin  për thellimin e 

bashkëpunimit bilateral me Greqinë dhe 

përfitimeve nga i njejti, i kryesuar nga ministri 

z.Bujar Osmani. 

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore si katalizatorë i zhvillimit ekonomik vlerëson 

lartë bashkëpunimin me institucionet shtetërore dhe gjithmonë synon të thellojë 

bashkëpunimin, me anë të të cilit mundësohet krijim i një klime të volitshme për zhvillimin e 

sektorit të biznesit dhe njëkohësisht ekonomisë në vend. 

 
4.3 OEMVP mban mbledhjen e parë të Këshillit Drejtues për vitin 2021 

 
02.02.2021 – Oda Ekonomike e Maqedonisë 

Veri-Perëndimore mban mbledhjen e parë të 

Këshillit Drejtues për vitin 2021. Kjo mbledhje 

u realizua Online, duke iu përmbajtur rendit të 

ditës të aprovuar nga të gjithë anëtarët e 

Këshillit Drejtues paraprakisht. 
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OEMVP vazhdon përpjekjet e saja të  bëhet organizatë lider në përfaqësimin e interesave të 

bizneseve si dhe krijimin e mjedisit të përshtatshëm për zhvillim. 

4.4 OEMVP në takim me kompanitë e Hotelierisë 

 
04.02.2021 – Pandemia e Kovid-19 është 

fatkeqësi e përmasave globale nga e cila u 

përfshi edhe vendi ynë. Për shkak të rrezikut 

që ajo paraqet ndaj shëndetit, ekonomia e 

vendit në fillimet e pandemisë së Kovid 19, u 

mbyll tërësisht për disa muaj. OEMVP si 

institucion i cili në thelb është i themeluar për të ndihmuar dhe avansuar klimën e të bërit 

biznes, përgjatë gjithë periudhës së krizës, përcolli më vëmendje situatën dhe paralelisht jepte 

sugjerimet e veta drejtuar Qeverisë dhe institucioneve tjera relevante, me qëllim që ata të 

merrnin hapat e nevojshëm për zbutje të pasojave negative të cilat ekonomia filloi t'i ndjen. 

Kryetari z. Nebi Hoxha me përfaqësues të tjerë të OEMVP-së, sot realizuan takim me kompanitë 

e sektorit të Hotelierisë, sektor ky që për dallim nga tjerët, ende nuk është liruar nga 

restrikcionet dhe vazhdon të thellohet në krizë. Qëllimi i këtij takimi ishte që institucioni  ynë të 

njoftohet me problematikat e këtij sektori më detajisht, në mënyrë që të punohet drejt krijimit 

të kushteve për punë si dhe përmirësim të situatës aktuale. 

4.5. 15 kompani mikro dhe të vogla përkrahen me sukses si pjesë e Post KOVID19 programës 

për transformim 

 
17.03.2020, Shkup -Oda Ekonomike e Maqedonisë 

Veri-Perëndimore realizoi ngjarjen finale për 

promovim të Post Kovid19 programit për 

transformim, implementimi i të cilit filloi kah fundi i 

vitit të kaluar. 

Programi është krijuar si përgjigje e pandemisë dhe 

nevojave shtesë të cilat u krijuan, me qëllim që të krijohen shërbime të përshtatshme me të 

cilat do të përkrahen kompanitë mikro dhe të vogla, me qëllim që kompanitë t’i tejkalojnë 



17 
 

ndikimet negative me paraqitjen e krizës ekonomike. Për të vepruar shpejtë në këto sfida, Oda 

ka zhvilluar programin transformues Post KOVID-19, që synon kompanitë dhe punonjësit e tyre, 

kryesisht për t’i ndihmuar ata të mbajnë pozicionin e tyre në treg dhe të krijojnë vende pune 

shtesë. Me shërbimet e reja të ofruara, kompanitë kanë gjetur mënyra të reja për të gjeneruar 

fitime dhe për të zgjeruar mundësitë e biznesit përmes rrjetit të odës që numëron mbi 2,000 

kompani anëtare nga sektorë të ndryshëm. 

Me këtë program deri tani janë përkrahur 15 kompani lokale mikro dhe të vogla , ndërsa 

përzgjedhja e tyre është realizuar në bazë të principit ‘’ i pari që vjen, i pari shërbehet’’. 

OEMVP organizoi ngjarjen me përkrahjen e Projektit të USAID-it për zhvillim të ekosistemit 

afarist, si pjesë e aktivitetit të përgjithshëm për të forcuar kapacitetin e organizatave të biznesit 

dhe për të përmirësuar shërbimet që ata ofrojnë për kompanitë në vend. Përveç përfitimeve të 

programit, në aktivitet u prezantuan gjithashtu të gjitha arritjet dhe shërbimet e reja që oda ka 

zhvilluar në të kaluarën dhe të cilat aktualisht janë në dispozicion për të gjitha kompanitë e 

interesuara. 
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5. Marrëdhëniet me publikun 

 
5.1 Pritjet ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut gjatë vitit 2021 dhe dalja nga 

kriza e Covid-19 

13.01.2021 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore si institucion që i mbron 

interesat e kompanive anëtare, vlerëson lartë punën e institucioneve shtetërore si dhe ka synim 

ndërtimin e partneritetit me po të njejtat që të krijohen kushte më të mira të të bërit biznes, si 

dhe rritje ekonomike dhe zhvillim në vend. 

Na ndajnë disa muaj nga shënimi i 1 vjetorit kur Maqedonia e Veriut, si shumë shtete të botës, 

hyn në pandeminë e koronavirusit - Covid 19, duke sjell pasoja të mëdha ekonomike dhe rënie 

në indikatorët makroekonomik. 

Edhe pse ekonomia u godit në tërësi, për dallim nga sektorët tjerë, Turizmi dhe HOREKA ishin 

që pësuan më shumë dhe vazhdojnë të punojnë me kufizime duke iu pamundësuar të 

shfrytëzojnë edhe këtë sezon dimri. Ne si OEMVP apelojmë deri te Qeveria që të siguron 

protokolet për  punë, me qëllim që këto kompani të mund ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre, me 

qëllim që të sigurojnë likuiditet dhe ruajtje të vendeve të punës, ngase ky sektor punëson mbi 

30.000 persona në vend. 

5.2 Zhvillim teknologjik dhe infrastrukturë për dalje më të shpejtë nga kovid-kriza 

13.01.2021 – “Ne si Odë Ekonomike vlerësojmë se përpos pakove ekonomike që qeveria i ka 

krijuar në përkrahje të sektorit privat, bizneset tani do të duhet të ndihmohen edhe në mënyra 

të tjera, siç është përkrahja financiare për ngritjen e kapaciteteve teknologjike, ku si rrjedhojë e 

së cilave, kompanitë do të bëhen më konkurruese në nivel vendor, rajonal dhe më gjerë” 

Deklaratën e plotë mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm: 

https://oemvp.org/dy-vjet-per-rimekembje-ekonomike/ 

 

5.3 OEMVP: Qeveria duhet të fokusohet në realizimin e investimeve kapitale 

15.01.2021 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore gjatë periudhës së pandemisë 

ishte afër anëtarëve të vet dhe bizneseve tjera, duke i përkrahur dhe informuar në kohë reale 

me ndryshimet dhe masat që i sillte Qeveria. 

https://oemvp.org/dy-vjet-per-rimekembje-ekonomike/
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Nga Oda shprehen se nga anketat e realizuara për rënien e aktivitetit ekonomik të anëtarëve të 

vet  46% nga të anketuarit janë shprehur  se kanë shënuar humbje prej 30% në krahasim me 

vitin 2019. 

5.4 Paga në sektorin privat, më e ulët se ajo mesatare 

22.01.2021 – Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore bëjnë të ditur se paga 

mesatare në shumë lëmi të sektorit privat gjatë vitit 2020 ka qenë shumë më e ulët se paga 

mesatare. 

Deklaratën e plotë dhe të dhënat shtesë mund t'i gjeni në linkun e mëposhtëm: 

Paga në sektorin privat, më e ulët se ajo mesatare (evropaelire.org) 

5.5 Me një euro kundër ekonomisë gri 

12.02.2021 – Përfaqësuesit e Odë Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore thonë se 

mundësia e hapjes së një kompanie me vetëm një euro lehtëson procedurën për sa i përket 

kostove, megjithëse, siç shpjegojnë ata, me reformat e sistemit me një sportel, procedura për 

hapjen e ndërmarrjeve është thjeshtuar, ndërsa procedura e falimentimit ose likuidimit është 

mjaft komplekse. 

Lehtësimi i procesit të hapjes së ndërmarrjeve nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të 

kontribuojë në zvogëlimin e ekonomisë gri. 

5.6 Pakot e Qeverisë nuk e kanë ndihmuar aq shumë ekonominë e Maqedonisë së Veriut, 

thotë Iseni i OEMVP-së 

18.02.2021 – Iseni ka thënë se nga katër pakot e para të propozuara nga Qeveria, është 

shfrytëzuar çereku i parave të planifikuara, pra 330 milion euro nga 1.2 miliard euro të 

parashikuara për t’i injektuar në ekonomi. 

Për pakon e pestë, Iseni thotë se ka paqartësi për kërkesat dhe kushtet e vendosura nga 

Qeveria për bizneset që duan t’i shfrytëzojnë mjetet kurse sipas tij bizneset më të prekura, siç 

janë hotelieria, turizmi dhe industria e udhëtimeve janë ata që pritet të ndihmohen më shumë 

nga Qeveria në këtë pako. 

Deklaratën e plotë mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm: 

https://telegrafi.com/pakot-e-qeverise-nuk-e-kane-ndihmuar-aq-shume-ekonomine-e-

maqedonise-se-veriut-thote-iseni-oemvp-se/ 

https://www.evropaelire.org/a/pagat-e-sektori-privat-maqedoni/31061960.html
https://telegrafi.com/pakot-e-qeverise-nuk-e-kane-ndihmuar-aq-shume-ekonomine-e-maqedonise-se-veriut-thote-iseni-oemvp-se/
https://telegrafi.com/pakot-e-qeverise-nuk-e-kane-ndihmuar-aq-shume-ekonomine-e-maqedonise-se-veriut-thote-iseni-oemvp-se/
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5.7 Për shkak të pandemisë Maqedonia shënon rënie në import dhe eksport 

26.02.2021 – Oda jonë deri tani ka dorëzuar te Qeveria dhe institucionet mbi 80 propozime për 

të gjithë 5 pakot e masave anti-krizë. E një rëndësie mjaft të madhe është Qeveria të 

bashkëpunojë me sektorin e biznesit, sepse ato i njohin problemet reale të ekonomisë dhe për 

atë vlerësojmë që duhet të ndihmohen të gjithë ato sektorë që janë shtyllat e ekonomisë tonë, 

por që ende vuajn nga humbjet e mëdha. Ringjallja e ekonomisë mund të ndodh dhe përmes 

lehtësimeve për investime të cilat Qeveria me mehanizmat e veta mundet t’i sjell-shprehet 

Drilon Iseni. 

5.8 Z.Drilon Iseni-Strategjia për zhvillim të barabartë vetëm në letër 

03.03.2021 – Kemi ligje dhe strategji për zhvillimin e barabartë rajonal, mirëpo praktika po 

tregon se ato nuk po funksionojnë siç duhet dhe nuk ndahen 100 milionë euro e parapara për 

këtë qëllim. 

“Në këtë aspekt është problematike se nuk po zbatohet Ligji për zhvillim të barabartë rajonal 

dhe nuk po ndahen 1 për qind e Prodhimit të Brendshëm Bruto. Maksimumi janë ndarë 9 

milionë euro që nuk është as 10 për qind e shumës së përcaktuar si obligim ligjor. Problem 

tjetër është edhe mungesa e Regjistrimit të popullatës që do të verifikojë të dhënat e 

popullatës në aspektin demografik, dhe do të shërbejë për definimin e strategjisë ekonomike 

dhe zhvillimit e shtetit”-shprehet z.Drilon Iseni, Drejtor ekzekutiv i OEMVP-së. 

5.9 OEMVP-Shteti të largoj barrierat që pamundësojnë investimet private ndërtimore 

04.03.2021 – Ne gjithmonë theksojmë se nëse investimet kapitale nuk realizohen me mbi 80 

përqind të atyre të planifikuara, atëherë ato nuk janë të karakterit zhvillimor, ne nuk po lëvizim 

në drejtimin e dëshiruar si ekonomi. OEMVP kohët e fundit vuri në dukje problemin me të cilin 

përballen kompanitë e ndërtimit. Për shkak të vendimeve për të shfuqizuar dhe moratoriumit 

mbi planet e detajuara urbane, ndërmarrjet nuk lejohen të kryejnë shumë projekte ndërtimi, të 

cilat, sipas vlerësimeve fillestare, do të kalonin vlerën e 500 milion eurove. Një shumë që do të 

ishte një infuzion i fortë për ekonominë dhe do të mbështeste aktivitete të tjera të ngjashme. 

Ne besojmë se shteti mund të kontribuojë për të ndihmuar ekonominë, dhe kjo nuk do të thotë 

domosdoshmërisht se do të duhet të mbështesë kompanitë me subvencione dhe mbështetje 

financiare, por përmes stimujve të investimeve për sektorët që kanë kapacitet. 



21 
 

5.10 Hoxha: Partitë duhet të jenë të kujdesshme veçanërisht me ligjet ekonomike 

12.03.2021 – Partitë duhet të reflektojnë mbi situatën reale e cila ka kapluar vendin, ku 

ekonomia është̈ dëmtuar në nivel të konsiderueshëm, ndërsa në ditët e fundit shofim një rritje 

të numrit të të infektuarve të ri, si pasojë e së cilës u soll edhe ora policore. Jemi në një 

periudhë shumë fragjile sa i përket ekonomisë̈ dhe bizneseve, duke ia bashkangjitur këtu edhe 

regjistrimin i cili është ne prag. Andaj vlerësojmë se partitë̈ duhet të tregojnë̈ maturi sidomos 

për ligjet ekonomike sepse biznesi është̈ në pritje të ndihmës si nevojë e domosdoshme për 

shtetin dhe ekonominë e saj. Ndërhyrjet dhe zhvillimet politike nuk duhen të jenë deri në atë 

pikë sa që dëmi kolateral të jetë shumë i madh sa që e tëre ekonomia të privohet nga ndihma 

shtetërore por edhe regjistrimi të vihet në rrezik edhe pse kemi shumë vite që e kërkojmë̈ dhe 

është një proces i rëndësishëm që tregon gjendjen faktike demokrafike në vend si një ndër 

shtyllat kryesore për statistikat ekonomike të çdo shteti modern. – shprehet kryetari i OEMVP-

së z.Nebi Hoxha për Sloboden Pecat. 

5.11 Iseni: Procesi i tejkalimit të krizës ekonomike është shumë i ndërlikuar dhe i vështirë për 

tu zbatuar 

19.03.2021 – ”Sipas vlerësimeve të OEMVP-së, vetëm ndërmarrjet e ndërtimit janë duke pritur 

heqjen e moratoriumeve të lëshuara nga bashkitë, ku shifrat e investimeve mund të kalojnë 500 

milion euro”. – shprehet z.Drilon Iseni, drejtori ekzekutiv i OEMVP-së. 

5.12 Infrastruktura e korridorit VIII nuk është në nivelin e duhur 

29.03.2021 – “Mungesa e infrastrukturës adekuate, ndikon shumë jo vetëm në pjesën Jug-

lindore të vendit por këtu duhet potencuar që edhe Pollogu është i ndikuar nga mos pasja e një 

infrastrukture adekuate. Këto regjione të kësaj pjese të vendit, kanë edhe nivel të ulët të 

eksportit, ku si pasojë e mungesës së terminaleve doganore dhe infrastrukturës adekuate, 

kompanive u paraqiten kosto shtesë për transport dhe eksport të mallrave. Regjioni i Pollogut 

në vlerën e përgjithshme të eksportit të vendit, merr pjesë me 2.3% ndërsa në import me 

vetëm 3%. Natyrisht se nga ky korridor pëson i tërë shteti, për shkak se Shqipëria paraqet një 

alternativë më të lirë me portin e saj në Durrës, ku në krahasim me portin e Selanikut është më 

afër dhe më i përshtatshëm për bizneset tona” – deklaroi  Durim Zekiri nga OEMVP. 
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6. Komunikim me anëtarët 

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2021, Desku i shërbimeve ka realizuar 460 kontakte me 

kompani në forma të ndryshme (thirrje telefonike dhe e-mail) dhe njëkohësisht Desku i 

shërbimeve është kontaktuar rreth 380 herë. Gjatë tremujorit të parë në OEMVP janë 

anëtarësuar gjithsej 15 kompani të reja. 

 

7. OEMVP në media  

Gjatë periudhës Janar-Mars 2021, prezenca e OEMVP-së në media të shkruara dhe elektronike 

është si në vijim: 

− Përfaqësues të OEMVP kanë marrë pjesë në 5 emisione;  

− OEMVP është cituar 98 herë; 

− Prezent në 45 mediume.  

 

8.  OEMVP në rrjetet sociale 

OEMVP, me përfundimin e kuartalit të parë, në rrjetin social FACEBOOK numëron gjithsej:  

− 6954 ndjekës;  

− 6829 pëlqime të profilit.  

Ndërsa sa i përket rrjetit social Instagram, numri i ndjekësve i ndarë në bazë të gjinisë është si 

në vijim:  

− 370 ndjekës: 

o Femra 24.5%; 

o Meshkuj 75.5%. 

 

 

 



23 
 

9. OEMVP në faqen zyrtare 

Gjatë kuartalit të parë të vitit 2021, në bazë të statistikave, ueb faqja zyrtare e OEMVP ka 

gjithsej 8,161 përdorues (users) dhe 15,749 klikime. Në krahasim me periudhën e njejtë të vitit 

paraprak, numri përdorueseve është rritur për 71.24%, ndërsa numri i klikimeve në webfaqe 

është rritur për 70.68%.  
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5,814

8,161

11,132
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Përdorues Klikime në webfaqe
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