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HYRJE 

Agjencia për Mbështetje të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (AMNVM) 
është mekanizëm institucional ekzekutiv për zbatimin e Ligjit nr 03/L - 129 
mbi Zonat Ekonomike në Kosovë. Duke u nisur nga ky mision, Agjencia për 

Mbështetje të NVM, përmes termave të referencës (ToR) të mëposhtme, 
porosit një studim gjithëpërfshirës, duke mbajtur në qasje të përhershme 

stafin e Agjencisë për përcaktimin e modaliteteve të menaxhimit të zonave 
ekonomike (ZE) në Kosovë, gjegjësisht për dizajnimin e një programi për 

menaxhimin e zonave ekonomike në Kosovë. 
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Zonat  Ekonomike 
Performanca ekonomike dhe ndikimi i programeve të zonave ekonomike në vendet në zhvillim është vlerësuar në 
studime të shumta. Shumica e këtyre, megjithatë, janë përqendruar në zona që janë të zhvilluara dhe të drejtuara nga 
qeveria dhe kanë lënë pas dore në masë të madhe ndikimin ekonomik të zhvillimit të zonave private.

Zonat janë parë si mjete shumë efektive për gjenerimin e vendeve të punës, veçanërisht për gratë që bëhen pjesë e 
fuqisë punëtore. Evidencat tregojnë se zonat e tilla janë një burim shumë më i rëndësishëm i punësimit në vendet më 
të vogla me popullsi me më pak se 5 milionë (shembujt përfshijnë Mauritiusin, Seychelles-et dhe Xhamajkën), sesa në 
vendet e mëdha.

ZES (Zonat Ekonomike Speciale), gjithashtu, kontribuojnë në zhvillimin e eksportit, jo vetëm në drejtim të përshpejtimit 
të rritjes së eksportit, por edhe diversifikimit të eksportit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për vendet më pak të 
zhvilluara për eksportin e produkteve primare. Përveç kësaj, zonat mund të luajnë një rol të rëndësishëm në tërheqjen 
e investimeve të huaja direkte, duke ofruar infrastrukturë moderne të rangut botëror dhe politikat nga praktikat më të 
mira.

Qëllimi për zhvillimin e rritjes së furnizimit dhe lidhjeve të tjera nëpërmjet përdorimit të zonave të lira duket të jetë i 
rëndësishëm, për shkak të një nxitjeje më të madhe për firmat lokale për të shitur mallrat dhe shërbimet për ndërmar-
rjet e vendosura në zonë.

Arritja e një ekuilibri të përshtatshëm buxhetor mund të jetë jo i sigurt për vendet ku ndodhet zona, dhe këtu mund të 
kuptohet dallimi midis fitimit dhe humbjeve.

Ka shqetësime të vazhdueshme në lidhje me kushtet e punës dhe mbrojtjes sociale, duke përfshirë të drejtat e grave në 
disa vende. Megjithatë, pagat dhe kushtet e punës kanë tendencë të jenë më mirë brenda zonës sesa jashtë tyre.

Në vlerësimin e ndikimit në mjedis, ka një dallim që duhet të merret në konsideratë midis EPZ për fabrikat individuale 
dhe zonat industriale në formë të parqeve. Është shumë më e vështirë për qeveritë që në mënyrë adekuate të zbatojnë 
ligjet-standardet mjedisore për EPZ fabrikat individuale, pasi ato janë të shpërndara gjerësisht në territorin e vendit. 

Llojet e Zonave Ekonomike
Zonat e posaçme ekonomike dhe reformat gjithëpërfshirëse

Në nivelin e politikave publike, debati vazhdon të zhvillohet në lidhje me atë nëse zonat e posaçme ekonomike nxisin-
promovojnë reformat gjithëpërfshirëse të politikave ekonomike, duke shërbyer si “zona të demonstrimit” ose kataliza-
torë, apo ato veprojnë si një “valvulë presioni-pengese” për papunësinë, duke ulur kështu n xitjet për reforma dhe duke 
larguar energjitë pozitive për reforma.

Një studim i Bankës Botërore i vitit 1992 tërhoqi vërejtjen kundër mundësisë që SEZ të përdoret nga vendet në zhvillim 
për “zhvillimin e zonave pa reforma” dhe theksoi nevojën për të përdorur zona si një shtojcë për reforma gjithëpërf-
shirëse më parë sesa krijimin e enklavave të izoluara të tregut të lirë. 

Implikimet politike
Tri dekada të përvojës e zhvillimit të zonave ekonomike na mësojnë se dështimi ose suksesi i një zone është i lidhur me 
politikën e saj dhe programet nxitëse zhvillimore, ku është e vendosur zona dhe si është zhvilluar dhe menaxhuar ajo. 
Kjo përvojë tregon se përdorimi i programeve stimulative për të kompensuar disavantazhet (të tilla si lokacion jo i për-
shtatshëm, ose infrastruktura dhe shërbimet e pamjaftueshme) është i paefektshëm në performancën e përgjithshme 
të zonës.

Pengesat më të zakonshme të suksesit për zona janë:

•Lokacioni jo i mirë, që krijon shpenzime të larta.

•Politikat jokonkurrente-mbështetja në sistemin e taksave, kërkesat strikte të performancës, politikat e dobëta të 
punës dhe të praktikave.

•Praktikat jo të mira të zhvillimit të zonës - projektim (shtrirje joadekuate e objekteve apo e mbingarkuar dhe prakti-
kave të promovimit).

•Qiratë dhe shërbimet e tjera të subvencionuara. 

•Procedura të vështira dhe kontroll.

•Strukturat joadekuate administrative apo shumë organe të përfshira në administrimin e zonës.
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•Koordinimi i dobët mes menaxhuesve privatë dhe qeverive në sigurimin e infrastrukturës.

Gabim i përbashkët rrënjësor i shumë prej këtyre pengesave për performancën optimale të zonës është mungesa 
e koordinimit-bashkëpunimit, si në drejtim të palëve të përfshira ashtu edhe të aspekteve të ndryshme fizike dhe 
procedurale të vetë zonës.

Udhëzimet e praktikave të mira për zhvillimin e zonave
Një nga mësimet më të qarta të nxjerra nëpër dekada për zhvillimin e zonës së lirë, veçanërisht të zhvillimit të EPZ, 
është se zona nuk mund dhe nuk duhet të shihet si një zëvendësim për përpjekjet e vendit për tregti të mëdha 
dhe reforma në investime. Ato janë një mjet në portfolion e mekanizmave të zakonshëm për të krijuar vende 
pune, gjenerojnë eksport dhe tërheqjen e investimeve të huaja, përmes ofrimit të stimujve, procedurave të struk-
turuara dhe të infrastrukturës, sipas kërkesës së konsumatorëve.

Një përcaktues kritik në konfigurimin e programit zhvillimor të zonës është promovimi i llojit të zonave. Përvoja 
ndërkombëtare sugjeron se qasja e rekomanduar është adaptimi i modelit të SEZ, që përfshin këto parime:

• T’u lejojnë ndërmarrjeve të SEZ si dhe ndërmarrjeve të licencuara nën regjime të tjera për t’u bashkëvendosur 
në të njëjtën zonë. Zhvillimi i zonave të rrethuara – të mbyllura vetëm për ndërmarrjet e SEZ është më pak e 
preferueshme, por megjithatë është qasje e pranueshme.

• Të sigurohet që regjimi SEZ është fleksibil, duke lejuar një gamë të aktiviteteve tregtare, si dhe aktiviteteve 
prodhuese. Nëse zona është e mbikëqyrur mirë, nuk kërkohet regjim i veçantë për zonat e lira komerciale. 

• Promovimi i zhvillimit të zonave private e jo atyre publike. 

• Zhvillimi i një infrastrukture të përshtatshme ligjore, rregulluese dhe institucionale për të siguruar rregullim 
dhe mbështetje të përshtatshme, duke kërkuar administrim të shkëlqyeshëm nga qeveritë nikoqire.

Politikat e praktikave më të mira dhe paketat e nxitjes-stimujve janë ristrukturuar, duke inkurajuar zonën të jetë 
konkurrente në bazë të lehtësimeve, objekteve dhe shërbime, sesa të bëjë sigurimin e stimujve. 

Rëndësia e ndihmave rregullatore për investitorët është vendimtare, aspekt ende i mirëvlerësuar për programet 
e suksesshme të SEZ. Qeveritë nikoqire duhet të synojnë thjeshtësimin e miratimit të investimeve dhe bartjen e 
lejeve, heqjen e licencave të nevojshme të importit dhe eksportit, si dhe të përshpejtojnë procedurat e inspektimit 
doganor dhe qasjen automatike në shkëmbimet e huaja tregtare.

Institucioni i ngarkuar me rregullimin e operacioneve të zonës është një tjetër faktor i rëndësishëm në rezultatin 
e programit të zonës. Përderisa një gamë e gjerë e rregullimeve institucionale janë aplikuar, përvoja sugjeron se 
suksesi është i varur në autonominë e institucionit, fonde të mjaftueshme, i orientuar nga konsumatorët dhe në 
etikë; kompetencat mbi ministritë e tjera të qeverisë; partneriteti më operatorët privatë të zonave dhe ndërmar-
rjet; dhe maksimalizimi i rolit të sektorit privat në ofrimin e shërbimeve.

Për të ndihmuar në minimizimin e situatave që paraqesin konflikt të interesit, veçanërisht në kontekstin e numrit 
në rritje të zonave private, është e rëndësishme që autoritetet e zonës të mbeten të angazhuara në funksionet 
thjesht rregullatore-menaxhuese dhe të mos jenë pronarë, zhvillues apo operatorë të zonës.

Përfundimisht, suksesi i zonave është i lidhur në mënyrë të ngushtë me mënyrën se si janë të vendosura, të zhvil-
luara dhe të menaxhuara ato. 

Menaxhimi i zonave është zgjeruar, kur ato operojnë më shumë në mbulimin e shpenzimeve sesa në bazë të sub-
vencioneve dhe janë ndërmarrje të orientuara drejt tregut dhe klientëve. Kjo shpesh është arritur kur zhvillimi dhe 
funksionimi i zonës është ndërmarrë nga grupe të sektorit privat në baza komerciale.

Tipet  e Zonave 
“Zona moderne” e parë është themeluar në Irlandë në vitin 1959. Që atëherë, një shumëllojshmëri e strukturave 
të ndryshme të zonës kanë evoluar, që janë përfshirë nën konceptin e zonave ekonomike në këtë raport si më 
poshtë:

• Zonat e Lira të Tregtisë (FTZ - ZLT), të njohura gjithashtu edhe si zonat e lira tregtare, janë të rrethuara, zonat 
e duty-free, duke ofruar deponimin-magazinimin, ruajtjen dhe objekte për distribuim tregtar, tregti transite 
(transoqeanike) dhe shërbime të rieksportit.

• Zonat e Procesimit të Eksportit (EPZ - ZPE) janë pasuri industriale të dedikuara kryesisht tregjeve të huaja. 
ZPE-të hibride kanë zakonisht nënndarje në zonë të përgjithshme të hapur për të gjitha industritë dhe zonë të 
veçantë (EPZ) të rezervuar për ndërmarrjet e regjistruara me orientim nga eksporti.
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• Zonat e Ndërmarrjeve kanë për qëllim rigjallërimin e zonave urbane dhe rurale, që janë në gjendje të vështirë, 
nëpërmjet ofrimit të stimujve të taksave dhe granteve financiare.

• “Freeports” zakonisht përfshijnë fusha shumë më të mëdha. Ato përmbajnë të gjithë llojet e aktiviteteve, duke përf-
shirë turizmin dhe shitjen me pakicë, lejeqëndrimin, si dhe ofrojnë një varg të gjerë të nxitjeve dhe përfitimeve.

• Skemat EPZ të fabrikave individuale ofrojnë stimuj për ndërmarrje individuale, pavarësisht nga vendndodhja, fabri-
kat nuk duhet domosdoshmërish të jetë brenda një zone të përcaktuar për të marrë stimuj dhe privilegje.

• Zonat e Specializuara përfshijnë parqet teknologjike/shkencore, parqet logjistike, zonat pranë aeroportit etj.

• Programet EPZ për fabrikat individuale janë të ngjashme me skemat e depove prodhuese, edhe pse ato zakonisht 
ofrojnë një grup më të gjerë të përfitimeve dhe kontroll më fleksibil të aseteve të zonës nga një operator privat (pro-
nësi me përfitime).

• Marrëveshjet e shkëmbimit të kapitalit, ku një menaxher privat i kontraktuar i një zone, pronë e qeverisë, mund të 
ushtrojë-aplikojë blerje atëherë kur janë arritur nivelet e performancave të parapërcaktuara. 

Hyrja e sektorit privat në zhvillimin e zonës ka ndryshuar edhe gamën e objekteve, shërbimeve dhe pajisjeve të dis-
ponueshme brenda zonave. Tendencat e fundit lidhur me rritjen dhe zhvillimin e zonës private është që të përfshijë 
zhvillimin e SEZs dhe zonat industriale në një zonë të integruar sesa si e vetme, rritja e ofertës përmes objekteve të 
specializuara për të plotësuar nevojat e industrive që zona i ka për target (teknologjia e lartë, industria kimike, softwear-
et, etj.) dhe ofrimi i mbështetjeve profesionale për bizneset. 

Shumica e këtyre zonave “gjenerata e së ardhshmes” synojnë industritë me value-added (vlerë të shtuar) dhe do të jenë 
në gjendje të aplikojnë-gjenerojnë të hyra të larta. 

Asociacioni Botëror i Procesimit të Zonave Ekonomike (WEPZA) 

Definicioni: 

Hapësira të mëdha 
Zona të mëdha me një popullsi rezidente, të tilla si Zonat e Veçanta Ekonomike Kineze

Hapësira të vogla 
Zona që janë në përgjithësi më të vogla se 1000 ha., rrethuar zakonisht me një “gardh” (territor të padepërtueshëm). 
Investitorët duhet të kenë lokacion brenda zonës për të marrë përfitime. Nuk ka popullsi rezidente, edhe pse ato mund 
të kenë konvikte punëtorësh.

Industri specifike  
Zona që janë krijuar për të mbështetur nevojat e një industrie specifike, të tilla si bizhuteri, bankat, industritë e naftës 
dhe gazit, elektronikës, tekstilit, turizmit, etj. Kompanitë që investojnë në zonë mund të gjenden kudo dhe të marrin 
përfitime, për shembull Zona e Bizhuterisë në Indi ose shumë zona të hapura bankare.

Performancë specifike  
Zona që pranojnë vetëm investitorët që përmbushin disa kritere të performancës, si shkallën e eksporteve, nivelin e 
teknologjisë, lartësinë e investimeve, etj. Kompanitë mund të gjendet kudo jashtë zonës, për shembull, fabrikat indiane 
të orientuara në eksport, programi MAQUILA në Meksikë, apo park hulumtimi. (MAQUILA - Korporata multinacionale 
që operojnë me kosto të lirë të punëtorëve që ofrohen nga vendet si Meksika dhe vendet e tjera të Amerikës Latine. 
MAQUILA është fabrika, biznesi etj. binjak i një kompanie jashtë Meksikos, që operon për arsye të kostos së ulët të op-
eracioneve prodhuese, shërbyese etj.).
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Zonat Ekonomike në Kosovë

Kosova ka nevojë urgjente për investime private, posaçërisht ato nga jashtë. Krijimi i mjedisit tërheqës për in-
vestimet private është prioritet kryesor. Tashmë është momenti i duhur për t’iu qasur në mënyrë sistematike dhe 
të integruar të gjitha çështjeve të identifikuara lidhur me zhvillimin e ndërmarrjeve në Kosovë, duke promovuar 
kështu dhe lehtësuar investimin privat, i cili në kthim do të siguronte punësim dhe përmirësimin e mirëqenies së 
shoqërisë kosovare. Zhvillimi i zonave industriale paraqet një nga instrumentet kryesore të politikës së Qeverisë 
për mbështetjen e investimit privat në Kosovë.

Zona Industriale në Drenas
Pozicioni Gjeografik i Zonës Industriale në Drenas   
Zona Industriale në Drenas shtrihet në km.16 të rrugës Prishtinë - Pejë. Gjendet përballë Parkut të Biznesit në 
Drenas të cilat në të ardhmen do të paraqesin një  njësi të integruar.  Zona do të ofrojë sipërfaqe toke nën infra-
strukturë, plan rregullativ dhe urbanistik të sipërfaqeve jo më të vogla se 2.5 ha. Menaxhimi i kësaj Zone do të 
jetë konform Ligjit mbi Zonat Ekonomike.

Dobishmëria Ekonomike  
Dobia ekonomike e ndërtimit të Zonës Industriale do të ishte e shumëfishtë. Nëse supozohet shfrytëzimi i plotë i 
kapacitetit të saj, atëherë Zona Industriale do të punësonte diku prej 4000 punëtorë. 

Nëse merret parasysh se një punëtor i punësuar drejtpërdrejtë në industri të prodhimit punëson edhe katër 
punëtorë në lëmitë përcjellëse, atëherë numri total i punëtorëve në nivel të vendit do të arrinte deri në 16000 pu-
nëtorë. Këtij fakti duhet patjetër t’i shtohet edhe ngritja e standardit jetësor në komunën e pazhvilluar të Drenasit 
si dhe atij në komunat përreth duke përfshi edhe Prishtinën. 
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Parqet e Bizneseve
Parqet e Bizneseve janë një komponentë e programit të hapësirave të punës dhe nënkuptojnë  ndërtimin e një infra-
strukturë fizike, të kompletuar dhe të gatshme për ushtrimin e veprimtarive të bizneseve. Janë të ndara në ngastra 
të caktuara, varësisht prej sipërfaqes apo prej veprimtarisë që ushtrohet.

Parku i Biznesit – Drenas
Parku i Biznesit në Drenas (PBD), gjendet në fsha-
tin Korreticë e Epërme të Drenasit dhe shtrihet në 
km e 22-të përgjatë magjistrales Prishtinë – Pejë dhe 
përfshin një sipërfaqe prej 24 ha. të ndarë në 56 njësi 
të madhësive të ndryshme: 43 parcela me sipërfaqe 
deri në 3000 m2, 7 parcela me sipërfaqe prej 3000 
deri në 6000 m2 dhe 6 parcela me sipërfaqe mbi 
6000m2. Është një sipërfaqe e tokës e ndarë nga 
Komuna e Drenasit dhe e financuar nga Buxheti i 
Kosovës, respektivisht nga MTI. Në PBD do të ven-
dosen  biznese prodhuese dhe shërbyese të cilat nuk 
dëmtojnë ambientin dhe janë konform legjislacionit 
në fuqi.

Parku i Biznesit në Drenas është shpallur Zonë 
Ekonomike konform legjislacionit në fuqi për Zonat 
Ekonomike. Parku i Biznesit në Drenas është shpallur 
Zonë Ekonomike nga ana e Kryeministrit me Vendi-
min Nr. 06/140, dt. 18.08.2010.

Qëllimet 

•    Krijimi i  një ambienti fizik për bizneset vendore dhe 
ndërkombëtare,

•    Tërheqja e investime të reja (vendore dhe të huaja), 

•    Grumbullimi i bizneseve në vende te përshtatshme 
për të bërë biznes,  

•    Zgjerimi i industrisë ekzistuese. 

•    Zhvillimi i lokaliteteve të caktuara

Shërbimet që ofrohen

•    Parcela të gatshme për akomodim 

•    Qira e shkallëzuar 

•    Qasje e lehtë dhe hapësirë për parkim 

•    Siguri e plotë

•    Qasje në rrymë, ujë, gas, telefoni, internet, nxemje.

Aktivitetet  Kryesore  

•    Vendosja e bizneseve në Park

•    Menaxhimi dhe kontrolli e tyre

•    mirëmbajtja e parkut.

Rezultatet e pritura  

•    Hapësira më të mëdha për bizneset kosovare, 

•    Kushte më të mira për afarizëm të ndërmarrjeve, 

•    Shërbime të afërta dhe cilësore të biznesit, 

•    Shtimi i investimeve;

•    Zhvillim i regjionit të Drenasit

•    Rritje e numrit te punësuarve.

 

Indikatorët e suksesit 

•    Kompletimi i infrastrukturës se PBD  

•    Plotësimi i parcelave të lira me biznese (vendore dhe 
ndërkombëtare)

•    Ngritja e kapaciteteve prodhuese dhe përmirësimi i 
pozitës në treg të prodhuesve vendorë, 

•    Ulja e papunësisë,

10



Parku i Biznesit - Mitrovicë
Ky Park Biznesi shtrihet në pjesën veri-lindore të qytetit të 
Mitrovicës, 500m nga stacioni hekurudhor dhe 1km nga 
magjistralja që lidh Kosovën me Serbinë dhe përfshin një 
sipërfaqe prej 3.5 ha, nga i cili kanë përfituar gjithsej 22 
biznese. Deri më tani në këtë park, nga 22 biznese të selek-
tuara vetëm 2 biznese nuk kanë filluar së ndërtuari objektet 
e tyre afariste.

Parku është i kompletuar me infrastrukturë fizike e cila 
ofron kushte optimale për zhvillim të bizneseve.

Pas aprovimit të legjislacionit për Zonat Ekonomike, 
Kuvendi Komunal Mitrovice ka filluar me kompletimin e 
dokumentacionit të nevojshëm për legalizimin e Parkut të Biznesit në Mitrovice konform legjislacionit në fuqi, është në 
fazën e legalizimit. 

Park Industrial Holandez ZINKUNIE Prizren
ZINKUNIE është një Park Industrial me një investim holan-
dezo-kosovar dhe në të cilin veprojnë biznese të industrisë 
së lehtë.

Parku gjendet në rrugën e Transitit në Prizren dhe ka një 
sipërfaqe prej rreth 12 ha. brenda së cilës ekzistojnë 30 par-
cela, me infrastrukturë përcjellëse. 

Veprimtari kryesore e ZINKUNIE-së është tregtimi dhe 
përpunimi i metaleve si: zinku, bakri, plumbi e të ngjashme, 
duke prodhuar ulluqe, gypa, zbukurime, kulme e fasada 
kryesisht nga zinku.

Ndërtimi i një Parku Industrial, ku do të kishte reparte prod-
himi, objekte për depo dhe infrastrukturë përcjellëse, duke 
ulur koston e prodhimit dhe të transportit e njëkohësisht 
duke ruajtur kualitetin gjë që do të rriste aftësinë konkurruese dhe rritjen e shitjes së prodhimeve në tregun e rajonit 
dhe më gjerë. 

Pas aprovimit të legjislacionit për Zonat Ekonomike, investitori ZINKUNIE, ka filluar me kompletimin e dokumentacionit 
të nevojshëm për legalizimin e Parkut Industrial Holandez në Prizren konform legjislacionit në fuqi, është në fazën e 
legalizimit.

Zona Industriale në Shirokë – Suharekë
Zona Industriale në Suharekë, gjendet 
në Shirokë të Suharekës, e cila në 
lindje është e kufizuar me rrugën 
ekzistuese Suhareke - Prizren, në jug 
me rrugën ekzistuese të zonës së 
vjetër industriale, në perëndim me 
vreshtat ekzistuese dhe në veri me 
brezin e gjelbërimit. 

Sipërfaqja totale e Zonës Industriale 
është 162,25 ha. dhe në këtë sipër-
faqe janë 77 parcela, me mundësi të 
zgjerimit në të ardhmen.

Veprimtaritë që parashihen të vendosen në zonën industriale janë: Përpunimi i produkteve ushqimore, Përpunimi i 
prodhimeve nga tekstili dhe lëkura, përpunimi i elementeve nga materiali i aluminit, plastikes dhe drurit, Përpunimi nga 
qelqi, guri, mermeri dhe hekuri elemente nga betoni, përpunimi i elementeve/teknikes nga elektrikë dhe elektroteknika, 
etj.

Pas aprovimit të legjislacionit për Zonat Ekonomike, Kuvendi Komunal Suharekë, ka filluar me kompletimin e dokumen-
tacionit të nevojshëm për legalizimin e Zonës Industriale në Suharekë konform legjislacionit në fuqi, është në fazën e 
legalizimit.
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Parku Teknologjik - Shtime
Zona Ekonomike - Parku Teknologjik në Shtime gjendet në 
kilometrin e dytë në rrugën magjistrale Shtime-Ferizaj (M-
25.3). Përfshin një sipërfaqe prej 10.70 ha. dhe është pasuri 
shoqërore e Kuvendit Komunal-Shtime. 

Në të parashihen vendosja e 15 Bizneseve të vogla dhe të 
mesme të karakterit kryesisht prodhues dhe në të cilën 
parashihen të punësohen rreth 600 punëtorë. Komuna e 
Shtimes, të gjithë investitorëve qoftë të brendshëm por edhe 
të jashtëm ua ofron tokën në shfrytëzim dhe njëkohësisht 
garanton lehtësime nga taksat e ndryshme komunale si p.sh.; 
dhënia e Lejes Ndërtimore pa pagesë, lehtësime në taksen 
komunale për biznes dhe në tatime tjera. 

Pas aprovimit të legjislacionit për Zonat Ekonomike, Kuvendi 
Komunal Suharekë, ka filluar me kompletimin e dokumen-
tacionit të nevojshëm për legalizimin e Zonës Industriale 
në Suharekë konform legjislacionit në fuqi, është në fazën e 
legalizimit.

Parkut Teknologjik - Skenderaj
Parku Teknologjik në Skenderaj gjendet në Zonën kadastrale 
në Klinë e Poshtme. Ka një sipërfaqe totale prej afro 19.63 ha, 
e cila në bazë të projektit është i ndarë në 33 parcela te cilat 
janë të destinuara për ushtrimin e veprimtarive industriale.

Arsyetimi për  ndërtimin e Parkut Teknologjik është interes i 
përgjithshëm i Komunës, për zhvillim ekonomik dhe social.

Parku Teknologjik Skenderaj është shpallur Zonë Ekonomike 
konform legjislacionit në fuqi për Zonat Ekonomike, është 
shpallur nga ana e Kryeministrit me Vendimin Nr. 07/140, dt. 
18.08.2010.

Parku i Biznesit – Vushtrri
Parku i Biznesit në Vushtrri,shtrihet në lokacionin e  
Lummadhit të Komunës se Vushtrrisë. Ka një sipërfaqe rreth 
14.86 ha. dhe të ndarë në 22 parcela. Toka e dedikuar për 
këtë park është pronë komunale. 

Pas aprovimit të legjislacionit për Zonat Ekonomike, Kuvendi 
Komunal Vushtrri, ka filluar me kompletimin e dokumen-
tacionit të nevojshëm për legalizimin e Parkut të Biznesit 
Vushtrri, konform legjislacionit në fuqi, është në fazën e 
legalizimit.

Zona Ekonomike - Lipjan
Shtrihet në kilometrin e 10 nga qendra komunale, 7km nga 
Aeroporti, Ndërlidhje të afërt me Zonat Industriale Magurë 
dhe Medvec, Qasje e afërt me rrugët magjistrale Prishtinë-
Pejë, Prishtinë-Prizren dhe Prishtinë-Ferizaj, mundësi të 
volitshme në infrastrukturë teknike, rrugë, ujë kanalizim, 
elektrikë, shfrytëzim adekuat i transportit hekurudhor.
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KONCEPTI I
ZONAVE EKONOMIKE

&
PRAKTIKAT BOTËRORE



Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
Zonat Ekonomike në SHBA
Vendi/Shteti Tech Park University of Arizona SHBA   

www.uatechpark.org

Themelues • Universiteti i Arizonës-SHBA

Forma legale e kompanisë: • Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

Fokusi-Fushëveprimtaria 

• Teknologjia informative dhe zhvillimi i  “software“-ve
• Inkubator i bizneseve 
• Teknologji ambientale
• Hapësirë ajrore 
• Teknologji të komponimeve të avancuara dhe të materialeve, teknologji e 
informacionit, 
• Optikë / fotoniks.

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

• Siguron kompanitë të marrin praktika të mira në fazën e inkubacionit
• Shërbime të infrastrukturës
• Trajnime dhe konsulencë profesionale

Qëllimet 

Parku siguron që kompanitë të marrin praktikat më të mira biznesore, duke 
i ndihmuar kompanitë në fillim të procesit, në fazën e hulumtimit, zhvilli-
min e produktit dhe pjesën komerciale.
Kjo qasje e parkut ndihmon kompanitë për  tejkalimin e dallimeve të shum-
ta midis hulumtimit dhe komercializimit.
Parku ka për qëllim që të rrisë gjasat e suksesit për një kompani fillestare 
dhe për të arritur suksesin për një periudhë të shkurtër kohore.

Stafi

• Zëvendëspresidenti i Parkut
• Drejtori i Parkut
• Drejtori i infrastrukturës, ndërtimit dhe projekteve speciale
• Drejtori i iniciativave strategjike
• Drejtori i zhvillimit të biznesit
• Asistent ekzekutiv/Burimet njerëzore
• Koordinatori për marrëdhënie me publikun
• Asistenti ekzekutiv/Koordinatori i marrëdhënieve me bizneset e parkut
• Kontabilisti
• Analisti i sistemeve ndihmëse
  
www.uatechpark.org/static/index.cfm?contentID=66 

Mënyra e financimit: • Zhvillues dhe financues: Universiteti i Arizonës
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Vendi/Shteti Huntsville, Alabama ;SHBA;  
http://www.huntsvillealabamausa.com/new_exp/crp/about/facts.html   

Themelues
Themeluar: 1962 - as Huntsville Research Park
Riemëruar : 1973 - in Honor of Mr. Milton K. Cummings
Rritja më e madhe:   1982 - CRP West; Land Purchased by City of Huntsville

Rankimi • I dyti më i madh në SHBA
• I katërti më i madh në botë

Forma legale e kompanisë: • Ndërmarje Publike

Fokusi-Fushëveprimtaria 

• Dizajnimi i softuerëve
• Shërbime Inxhinierike,
• Hapësira ajrore & Mbrojtja, 
• Kompjuter  & Elekronikë , 
• Hulumtim & Zhvillim,
• Bioteknikë

Qëllimet dhe  Llojet e ak-
tiviteteve të cilat i ofrojnë:

-Ndjek rritjen e Bizneseve
-Promovimi i përparësive Ekonomike
-Mbrojtja e programeve federale
-Rris  aktivitetet e anëtarëve  

Stafi

•Stafi është i përbërë prej një numri prej 30 vetave me detyra të caktuara që 
mund të shihen në linkun më poshtë:

 http://www.huntsvillealabamausa.com/chamber/programs/about/staff.
html 

Mënyra e financimit: • Ndërmarrje Publike  

Në SHBA ka një numër të madh të zonave ekonomike që, sipas raportit të Bankës Botërore, janë të ndara në Zonat 
Ekonomike Publike dhe Zonat Ekonomike Private.

Në tabelën më poshtë është paraqitur numri i zonave ekonomike në SHBA, i marrë nga raporti i Bankës Botërore1:  

Vendi-Regjioni Zonat Publike Zonat Private Numri i përgjithshëm

SHBA 146 394 540

1 Të dhënat janë marrë nga Raporti i Bankës Botërore – Spesial Economice Zones

Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
Zonat Ekonomike në SHBA
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Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike në Gjermani    

Vendi/Shteti
Parku Teknologjik i Dortmundit; Dortmund Gjermani 
 
http://www.technologiepark.de/default.aspx/G/111327/L/1033/R/-1/
T/128644/A/2/ID/128681 

Themelues • Qyteti i Dortmundit, Universiteti i Dortmundit dhe Oda Ekonomike 

Forma legale e  
kompanisë: • Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

Fokusi- 
Fushëveprimtaria 

• Telekomunikimi
• Teknologjia informative dhe zhvillimi i “software”-ve
• Nanoteknologjia dhe teknologjia e senzorëve
• Teknologjia e materialeve 
• Automatizimi dhe Robotika

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

• Ofrimi i infrastrukturës
• Ofertë për objekte shumë moderne 
• Shërbime të kosulencës
• Marketing

Qëllimet 
• Të përmirësojë dinamikën e inovacioneve dhe zhvillimeve
• Të promovojë bizneset dhe konkurrencën ndërkombëtare
• Të inkurajojë një ambient të ri për kompanitë e reja në fushën e teknologjisë
• Të gjenerojë punësim të sigurt dhe kualitativ

Stafi
• Bordi i Drejtorëve - 3 veta
• Drejtori ekzekutiv, njëherit edhe kryetari i Bordit
• Stafi tjetër ekzekutiv

Mënyra e financimit: • Zhvillues dhe financues: Qyteti i Dortmundit 
Menaxhimi, përmes vetëfinancimit
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Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike në Austri   

Vendi/Shteti
TECH- GATE; Vienna AUSTRIA

http://www.techgate.at 

 Baza ligjore •  Ligji mbi nderrmarrjet 

Forma legale e  
kompanisë: • Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

Fokusi- 
Fushëveprimtaria 

• Zhvillim dhe hulumtim, shkencë dhe biznes, kompani të reja dhe ato me 
përmasa globale. Punojnë në bashkëpunim në objektin e njëjtë dhe qëllime 
të përafërta, janë të fokusuara në fushat në vijim:
• Telekomunikimi
• Teknologjia informative dhe zhvillimi i “software”-ve
• Bioteknologjia dhe shkencat natyrore
• Nanoteknologjia dhe teknologjia e senzorëve
• Teknologjia e materialeve 
• Telemetria

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

• Ofrimi i infrastrukturës
• Ofertë për objekte shumë moderne 
• Shërbime të konsulencës
• Marketing

Qëllimet 
• TECH GATE VIENNA ka për qëllim:
• Të përmirësojë dinamikën e inovacioneve dhe zhvillimeve
• Të promovojë bizneset dhe konkurrencën ndërkombëtare
• Të inkurajojë një ambient të ri për kompanitë e reja në fushën e teknologjisë
• Të gjenerojë punësim të sigurt dhe kualitativ

Stafi

• Koordinatori i shkencës dhe qirave 
• Menaxhimi i zyrës
• Menaxhimi i ngjarjeve-iventeve, ndërlidhje me jashtë
• Menaxhimi i ngjarjeve-iventeve, ndërlidhje me kompanitë brenda parkut
• Marketingu dhe ndërlidhja me publikun
• Menaxhimi i objektit dhe infrastrukturës

Mënyra e financimit: • Vetefinancim, permes qirasë, shërbimeve përcjellëse, konsulences dhe 
granteve
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Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike në Holandë    
Zonat ekonomike në Holandë janë të krijuara në bazë të Ligjit A.D. 2001 No. 18, Paragrafi 2, Neni 2, që thotë se zonat 
ekonomike mund të themelohen dhe të mbyllen vetëm me dekret të qeverisë holandeze2 .  

Organizimi 

Në bazë të Ligjit A.D. 2001 No.18, Neni 3 dhe Neni 5, menaxhimi i zonave ekonomike bëhet nga korporatat-kompanitë 
publike.

http://www.cifa-curacao.com/pdfdocuments/National%20Ordinance%20on%20Economic%20zones.pdf

Vendi/Shteti HOLANDA

Baza ligjore
Zonat ekonomike në Holandë janë të krijuara në bazë të Ligjit A.D. 2001 
No.18,
Paragrafi 2, Neni 2...(Zonat ekonomike mund të themelohen dhe të mbyllen 
vetëm me dekret të qeverisë holandeze)

Forma legale e kompa-
nisë: 

Në bazë të Ligjit A.D. 2001 No. 18, Neni 3 dhe Neni 5
Menaxhimi i zonave ekonomike bëhet nga korporatat-kompanitë publike. 
http://www.cifa-curacao.com/pdfdocuments/National%20Ordinance%20
on%20Economic%20zones.pdf

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

• Ofrimi i shërbimeve në sistemin “one stop shop”
• Procesimi i kërkesave të zonës 
• Akomodimi i përshtatshëm i kompanive të zonës: 

Hapësirë për zyra në qendër të zonës (të mobiluara apo të pamobiluara)
Zyra dhe hapësirë deponuese në aeroport

• Shërbime për zhvillimin e web-faqes dhe shërbime të ngjashme (përfshirë 
menaxhmentin përmbajtjesor)
• Menaxhimin e zyrës dhe shërbime të sekretarisë

Shërbime teknike dhe mbështetje të plotë:
Telefonia, VoIP dhe PBX
Qasje në server dhe mirëmbajtje të TI.

Mënyra e financimit: Kompania është publike dhe financimi bëhet nga qeveria

  2 http://www.ezonebonaire.com/
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Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike  në Slloveni     
Emërtimi Parku Teknologjik i Stajerit - SLLOVENI

Themeluesi: Agjencia për Zhvillim e Mariborit

Forma legale e kompa-
nisë: 

Kompani me përgjegjësi të kufizuara dhe joprofitabile

Vendi /Lokacioni: Pesnica pri Maribory 20a, SI-2211, Slloveni, www.stp.si

Bordi Bordi i Programeve (Një bord këshillëdhënës profesional)

Menaxhimi:

3 punëtorë: dy ekspertë dhe një administrator 
Parku ka drejtorin e vet menaxhues, i cili zgjidhet për një mandat trevjeçar. 
Drejtorin e zgjedh themeluesi, në këtë rast Agjencia për Zhvillim e Mariborit, 
e cila edhe e përcakton pagën mujore të drejtorit. Ndërsa drejtori mandej 
zgjedh stafin e vet, varësisht nga nevojat dhe në harmoni me mundësitë bux-
hetore që i ka parku.  Në këtë rast janë edhe dy punëtorë. Njëri për çështje të 
projekteve dhe informim, ndërsa tjetri për çështje administrative që lidhen 
me parkun. 

Nr. i kompanive të ven-
dosura:

25 inkubatorë, 45 kompani që kanë kaluar fazën e inkubimit; Fushat të cilave 
u takojnë kompanitë kryesisht janë nga:
- Teknologjia e informacionit dhe komunikimit
- Energjia dhe ndërtimtaria
- Teknologjia e procesimit të ushqimit
- Ambienti
- Robotika dhe Mekatronika
- Elektroteknika

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

- Qiradhënia për bizneset dhe themeluesit e rinj (Inkubatorët)
-  Bashkëpunimi ndërkombëtar
- Networking-u (ofrimi i ndërlidhjeve me bizneset e tjera)
- Zhvillim regjional
- Transferi i Teknologjise dhe i Dijes

Mënyra e financimit: 

- Të hyrat nga qiradhënia e bizneseve
- Të hyrat nga projektet evropiane dhe regjionale
- Të hyrat nga aplikimi në tenderët e shpallur
- Të hyrat nga grantet që vijnë nga qeveria apo komuna
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Emërtimi Promorski Tehnoloski Park - SLLOVENI

Themeluesi:

- Iskra Avtoelektrika sh.p.k.,
- Komuna e Nova Goricës
- Komuna Šempeter – Vrtojba
- Universiteti në Nova Goricë
- Elektro Primorska sh.p.k.

Forma legale  
e kompanisë: 

Kompani me përgjegjësi të kufizuara –Sh.p.k 

Vendi /Lokacioni: - Šempeter pri Gorici, Vrtojba, Mednarodni prehod 6. Slloveni

Menaxhimi:

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

- Mbështetje marketingu në tregun vendor dhe të huaj, në formën e infor-
matave të tregut. Me zbatimin e promocioneve, me ndërlidhjen e kontakteve 
afariste, me lidhjen e rrjetit të parkut teknologjik, organizimin e prezantime-
ve, shitjes së drejtpërdrejtë;
- Këshillime financiare dhe ndihmë për përfitimin e mjeteve nga marrëvesh-
jet e favorshme
- Këshillime teknologjike, zbatimi i mbrojtjes së pronës industriale
- Verifikim profesional dhe vlerësim i ideve individuale, inovacione dhe kër-
kim në interesin afarist
- Trajnim i sipërmarrësit
- Ndikimi në kushtet e rrethit (tatimet dhe kontributet)
- Zhvillimi i sinergjisë afariste në mes të ndërmarrjeve dhe grupimi i intere-
save të tregut;
- Paraqitja në tregun global dhe kyçja në projekte ndërkombëtare;
- Ndihma gjatë themelimit të ndërmarrjes dhe kërkimi i partnerëve;
Qiraja e favorshme e lokaleve afariste;
- Qasja dhe përdorimi i nevojave të infrastrukturës;
- Shërbimet me interes të përbashkët, nevojat për punë të anëtarëve të 
shoqërisë

Mënyra e financimit:

- Të hyrat nga qiradhënia e bizneseve
- Të hyrat nga projektet evropiane dhe regjionale
- Të hyrat nga aplikimi në tenderët e shpallur
- Të hyrat nga grantet që vijnë nga qeveria apo komuna

Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike në Slloveni    
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Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike  në Itali     
Vendi/Shteti AREA Science Park –Trieshtë. Itali 

Themelues  Konzocium në mes të Institucioneve Publike dhe Akademike 
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/en/About-us/Results.html  

Forma legale  
e kompanisë: 

Kompani Publike 

Fushëveprimtaria 

• Transfer të teknologjisë
• Shkenca multi-sektoriale
• Hulumtim
• Zhvillim
• Inovacion
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/en/Tenants/index.html

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

• Ofron lokacion të karakterizuar me koncentrim shumë të madh të insti-
tuteve
Hulumtuese në Itali
• Shërbime të avancuara telemetrike
• Ofrim i laboratorëve dhe pajisjeve për nevoja specifike
• Asistencë në thithjen e fondeve për aktivitetet hulumtuese teknologjike 
dhe zhvillimore
• Ndërmjetësim në bashkëpunim dhe kontraktim me financimin publik për
ndërmarrjet e mesme dhe të vogla
• Promovim të partneritetit teknik dhe industrial
Mbështetje në planifikim dhe menaxhim të programeve vendore dhe
ndërkombëtare të hulumtimit dhe bashkëpunimit teknik dhe ekonomik
• Informim dhe asistencë për patentat
• Ofrimin e trajnimeve në disiplinat teknike dhe menaxheriale
• Promovimi i brendeve dhe komunikimi
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/en/Tenants/Why_
become_a_tenant.html 

Stafi

• Presidenti
• Zv. Presidenti
• Drejtori menaxhues
• Departamenti i parkut dhe sistemi i informimit
• Departamenti i transferit të teknologjisë
• Departamenti i buxhetit
• Trajnimet, menaxhimi i projekteve
• Departamenti i Inxhinierisë, Teknologjisë dhe Ambientit
• Departamenti Ligjor, i Prokurimit dhe Burimeve Njerëzore
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/en/About-us/organiza-
tion_chart.html

Mënyra e financimit: Kompani Publike 
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Vendi/Shteti Czech Technology Park- Brno;   Republika Çeke

Themelues

Parku Teknologjik Çek është themeluar nga Parku teknologjik Brno si partne-
ritet (Joint venture) midis Qytetit Brno dhe kompanisë P&O estates.
Kompania ka një marrëveshje formale bashkëpunimi me Universitetin për
Teknologji në Brno, të cilët janë aksionarë në partneritetin (joint venture)
  http://www.technologypark.cz/en/index/akcionari/

Forma legale e  
kompanisë: 

Partneritet Publiko privat 
http://www.technologypark.cz/en/index/akcionari/

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

Parku ofron shërbimet kyçe për vendosjen e kompanive, për vendosjen e tyre
qoftë në ndërtimet e reja apo në objektet ekzistuese.
• Parku ofron shërbimet si:
• Procedurat e vendosjes
• Shërbimet e infrastrukturës
• Shërbimet e pastrimit
• Lidhjet me bizneset
• Ofrimin e shërbimeve të komunikimit. 
http://www.technologypark.cz/en/index/cinnost/

Stafi

Parku menaxhohet nga kjo strukturë operacionale
Menaxheri Kryesor
Menaxheri i Zyrës
Asistenti i marketingut
Menaxheri i pronave
Asistent i menaxherit te pronave
Menaxheri Financiar
Menaxheri teknik
http://www.technologypark.cz/en/kontakty/  

Mënyra e financimit: -Partneritet Publiko-privat

Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike në Çeki    
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Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike  në Poloni     
Në Poloni ka 14 zona të veçanta ekonomike 3. 
(http://zagrzeb.trade.gov.pl/hr/polska/article/detail,780,Specijalne_ekonomske_zone_SEZ_u_Republici_Poljskoj.html

Zona Ekonomike Speciale (ZES) është një kombinim i suksesshëm i nevojave të investitorëve dhe i nevojave të ra-
joneve të veçanta në të cilat ato janë krijuar.  
Çdo rajon është një njësi administrative e veçantë e territorit polak, të destinuara për performimin e punëve eko-
nomike në kushte të caktuara. Ndërmarrësit (Kompanitë) në ZES kanë të siguruar lehtësim të taksave dhe një përfitim 
shtesë është fakti se kompania mund të fillojë të veprojë (varësisht nga lloji i biznesit) në një terren të përgatitur posa-
çërisht për veprimtarinë e kompanisë. 

Nga ana tjetër, rritja e investimeve ka rezultuar me zhvillim të shpejtë ekonomik të rajoneve të Polonisë, zvogëlim të 
papunësisë dhe rritjen e konkurrencës së ekonomisë polake. 

Lejet për të kryer aktivitete ekonomike në ZES lëshohen nga autoritetet e çdo zone. Ajo gjithashtu ndihmon në proce-
sin e investimeve, për shembull, duke lehtësuar kontaktet me autoritetet lokale ose administratën qendrore lidhur me 
gjetjen e tokës për të investuar. 

Zonat e posaçme ekonomike në Poloni janë krijuar me 
qëllim të:  
• Përshpejtimit të zhvillimit ekonomik të rajoneve në Poloni 

• Zhvillimit dhe zbatimit të zgjidhjeve të reja teknike dhe 
teknologjike në ekonominë kombëtare 

• Rritjes së aftësisë konkurruese të produkteve dhe shërbi-
meve 

• Planifikimit të pasurisë industriale dhe infrastrukturës 

• Krijimit të vendeve të punës

Themelimi – Baza ligjore

Zonat janë të themeluara si zona publike dhe në çdo rajon 
është e vendosur Qendra Rajonale për ndihmë  
Investitorëve të Huaj (COI - Centrum Obsługi Inwestorow)

Vendi/Shteti POLONIA

Baza ligjore

 Zonat janë të rregulluara në bazë të Ligjit mbi zonat e veçanta ekonomike 
të datës 20 tetor 1994 (Gazeta zyrtare 2007, no 42, neni 274, Gazeta zyrtare 
2008; no-118; neni 746)
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=10800

Forma legale e  
kompanisë: 

Zonat janë të themeluara si zona publike dhe në çdo rajon është e vendosur 
Qendra Rajonale për ndihmë Investitorëve të Huaj (COI - Centrum Obsługi 
Inwestorow) Menaxhimin e zonave ekonomike e bën Qendra Rajonale, që 
është kompani publike
http://zagrzeb.trade.gov.pl/hr/polska/article/detail,780,Specijalne_ekonom-
ske_zone_SEZ_u_Republici_Poljskoj.html

Qëllimet e themelimit te 
zonave 

• Parku menaxhohet nga kjo strukturë operacionale
• Menaxheri Kryesor
• Menaxheri i Zyrës
• Asistenti i marketingut
• Menaxheri i pronave
• Asistent i menaxherit te pronave
• Menaxheri Financiar
• Menaxheri teknik

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

• Lejet për të kryer aktivitete ekonomike, 
• Ndihmon në procesin e investimeve, 
• Lehtëson kontaktet me autoritetet lokale, 
• Lehtëson kontaktet me administratën qendrore. 

Mënyra e financimit: • Financimi bëhet nga qeveria Polake 

3 http://zagrzeb.trade.gov.pl/hr/polska/article/detail,780,Specijalne_ekonomske_zone_SEZ_u_Republici_Poljskoj.html 
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Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
Zonat Ekonomike (Industriale) në Bullgari  
Zhvillimi i zonave industriale është një faktor i rëndësishëm për tërheqjen e ndërmarrjeve të reja të prodhimit. Shtetit 
bullgar është duke stimuluar investimet në “Green fjeld - Fusha të Gjelbra”. 

Shtetit bullgar është duke u përpjekur për tërheqjen e investitorëve të rinj përmes një sistemi të stimujve të bazuar 
kryesisht në Aktin e nxitjes së investimeve dhe Ligjin mbi tatimin mbi të ardhurat e korporatave.  
Në Bullgari, zonat e mëposhtme industriale janë duke punuar ose janë në proces të krijimit: Maritza Zona Industriale 
dhe Tregtare (fshat afër qytetit Radinovo Plovdiv), Rakovski Zona Industriale, Kuklen Zona Industriale dhe Komerciale, 

Hi-Tech Industriale Park, Opticoelectron - qyteti Panagiurishte, si zonat e tjera industriale me fazat e ndryshme të zhvil-
limit si zonat në Ruse, Burgas dhe Elin Pelin. 
Një nga shembujt më të suksesshëm të partneritetit publik-privat është Zona Industriale në Rakovski, e cila është e 
vendosur afër qytetit të Plovdivit. Sipas ekspertëve, për Zonën Industriale Rakovski, zhvillimi i së cilës ka filluar në mes 
të vitit 2004, ka mjaft të interesuar deri më tani dhe ka të gjitha dispozitat për t’u bërë Zona № 1 në Bullgari.  
Është shumë e rëndësishme që zonat industriale të jenë të vendosura në udhëkryqe, vende strategjike afër arterieve 
të mëdha të transportit, në mënyrë që të shmangen pengesat e furnizimit dhe shpërndarjes. 

Për shkak të lokacionit strategjik të Bullgarisë, 5 nga 10 korridoret transevropiane kalojnë nëpër Bullgari dhe 3 nga 5 
korridoret kalojnë në afërsi të Zonës Industriale Rakovski – e bëjnë këtë lokacion shumë të përshtatshëm në Bullgari, 
për të lehtësuar lëvizjen e mallrave në gjithë Evropën. 

Përvoja e Evropës Qendrore dhe Lindore shtojnë bindjen se zonat industriale janë qendrat për ndërmarrjet e huaja 
dhe vendore, për zhvillim, prodhim dhe për të sjellë një efekt katalitik (katalizatorë) të tërheqjes së investimeve dhe 
rritjes së zhvillimit të ekonomive lokale.

Vendosja e prodhuesve të rinj në zonat industriale në Bullgari në vitet e fundit duket të ketë ngjallur një interes të 
madh nga investitorët vendas dhe të huaj. Arsyet janë shumë të qarta - një bashkim i tillë i prodhuesve lehtëson funk-
sionimin e tyre, redukton shpenzimet, ngrit aftësinë dhe fuqinë konkurruese dhe kjo ka qenë e dëshmuar në mbarë 
botën një kohë të gjatë.

Është rregull i pashkruar se investimet janë në një raport të drejtpërdrejtë me përmirësimin e klimës së biznesit, për-
mirësimin e infrastrukturës teknike dhe përmirësimin e cilësisë së jetës.

Themelimi – Baza ligjore

Zonat industriale në Bullgari janë kryesisht të organizuara si partneritet publik-privat apo si zona publike.

Disa nga zonat ekonomike-industriale në Bullgari janë:

• Rakovski Industrial Zone- Partneritet Publiko Privat

• Kuklen Industrial Zone- Partneritet Publiko Privat

• Maritsa Industrial and Commercial Zone-Publike

• Parvomai Industrial Zone-Publike

• Letnitsa Industrial Park- Partneritet Publiko Privat

Fushëveprimtaria

• Ofrimi i parcelës së përshtatshme për ndërtime industriale, lëshimi i lejeve të nevojshme për ndërtim dhe për punë.

• Projektimi dhe ndërtimi i objekteve prodhuese industriale, sipas kërkesave dhe specifikimeve nga investitori.

• Zbatimi i shpejtë i kërkesave.

• Ndërtimi i objekteve të prodhimit industrial me skemën e lizingut - me financimin e bankave.

• Ofrimi i objekteve të prodhimit për të marrë me qira apo për blerjen e tyre.

• Skema të tjera të propozuara nga investitorët.

• Burime njerëzore të kualifikuara.

• Shërbime administrative.

Financimi

Financimi është përcaktuar në bazë të Ligjit mbi të ardhurat e korporatave.
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Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike  në Bullgari     
Vendi/Shteti BULLGARIA

Baza ligjore Ligji mbi promovimin e investimeve SG No. 37/2004
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/bulgaria/legge_incentivi_investimenti_en.pdf 

Forma legale  
e kompanisë: 

Kompanitë për menaxhimin e zonave ekonomike në Bullgari janë të organi-
zuara si:
• partneritet publik-privat (Zona Industriale në Rakovski-zona nr.1 në Bullgari)
• zona publike
http://www.industrial-zones.com/general_eng.html

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

• Ofrimi i parcelës së përshtatshme për ndërtime industriale, lëshimi i lejeve të 
nevojshme për ndërtim dhe për punë.
• Projektimi dhe ndërtimi i objekteve prodhuese industriale, sipas kërkesave 
dhe specifikimeve nga investitori.
• Zbatimi i shpejtë i kërkesave.
•  Ndërtimi i objekteve të prodhimit industrial me skemën e lizingut - me finan-
cimin e bankave.
• Ofrimi i objekteve të prodhimit për të marrë me qira apo blerjen e tyre.
• Skema të tjera të propozuara nga investitorët.
• Burime njerëzore të kualifikuara
• Shërbime administrative

Mënyra e financimit:

Ligji mbi të ardhurat e korporatave, neni 61. 
Financimi i zonave bëhet në rastet kur janë publike përmes fondeve publike - 
Ligji i korporatave në Bullgari.
http://www.investbg.government.bg/upfs/8/Bulgarian%20National%20
Code%20for%20Corporate%20Governance%20Eng.pdf
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Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
Zonat Ekonomike në Turqi  
Në Turqi ekzistojnë 6 lloje të Parqeve Industriale-Ekonomike 

1. Zonat e Lira Tregtare,

2. Zonat e Organizuara Tregtare,

3. Zonat për Zhvillim Teknologjik,

4. Zonat Industriale,

5. Rajonet Industriale,

6. Qendrat prodhuese tregtare të përbëra nga punëtoritë. 

Themelimi – Baza ligjore 
Zonat mund të themelohen si publike ose private apo si partneritet publik-privat4. 

1. Zonat e Lira Tregtare

Themelimi i Zonave të Lira Ekonomike në Turqi është rregulluat sipas Ligjit mbi Zonat e Lira – Ligji nr-3218 i aprovuar 
në vitin 1985 dhe i ndryshuar në vitin 2001. 

2. Zonat e Organizuara Tregtare

Themelohen sipas Ligjit 4562 të datës 2000, rregullohen dhe mbikëqyren nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e 
Turqisë5. 

3. Zonat për Zhvillim Teknologjik

Themelohen sipas Ligjit 4691 të datës 2001, rregullohen dhe mbikëqyren nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e 
Turqisë6. 

Organizimi 

Ofrimi i infrastrukturës mund të bëhet nga kompanitë private apo publike7 dhe zona gjithashtu mund të menaxhohet 
nga kompania private apo publike,  apo mund të jetë kombinim-partneritet publik-privat. 

Kompanitë që operojnë në zonë do të kenë leje 10-vjeçare, nëse janë të vendosura në objektet që ofron zona, ndërsa 
kompanitë që e ndërtojnë vet objektin mund të kenë leje deri 20-vjeçare për operim.

4http://www.turkisheconomy.org.uk/investment/freetradezones.htm
5http://www.turkisheconomy.org.uk/investment/oiz.htm
 6http://www.turkisheconomy.org.uk/investment/tdz.htm
7http://www.turkisheconomy.org.uk/investment/freetradezones.htm

26



Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike  në Turqi     
Vendi/Shteti TURQIA

Baza ligjore

Ligji nr-3218 i aprovuar në vitin 1985 dhe i ndryshuar në vitin 2001
Ligji 4562 i vitit 2000, rregullohen dhe mbikëqyren nga Ministria e Tregtisë dhe 
Industrisë e Turqisë (ref:  http://www.turkisheconomy.org.uk/investment/oiz.htm) 
Ligji 4691 i vitit 2001, rregullohen dhe mbikëqyren nga Ministria e Tregtisë dhe 
Industrisë e Turqisë. (ref:  http://www.turkisheconomy.org.uk/investment/tdz.htm)

Forma legale e kompa-
nisë: 

Zonat Industriale në Turqi janë kryesisht të organizuara si:
- Publike
- Private
- Publik-Private
Ref: www.turkisheconomy.org.uk/investment/freetradezones.htm

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

• Ofrimi dhe menaxhimi i infrastrukturës
• Ofrimi i parcelës për ndërtim
• Ofrimi i hapësirave punuese të gatshme (zyre, depo, hapësira të punës) që 
janë pronë e zonës dhe leje 10-vjeçare për punë 
• Parcela për ndërtim nga vet kompania që do të vendoset në zonë, në këtë rast 
jepet leja 20-vjeçare për punë. 

Emërtimi • OSTIM-TURQI

Themeluesi: • Biznesmenët e qytetit OSTIM-Privat

Forma legale e kompa-
nisë: 

• Private

Vendi /Lokacioni: • 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim/Ankara

Menaxhimi:
Nr. i kompanive të ven-
dosura:

• 5000 kompani me mbi 50 000 të punësuar në 17 sektorë

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

• Infrastrukturë për kompanitë e zonës
• Parcelë për vendosje-zyra për vendosje
• Organizimi i panaireve 
• Aplikimi i standardeve ambientale dhe planifikimit hapësinor
• Shërbime të sigurisë
• Inaugurime, kontakte
• Burime njerëzore 
• Menaxhimi i relacioneve me publikun 
• Informim dhe komunikim
• Komunikim me media dhe me publikun
• Edukim
• Shërbime shëndetësore për punëtorë dhe sigurime shëndetësore për punë-
torët e zonës
• Lidhje me tregun e Turqisë
• Lidhje e kompanive ndërkombëtare me kompanitë mesme dhe te vogla  të 
Turqisë
• Relacione në mes të banorëve 
• Ofrimi i edukimit të nevojshëm, konsultimeve, trajnimeve, R&D (hulumtim 
dhe zhvillim) për kompanitë

Mënyra e financimit:
• Të hyrat nga qiradhënia e bizneseve
• Të hyrat nga projektet 
• Të hyrat nga sektorët e tjerë të fondacionit  
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Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
Zonat Ekonomike në Maqedoni  
 Maqedonia pasi që është një vend me një biografi përafërsisht të njëjtë të zhvillimit dhe vend fqinj i Kosovës. Në vazhdim 
po japim një përshkrim më detal të zonave ekonomike në këtë vend.

Disa vlerësime rreth Zonave të Lira Ekonomike në Republikën e Maqedonisë: 
- Shumë analistë ekonomik e vlerësojnë si hap të gabuar të qeverisë promovimin e zonave të lira ekonomike, të cilat, edhe 
pas funksionimit disavjeçar, nuk arritën të sigurojnë prezencën e investimit të kompanive të huaja.  
- Zonat ekonomike, të krijuara si të tilla, ishin pa një koncept dhe strategji. Në një vend kaq të vogël, me një ekonomi 
të hapur siç është Maqedonia, zonat ekonomike nuk kanë ndonjë rol në konceptin e zhvillimit ekonomik. Maqedonia, 
përderisa e ka të bllokuar procesin e eurointegrimeve, e ka të errët edhe perspektivën e investimeve nga jashtë. 
- Edhe krahas ekzistimit të zonave ekonomike në Maqedoni, Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin më të ri parashikon 
se ekonomia e Maqedonisë deri në fund të këtij viti do të rritet me 1.2%, që do të jetë rritja më e ulët nga të gjitha vendet e 
rajonit. 
- Kompani daneze, norvegjeze, indo-amerikane, pastaj një subjekt afarist nga vendi dhe një kompani turke, e cila në Turqi 
ekonomizon me disa zona të lira ekonomike, janë të interesuara për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike në Tetovë, e cila 
kap një sipërfaqe prej 97 hektarësh. Gjasat janë që tenderi për ta ndërtuar këtë zonë t’i besohet kompanisë turke “Iskobir”, e 
cila në Stamboll ekonomizon me zona të lira ekonomike, ndërkohë është e interesuar të ndërtojë zonat e lira ekonomike në 
Tetovë dhe Shtip.  
Deri tani kjo zonë ekonomike ka qenë në mbikëqyrje të Drejtorisë për Menaxhim me Zonat e Lira, ndërsa me fitimin e 
tenderit ajo automatikisht do të menaxhohet nga kompania e huaj. Kohë më parë, në një ceremoni zyrtare, u vendos edhe 
gurthemeli i Zonës Ekonomike në Tetovë, me ç’rast filloi edhe zyrtarisht përgatitja e infrastrukturës së kësaj zone për investi-
torët që do të shprehin interes të ndërtojnë kapacitetet e tyre prodhuese. Kjo zonë ngërthen afër 1 milion metra katrorë apo 
rreth 100 hektarë, ku pritet të ndërtohen prej 70 deri më 100 fabrika dhe parashihet të punësohen prej 7-10 mijë persona, 
kryesisht nga zona e Pollogut. 
- Drejtoria e Zonave të Lira Ekonomike do t’i përfundojë të gjitha punët për të ngritur infrastrukturën e nevojshme brenda 
zonës, me qëllim që të jetë funksionale. Në të ardhmen, nuk përjashtohet mundësia që kjo zonë ekonomike t’i jepet në 
menaxhim ndonjë kompanie të jashtme me përvojë në këtë lëmi, por kjo do të realizohet nëpërmjet ankandit publik.  
- Në Zonën e Lirë Ekonomike në Tetovë pritet të investojnë kompani për prodhimin e teknologjisë informative, si firma nga 
të gjithë sektorët, që do të nënkuptojnë punësim më të madh.  

Zona e Lirë Ekonomike e Tetovës ka disa mundësi të menaxhimit.   Mundësia e parë parashikon që e gjithë zona t’u jepet 
investitorëve të huaj, ose drejtoria të menaxhojë me zonën e lirë në të cilën do të ketë shumë ndërmarrje të vogla, të cilat 
do të drejtojnë zonën e lirë. Investimi në zonat e lira ekonomike për kompanitë siguron lehtësime tatimore dhe doganore, si 
dhe mundësi më të mëdha për eksportin e prodhimeve të tyre. Madje, sipas planit për zhvillim ekonomik, Qeveria e Maqe-
donisë ka parashikuar ndërtimin e disa zonave të lira në gjithë territorin e vendit dhe atë në Manastir, Prilep, Strugë, Kërçovë 
dhe Tetovë. Qeveria mendon t’i japë me qira zonat e lira ekonomike. 

Ligji për Zonat e Lira Ekonomike në Republikën e Maqedonisë rregullon themelimin, veprimtarinë dhe ndërprerjen e zonave 
të lira ekonomike në këtë shtet. 
- “Zona e Lirë Ekonomike”, sipas Ligjit, paraqet një sipërfaqe të përcaktuar dhe të rrethuar, që paraqet një tërësi në të cilën 
kryhen aktivitete ekonomike të parapara me këtë ose tjetër ligj dhe në të cilën vlejnë rrethana preferenciale (lehtësuese) 
doganore dhe tatimore, të përcaktuara me këtë ligj.

- Zona e lirë ekonomike themelohet si shoqëri tregtare që ushtron veprimtari ekonomike, teknike, administrative-profesio-
nale dhe punë të tjera, e regjistruar për funksionimin e saj. 
- Me regjistrimin në regjistrin tregtar, zonat ekonomike fitojnë statusin e personit juridik.

Kushtet e themelimit të zonave ekonomike në Maqedoni.

Zona e lirë ekonomike themelohet nëse: 
- Janë të siguruara kushtet elementare hapësinore, energjetike dhe kushtet e tjera teknike për ushtrimin më të lehtë të 
veprimtarisë.  
- Nga zonat ekonomike mund të largohen mallra dhe shërbime jo më pak se përqindjet e parapara me ligj. 
- Me zhvillimin e veprimtarisë në zonat ekonomike, ndikojnë në rritjen e punësimit në vend. 
- Nuk aplikohen procedura tekniko-teknologjike, nuk kryhen prodhime dhe shërbime të deponimit të mallrave që rreziko-
jnë ambientin. 
-  Themeluesi i zonës ekonomike duhet ta sigurojë kapitalin themeltar.

Menaxhimi me Zonat e Lira Ekonomike 
Me zonat ekonomike menaxhon Drejtoria për Zonat e Lira Ekonomike (Drejtori i cili emërohet nga ana e qeverisë në mandat 
prej 4 vitesh), që nënkupton se kanë karakter politik dhe për atë ka ngecje në investime, që rezulton në mosefikasitetin e 
tyre në aspekt ekonomik. (Vërejtje jona) Kurse me punët e saj udhëheq Këshilli Drejtues që emërohet nga qeveria. 
- Akti më i lartë është Statuti, që e miraton qeveria. 
Mjetet e menaxhimit me punën e Agjencisë i siguron qeveria nga buxheti i shtetit.
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Themelimi i Zonave të Lira Ekonomike 
- Themelues i zonave të lira ekonomike mund të jetë çdo person/a fizik dhe juridik i vendit ose i huaj, si dhe shoqëri 
tregtare. 
- Themelohen me akt ose kontratë 
- Zonat themelohen në bazë të lejes paraprake të lëshuar nga Drejtoria. 
Aktualisht, në Republikën e Maqedonisë funksionon Zona e Lirë Ekonomike Bunarxhik 1, ku në mënyrë të rregullt i kryen 
punët Kompania Amerikane Xhonson Kontrols dhe Xhonson Meti në sipërfaqe prej 120  ha.   
Po ashtu, në letër që nga viti 2007, ekzistojnë edhe zonat e lira ekonomike Shkupi 2, në sipërfaqe prej 90 ha., në afërsi të 
Zonës Ekonomike Shkupi 1 ose Bunarxhik, në Shtip me 208 ha dhe në Tetovë me 97 ha.

Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike në Malajzi-Azi     

Emërtimi
Technology Park – Malaysia
http://www.tpm.com.my/index.php?option=com_content&task=view&id=1
2&Itemid=35

Forma legale  
e kompanisë: 

Korporate 

Vendi /Lokacioni:
Technology Park Malaysia Corporation Sdn Bhd
Level 5, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
57000 Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Menaxhimi:

Bordi i drejtorëve (8 persona)
Stafi menaxhues i korporatës:
• Presidenti;
• Zv presidenti-Financat e korporatës dhe shërbime menaxheriale
• Zv president-zhvillues biznesi dhe shërbime të korporatës
• Shef i Operacioneve
• Menaxher i përgjithshëm-qendra për komercializimin e teknologjisë
• Menaxher i përgjithshëm-menaxhimi i parkut dhe shërbimeve
• Menaxher i përgjithshëm-Inxhiniering
http://www.tpm.com.my/index.php?option=com_content&task=view&id=19
&Itemid=38

Nr. i kompanive  
të vendosura:

200 kompani vendore dhe ndërkombëtare

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

• Dhënia me qira e lokaleve, inkubatorëve për shkencëtarë, hulumtues, SME-
ve dhe dhënia me qira e parcelave të tokës për kompanitë e teknologjisë
• Ofrimi i Teknologjisë dhe programe inkubimi për biznese duke u ofruar
bizneseve shërbime të trajnimeve, marketing dhe shërbime të konsulencës
financiare, forume për biznese dhe teknologji, seminare etj
• Komercializimin e Teknologjisë duke ofruar shërbime të konsulencës dhe
lehtësime  në transferimin e teknologjisë, menaxhimin e projekteve, këshilla
strategjike të menaxhimit, hulumtime të tregut dhe analiza të mundësive
dhe programeve të zhvillimit profesional;
• Zhvillimi i produkteve, kërkime shkencore, shërbimet laboratorike etj
• Dizajn Inxhinierik, prodhime me CNC,
• Sigurimi i arsimit të lartë dhe programeve të specializuara të aftësimit
përmes trajnimeve dhe Kolegjit që të plotësojë kërkesat kombëtare për
zhvillimin e kapitalit njerëzor.
http://www.tpm.com.my/index.php?option=com_content&task=view&id=2
0&Itemid=39 

Themeluesi: • Biznesmenët e qytetit OSTIM-Privat

Forma legale e kompa-
nisë: 

• Private

Vendi /Lokacioni: • 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim/Ankara

Menaxhimi:
Nr. i kompanive të ven-
dosura:

• 5000 kompani me mbi 50 000 të punësuar në 17 sektorë
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Emërtimi
Okinawa Special Free Trade Zone (OSFTZ) ;  JAPAN 
http://www.wd.gc.ca/eng/11150.asp ;   
http://okinawahub.com/en/special_economic_zone/ 

Forma legale e  
kompanisë: 

Kompani Publike 

Vendi /Lokacioni: Okinawa ; Japan

Menaxhimi:
 Kompani publike ;

 Zona e tretë më e zhvilluar në Japoni

Siperfaqja 
3,269,735m2

http://okinawahub.com/en/naha_airport/

Origjina e kompanive të 
vendosura:

kompani : vendore dhe  ndërkombëtare

Llojet e aktiviteteve të 
cilat i ofrojnë:

• Mbështetje kompanive për fillimin e bizneseve 
• Lehtëson Procedurat për regjistrimin e bizneseve 
• Krijimi dhe shkëmbimi i rrjetit
• Qendër mbështetëse për bizneset 
• Shërbime doganore
• Shërbime financiare 
• Pomovimin e punësimit të të rinjëve
http://okinawahub.com/en/support_system/ 

Koncepti i Zonave Ekonomike dhe Praktikat Botërore -  
 Zonat Ekonomike në Japoni 



Vleresimi i Përgjithshëm për Zonat Ekonomike nëpër Botë  
 

Numri i zonave ekonomike në botë është rritur në mënyrë të dukshme sidomos në dekadën e fundit. Sot në botë ka 
2301 zona ekonomike në 119 shtete të botës të zhvilluara dhe në tranzicion. Më se gjysma e këtij numri të zonave 
janë private dhe menaxhohen nga kompani private. Këto zona punësojnë rreth 40 milionë punëtorë nëpër botë.

Vlerësimi për zonat ekonomike nëpër botë është bërë në bazë të analizave të ZE, parqeve industriale, parqeve 
shkencore, parqeve teknologjike në aspektin e organizimit dhe mënyrës së funksionimit që mund të ndahen në dy

grupe:

• Zonat Ekonomike Publike

• Zonat ekonomike Private

Vlerësimi për zonat ekonomike publike 

Zonat ekonomike publike kanë një zhvillim më të hershëm në krahasim me zonat ekonomike private, sepse zhvil-
limi i këtyre zonave ka filluar shumë më herët, duke pasur parasysh se shtetet kanë pasur programe zhvillimore në 
të cilat kanë investuar nëpër pjesë të ndryshme të vendit duke implementuar programet e tyre zhvillimore. Në këto 
zhvillime ka pasur ndikim edhe mënyra e organizimit shtetëror në të kaluarën dhe tani. 

Te disa shtete (psh. shtetet fqinje të Kosovës) ndikim në zhvillimin e zonave industriale, ekonomike ka pasur 
organizimi politik i shtetit dhe qasja e shtetit ndaj kapitalit si dhe politikat zhvillimore për kapitalin privat. Në disa 
shtete, zonat ekonomike publike vazhdojnë të jenë faktor i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik por me një qasje të 
ndryshme nga që kanë qenë më parë, sepse orientimi i këtyre zonave është drejt investimeve të huaja dhe promov-
imit të ekonomisë, bizneseve vendore.

 

Vleresimi per zonat ekonomike private 

Të dhënat në dispozicion tregojnë se zonat private janë më pak të shtrenjta për t’u zhvilluar dhe kanë kosto të ulët 
operacionale në krahasim me zonat ekonomike publike të një vendi, si dhe japin rezultate më të mira ekonomike.

Kursimet e shpenzimeve publike përmes zhvillimit të zonave ekonomike private varen ndjeshëm nga fakti se ku 
janë të vendosura zonat ekonomike private dhe nëse ata janë subjekt i kritereve të përcaktuara dhe kontrollit të 
zhvillimit.

Shumica e programeve moderne të zonave kanë zhvilluar masa të tilla, të cilat synojnë të sigurojnë që projektet e 
reja të zonave të jenë të vendosura në afërsi të infrastrukturës ekzistuese publike, duke ulur kështu shpenzimet e 
qeverisë.

Në tërësi, zonat private kanë tendencë që të ofrojnë infrastrukturë dhe shërbime më të mira, marrin çmime më të larta nga 
qiramarrësit. Si rezultat, zonat private në përgjithësi kanë qenë më fitimprurëse dhe kanë pasur performanca më të mira 
sociale dhe mjedisore sesa zonat publike në të gjithë botën.
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KONCEPTI  
I MENAXHIMIT 

TË ZONAVE  
EKONOMIKE
NË KOSOVË

Analiza ligjore



3 Draft-propozimi mbi Kornizën Institucionale dhe Ligjore për 
Ndërmarrjen Publike për Menaxhimin e Zonës Ekonomike 
Agjencia për Mbështetjen e NVM-ve është themeluar me Ligjin për mbështetje ndërmarrjeve të vogla e të 
mesme9.  Me këtë ligj rregullohen  masat dhe politikat qeveritare për klasifikimin, nxitjen e krijimit dhe të 
zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Mbi bazën e këtij ligji Agjencia për Mbështetjen e NVM-
ve ka krijuar strukturat përkatëse funksionuese dhe njëherit ka shërbyer si një ombrellë qeveritare. 

Përveç Ligjit për mbështetje ndërmarrjeve të vogla e të mesme, Kuvendi i Kosovës ka miratuar edhe ligjin 
për Zonat Ekonomike10.  Me këtë ligj rregullohen aspektet e  krijimit, funksionimit, mbikëqyrjes dhe zhvil-
limit të zonave ekonomike, të drejtat dhe detyrimet e zhvilluesve, operatorëve menaxhues, shfrytëzuesve 
që veprojnë në to, llojin e veprimtarive që kryhet brenda tyre, si dhe mënyra e përcaktimit të lokacionit 
për zonat ekonomike. 

Në kryerjen e detyrave të veta Agjencia për Mbështetjen e NVM-ve ka nxejrrë një numër të caktuar të 
akteve nënligjore të cilat mundësojn implementimin e dy ligjeve të lartpërmendura: Ligji për mbështetje 
ndërmarrjeve të vogla e të mesme si dhe ligjit për Zonat Ekonomike.

Sa i përket ligjit për Zonat Ekonomike Agjencia për Mbështetjen e NVM-ve ka nxjerrur një numër të caktuar 
të akteve nënligjore, siç janë: Udhëzimi Administrativ Nr.2009/23 mbi Procedurat për aplikim dhe kriteret 
e pajisjes me vendim të zhvilluesit; Udhëzimi Administrativ Nr.2009/24 për marrëdhëniet ndërmjet insti-
tucionit përgjegjës, zhvilluesit të zonës dhe institucioneve të tjera. Udhëzimi Administrativë Nr.2009/25 
mbi Procedurat e kontrollit të Zonave Ekonomike si dhe Udhëzimi Administrativë Nr.2009/26 për formën, 
përmbajtjen, vlefshmërinë dhe taksën për dhënien e vendimit.  

I gjithë ky legjislacionë paraqet një bazë të mirë për krijimin dhe funksionimin e zonave ekonomike në 
Republikën e Kosovës. Kjo bëhët edhe më bindëse kur ia shtojm faktin se i gjithë legjislacioni në fuqi i cili 
rregullon këtë fushë është i hartuar mbi bazën e përvojave dhe praktikave të vendeve të ndryshme krye-
sisht të atyre antare të Bashkimit Evropian. 

Nëse tërheqim një paralele në mes të mënyrës se si një gjë e tillë është e rregulluar në Republikën e 
Kosovës dhe në Republikën e Sllovenisë atëherë do shohim se në rastin e Republikës së Sllovenisë, Ligji   
mbi Zonat Ekonomike, në nenin 5 dhe 7, definon shumë qartë rrethanat se si mund të krijohet një zonë 
ekonomike ndërsa në Republikene e Kosovës ekziston  një sistem i përafërt megjithatë dallimi kryesor kon-
siston në atë se ajo çka në rastin e Republikës së Sllovenisë është rregulluar me ligj në rastin e Republikës 
së Kosovës është e rregulluar më akte nënligjore respektivisht udhëzimet administrative të lartpërmen-
dura.

Kur jemi të çështja e themelimit të një Ndërmarrje Publike për menaxhimin e zonës ekonomike një vendim 
i tillë duhet të merret duke u mbështetur në Ligjin mbi Shoqëritë Tregtare11,  si dhe në bazë të Nenit 13, 
paragrafi 1 i Ligjit mbi Zonat Ekonomike të Republikës së Kosovës. Përvojat nga legjislacionet e vendeve të 
Bashkimit Evropian dhe nga vendet e rajonit12  ofrojnë një shembull adekuat mbi bazën e të cilit edhe Qe-
veria e Kosovës do të duhej të vendoste mbi themelimin e Ndërmarrjes Publike mbi Menaxhimin e Zonës 
Ekonomike në Drenas.  
Dispozitat e përgjithshme të aktit ligjor për themelimin e Ndërmarrjes Publike për menaxhimin me Zonat 
Ekonomike, duhet të përcaktojnë titullin e aktit, si dhe përkufizimet e autorizimeve të qeverisë dhe korpo-
ratës, siç janë autoritetet, zyrtarët relevant të ministrive dhe të korporatës të përmendur në akt.

Kjo gjithsesi nënkupton që, gjatë vendimmarrjes, Qeveria e Kosovës duhet të marrë parasysh edhe specifi-
kat, të natyrës politike, ligjore dhe ekonomike, të cilat i bart me vete ndërmarrja e një hapi të tillë veçanër-
isht duke patur parasysh faktin që shumica e ndërmarrjeve publike kanë kaluar nepër procesin e priva-
tizimit ose janë në proces e sipër të privatizimit. Kjo për arsye se themelimi i një ndërmarrje publike mund 
të jetë kontradiktuese me politikën e privatizimit e cila siç është e ditur tani më paraqet një nga objektivat 
strategjik të Qeverisë së Republikës së Kosovës.  
Sipas praktikave të mira ndërkombëtare Ndërmarrja Publike për menaxhimin me Zonat Ekonomike krijo-
het si subjekt korporativ me autonomi financiare dhe ekonomike, me të drejta të plota e fuqizuar për të 
vepruar ashtu siç mund të konsiderohet se është e përshtatshme në kuadër të ligjit dhe rregulloreve të 
zbatueshme, përfshirë këtu të drejtën për të paditur dhe për t’u paditur. Megjithatë aplikimi i një forme të 
tillë është gjithnjë e në rënje duke i lëshuar vendin kompanive të llojit publiko-privat ose private.  

  9 Shih Neni 8 Nr.02/L-5 Ligji për mbështetje ndërmarrjeve të vogla e të mesme  dhe Ligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 
02/L-5 për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme  
 10 Shih Ligjin Nr. 03/L-12 për Zonat Ekonomike  
11Shih Ligjin mbi Shoqëritë Tregtare 02/L1230 
12Shih: Neni 7, paragrafi 2, Ligji Slloven për Zonat Ekonomike
13Në  bazë  të  të  dhënave të  FIAS, rezulton se  zonat ekonomike menaxhohen nga sektori, përfshijnë 16 shtete të  Evropës Perën-
dimore, Evropës Lindore, Australinë, Japoninë, Singaporin, Kanadanë, Shtetet e Bashkuara të  Amerikës, duke përfshirë Azinë dhe 
Rajonin e Paqësorit. http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/SEZpaperdiscussion/$FILE/SEZs+report_April2008.pdf
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Megjithatë në shumicën e rasteve, trendet bashkëkohore si nga rajoni ynë ashtu edhe më larg tregojnë se 
ndërmarrjet menaxhuese të zonave ekonomike janë të karakterit publik-private. 
Madje një nga trendet më të theksuara në të gjithë botën, gjatë 15 viteve të fundit, ka qenë rritja e num-
rit të ndërmarrjeve private të cilat zhvillojnë dhe operojnë me zonat ekonomike. Në bazë të studimeve të 
ndryshme, rreth 62 % prej 2.301 zonave ekonomike në vendet e zhvilluara, vendet në zhvillim dhe ato në 
tranzicion, janë të zhvilluara dhe të menaxhuara nga sektori privat13.  

Megjithatë, ne jemi në një situatë kur tani kemi të themeluar Zonën Ekonomike të Drenasit dhe çështja 
duhet të procedohet më tutje në themelimin e Ndërmarrjes Publike për menaxhimin e kësaj zone. Edhe 
në këtë rast, nëse prapë i referohemi Ligjit Slloven për Zonat Ekonomike, ai nuk kufizohet vetëm në ndër-
marrje publike që duhet të menaxhojnë me zonat ekonomike. Përkundrazi, neni 5 i Ligjit Slloven parasheh 
që kontrata mbi themelimin e zonës ekonomike në veçanti duhet të përmbajë “Pëlqimin e themeluesit të 
Zonës Ekonomike”,  pra, pa pasur nevojë të propozimit nga ana e ministrisë përkatëse apo edhe të theme-
limit të një ndërmarrjeje publike. 

Roli i Ministrisë së Tregtisë në veçanti dhe Qeverisë së Kosovës në përgjithësi në rastet e themelimit të 
zonave ekonomike do të duhej të ishte: 

• Pjesëmarrja me kapital për formimin e ndërmarrjes “Zona Ekonomike”. 

• Përpilimi dhe amendamentimi i nevojshëm i legjislacionit për të siguruar ushtrimin e të drejtave të 
Operatorit Privat, siç janë përcaktuar në Marrëveshjen për të Drejta nga Ndërmarrja Publike për Zonën 
Ekonomike. 

3.1 Struktura institucionale
Dispozitat e përgjithshme të aktit ligjor, i cili do të themelojë Ndërmarrjen Publike “Zona Ekonomike”, 
duhet të përcaktojnë titullin e aktit, si dhe përkufizimet e autorizimeve të qeverisë (Ministria e Tregtisë 
duhet të ketë përgjegjësinë kryesore në emër të institucioneve qendrore) dhe kompanisë, siç janë auto-
ritetet, zyrtarët relevantë të ministrive dhe të kompanisë të përmendur në aktin themelues. 

Pjesa hyrëse e vendimit mbi themelimin e Ndërmarrjes Publike “Zona Ekonomike” gjithsesi duhet të bëhet 
referencë në Ligjin mbi Zonat Ekonomike (03/L129). 

Rekomandimi ligjor i mbështetur në përvojat më të mira veçanërisht të vendeve të Bashkimit Evropian 
mbi Ndërmarrjet Publike “Zona Ekonomike” 15 krijohet si subjekt-kompani me autonomi financiare dhe 
ekonomike, me të drejta të plota për të vepruar ashtu siç mund ta konsiderojë se është e përshtatshme 
në kuadër të ligjit dhe rregulloreve të zbatueshme, përfshirë këtu të drejtën për të paditur dhe për t’u 
paditur.

Në raport me strukturën institucionale është me rëndësi të theksohet se referencë e veçantë duhet t’i 
kushtohet Ligjit mbi Shoqëritë Tregtare (02/L1230), veçanërisht kur synohet të involvohet edhe sektori 
privat në menaxhimin me zonën ekonomike.

Me këtë rast rekomandim i përgjithshëm lidhur me të ardhmen e Parkut të Biznesit në Drenas duke u 
nisur nga fakti se  suksesi potencial i këtij parku është i lidhur ngushtë me përpjekjet për krijimin e Ndër-
marrjës Publike, sigurimin e efikasitetit të operacioneve, si dhe për krijimin e kapacitetit teknik për pjesë-
marrje në menaxhimin e zonave ekonomike. Një qasje alternative do të ishte transferimi sa më i shpejtë i 
mundshëm i detyrave që kanë të bëjnë me operacionet e përditshme të Parku i Biznesit në Drenas te një 
Operator me përvojë i Parqeve të Biznesit, e jo vënia e këtyre kompetencave në kuadër të strukturës së 
Ndërmarrjës Publike për menaxhimin e Zonës Ekonomike të formuar. 

3.2 Roli, përgjegjësitë dhe parimet bazë të zhvillimit të  
Ndërmarrjes Publike mbi menaxhimin e Zonës Ekonomike
Ofrimi i mundësisë që Ndërmarrja Publike të jetë e rregulluar në atë formë që do t’i mundësojë rregullato-
rit të zonës ekonomike që të përqendrohet ekskluzivisht në funksionin rregullativ, duke fuqizuar kom-
paninë e dedikuar për të kryer funksionin e zhvillimit. 

Zhvillim i koordinuar i zonave ekonomike përmes një subjekti me përgjegjësi të plota operative për par-
qet e biznesit, industriale, teknologjike, tokën, infrastrukturën, komunalitë dhe të drejtat e zhvillimit. 

Një strukturë institucionale dhe mjedis rregullativ, përfshirë këtu ligjet nacionale, të cilat jo vetëm që i 

14Shih: Ligji Slloven, Neni 5 paragrafi 1
15Vërejtje: Zonat Ekonomike në disa vende evropiane quhen edhe Parqe Industrial apo edhe Eko-Park në Bashkimin Evropian 
16 Shih: Eksperiencat nga Slovenia, Hungaria, Maqedonia
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joshin bizneset, por që gjithashtu joshin një operator të suksesshëm të parkut të biznesit. 

Vendimet të cilat janë të lidhura fundamentalisht me zhvillimet operative të zonës ekonomike duhet të 
ndërmerren nga një spektër më i gjerë i burimeve teknike dhe menaxhuese të sektorit privat. 

Këto parime përbëjnë praktikat më të mira ndërkombëtare për zhvillimin e zonës ekonomike, posaçërisht 
në kontekst të zhvillimit të aseteve të tjera të përbashkëta, siç janë infrastruktura e transportit, komunalitë 
dhe infrastruktura tjetër publike.

Gjatë planifikimit të strukturës organizative të Ndërmarrjes Publike, gjithsesi jemi siguruar të mbështetemi 
në përvojat e vendeve nga rajoni si dhe vendet antare të Bashkimit Evropian16.  

Ndërmarrja publike duhet të krijojë raporte të veçanta me sektorin privat, ku ky sektor, në një të ardhme të 
afërt, duhet të marrë në menaxhim një pjesë të të ashtuquajturave operacione të përditshme.

Rrjedhimisht, themelimi i Ndërmarrjes Publike nënkupton edhe krijimin e këtyre mekanizmave:

• Bordi i Drejtorëve i Kompanisë Publike mbi menaxhimin e zonës ekonomike 

• Kryeshefi ekzekutiv i kompanisë mbi menaxhimin e zonës ekonomike

3.3 Përshkrim përmbledhës i Kornizës së mundshme institu-
cionale për NP Zona Ekonomike
Dispozitat e përgjithshme - Dispozitat e përgjithshme të aktit ligjor për themelimin e Ndërmarrjes Pub-
like që do të menaxhojë me Zonën Ekonomike të Drenasit duhet të përcaktojnë titullin e aktit, si dhe 
përkufizimet e autorizimeve të qeverisë, siç janë autoritetet, zyrtarët relevantë të ministrive dhe të ndër-
marrjes të përmendur në akt. 

Përgjegjësitë ligjore për Ndërmarrjen Publike për Menaxhimin e Zonës Ekonomike - Mbështetur në 
përvojat e ndryshme, qoftë nga vendet e rajonit17  apo edhe nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian18,  
Zonat Ekonomike19  kryesisht bartin me vete këto përgjegjësi: 

Menaxhimin e të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me funksionimin e zonës ekonomike. Pavarësisht 
dispozitave të ligjeve të tjera, Ndërmarrja Publike brenda zonës ekonomike duhet të ushtrojë kompe-
tencat për përcaktimin e shfrytëzimit të tokës në kuadër të zonës ekonomike, të cilat në rastet e tjera do 
të ushtroheshin nga autoritetet qëndrore dhe lokale të planifikimit (kjo nënkupton dhe nevojën e një 
koordinimi me pushtetin lokal).

Ndërmarrjen e të gjitha punëve ndërtimore të nevojshme për krijimin e zonave ekonomike dhe sigurimin 
e të gjitha shërbimeve për ato zona. 

Ushtrimin e kompetencave dhe autoritetit të pushtetit komunal mbi zonat ekonomike të destinuara (kjo 
nënkupton dhe nevojën e një koordinimi me pushtetin lokal).

Krijimin e bazës për dhënien me qira dhe/ose shitjen e tokës dhe ndërtesave të ndërtuara në zonat e 
destinuara ekonomike, për biznese dhe investues industrialë, si dhe lidhjen e kontratave rezultuese. 

Dhënien e rekomandimeve autoriteteve përkatëse për masa restriktive të planifikimit në zonat përreth 
zonës ekonomike sipas nevojës së interesit publik. 

Lidhja e kontratave me kontraktuesit, ekspertët dhe konsulentët, përfshirë këtu juristët dhe inxhinierët, 
me qëllim të mundësimit të kryerjes së detyrave të Kompanisë. 

Huazimin e fondeve nga burime vendore dhe të huaja, duke pasur parasysh që (i) detyrimet në nivel ven-
dor emetohen në pajtim me dispozitat e rregullores së posaçme që do të lëshohen për këtë qëllim, dhe 
që (ii) huat nga burimet e huaja të miratohen nga Qeveria e Kosovës. 

Ndërmarrja e masave të nevojshme për mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e shkaktuar nga industritë që 
gjenden në zonat ekonomike, përfshirë këtu ndotjen e ujit dhe ajrit. 

Koordinimi me Ministritë e Tregtisë dhe Industrisë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën e 
tyre. 

17 Sllovenia, Maqedonia, Shqipëria
18 Sllovenia, Hungaria 
19 Vërejtje: Në vende të ndryshme zonat ekonomike marrin emërtime të ndryshme, si p.sh: Park Industrial, Inkubator 
20 Ligji nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike
21 Shih www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/SEZpaperdiscussion/$FILE/SEZs+report_April2008.pdf
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Adaptimi i masave të tjera për implementimin e objekteve të Kompanisë në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për Zonat Ekonomike 

Menaxhimi i zonës ekonomike - Organizimi dhe menaxhimi i punës në zonën ekonomike do të organizohet 
nga Bordi Drejtues, kryeshefi ekzekutiv dhe stafi ekzekutiv. 

Sipas formës organizative të paraparë me Nenin 15(1) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike20,  Bordi Drejtues i 
Ndërmarrjes Publike duhet të përbëhet nga 5 ose 7 anëtarë, ku të gjithë emërohen nga qeveria për periudhë 
3-vjeçare. Kryeshefi Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike do të emërohet nga anëtarët e tjerë të Bordit të Ndër-
marrjes Publike. 

3.4 Financimi i Ndërmarrjes Publike për menaxhimin  
e zonës ekonomike
Operatorët e zonave ekonomike zakonisht gëzojnë disa përjashtime që jepen nga departamentet qeveritare 
për tatime dhe të hyra. Kur këto përjashtime i jepen operatorit të zonave ekonomike, atëherë ato duhet të 
përcaktohen në aktin themelues të korporatës ose në ligjet e tjera relevante. Financimi i zonës ekonomike 
duhet të ofrohet fillimisht nga buxheti shtetëror, ndërsa në fazat e mëvonshme duhet të rishikohet mundë-
sia e vetëfinancimit, sikur në rastin e Maqedonisë.

Madje, një nga rekomandimet nga të cilat edhe varet suksesi dhe qëndrueshmëria e zonave ekonomike është 
që ndërmarrjet për menaxhim me zonat ekonomike duhet të funksionojnë mbi parimin e vetëfinancimit. 
Parimi i vetëfinancimit është i definuar në raportin e Bankës Botërore të vitit 2008 mbi Zonat Ekonomike të 
veçanta. 

 3.5 Hapat e menjëhershëm
Në këto rrethana, si hapa të menjëhershëm që duhet ndërmarrë janë:

Krijimi i një ndërmarrjeje publike në harmoni me Ligjin për Ndërmarrjet Publike dhe Ligjin për Zonat Eko-
nomike. 

Menjëherë pas themelimit të Ndërmarrjes Publike do të duhej të ishte përqendrimi në fillimin e funksion-
imit të ndërmarrjes. Kjo nënkupton angazhimin e shpejtë të stafit dhe krijimin e një Bordi ose Ekipi të 
menaxhimit efektiv për mëkëmbjen dhe funksionimin e parkut sa më shpejt që është e mundur.
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MENAXHIMI 
I ZONAVE EKONOMIKE

Përfundimet e dala nga përvojat, punëtoritë, takimet  
dhe praktikat e mira nga Sllovenia 



Në vijim po japim disa të dhëna, që dolën nga PËRVOJAT GJATË STUDIMIT, PUNËTORIVE, TAKIMEVE DHE 
PRAKTIKAT E MIRA NGA VIZITA NË SLLOVENI E AKTIVITETE TË TJERA TË LIDHURA ME PROJEKTIN.

Përfundimet e nxjerra nga vizita do t’i parashtrojmë në katër grupe:

- Aspektet Ligjore

- Aspektet Menaxheriale - Organizative

- Aspektet Financiare 

- Aspektet Zhvillimore

Përfundimet e dala nga vizita në Slloveni 

Qëllimi i vizitës ishte që të merren praktikat e mira rreth menaxhimit të zonave ekonomike pasi që, nga 
përvojat dhe nga praktikat e mira mund të krijojmë një vizion më të qartë rreth asaj se si në të vërtetë 
mund të menaxhohen më mirë zonat ekonomike

Në vijim po japim disa të dhëna, që dolën nga përvojat dhe praktikat e mira nga Sllovenia dhe nga bise-
dat me mikpritësit e delegacionit kosovar, përvoja të cilat mund të barten dhe të implementohen edhe 
në vendin tonë.

Përfundimet e nxjerra nga vizita do t’i parashtrojmë në vazhdim:

Aspektet ligjore

- Definimi i qartë i emërtimeve profesionale

Në Ligjin Slloven për zonat ekonomike, janë të definuara qartë të gjitha emërtimet profesionale që lid-
hen me zonat ekonomike, parqet teknologjike, inkubatorët, etj. 

- Kompani me përgjegjësi të kufizuar, por jo profitabile 

Në të gjitha rastet që kemi vizituar, parqet teknologjike janë themeluar si kompani me përgjegjësi të ku-
fizuar. Në statut është definuar edhe kriteri që këto kompani të kenë orientim joprofitabil. Domethënë, 
të gjitha mjetet e krijuara në kompanitë duhet të përdoren për zhvillim dhe investime në park.

- Parqet janë themeluar nga komunat, nga agjencitë regjionale për zhvillim, por edhe në bashkëpunim 
me institucione private dhe universitetet. 

Themeluesit e parqeve janë të ndryshëm prej rastit në rast. Derisa Parku Teknologjik i Lubjanës është 
themeluar nga qyteti i Lubjanës, kompanitë publike dhe private, si dhe Universiteti i Lubjanës, Parku 
Teknologjik Primorsko është themeluar nga regjioni i Nova Goricës, komuna e Spemter-Vrtojba, Uni-
versiteti i Nova Goricës, “Iskra” dhe “Elektroprimorska”. Parku Teknologjik i Stajerit është themeluar nga 
Agjencia për Zhvillim Regjional e Mariborit.

- Janë të definuara qartë rregulloret për anëtarët e rregullt, jo të rregullt, partnerët, kohëzgjatja e qën-
drimit. 

Ligjore

Menaxheriale
Konkurruese

Financiare

Fig.1. Aspektet kryesore tek menaxhimi i zonave ekonomike
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Përmes statuteve dhe rregulloreve për të drejtat e anëtarëve, janë të rregulluara qartë të gjitha el-
ementet që kanë të bëjnë me të drejtat, obligimet dhe mundësitë që kanë anëtarët e këtyre parqeve 
teknologjike. Varësisht prej synimeve që kanë parqet, në veçanti, kanë rregulluar kriteret për të qenë 
anëtar i rregullt apo jo i rregullt.

Aspektet financiare 

- Ndërtimi i infrastrukturës së zonave: në shumicën e rasteve është bërë me vetëfinancim, me kredi 
bankare, një pjesë nga Fondet e Bashkimit Evropian, por ka raste edhe nga bizneset private dhe univer-
sitetet. 

- Buxheti sigurohet kryesisht nga vetëfinancimi përmes qirasë, projekteve të BE-së, projekteve regjio-
nale, tenderëve, këshillave për ndërmarrësit, etj. Një përkrahje financiare (si sponsor kryesor) vjen nga 
Agjencia Publike e Republikës së Sllovenisë për Ndërmarrësi dhe Investimet e Huaja (JAPTI).

- Mirëmbajtja, pastrimi, sigurimi, kryesisht funksionin si shërbime të jashtme profesionale(‘outsoursing’ )

- Çmimi i qirasë është i definuar nga secili veçmas dhe është më i lirë sesa ai i tregut.

Për shembull: Çmimi i qirasë në Lubjanë është 8.5 euro për një metër katror për një muaj, çmimi i qirasë 
në Parkun Teknologjik Primorska është rreth 6 euro. I ngjashëm është çmimi edhe në Maribor.

- Edhe më tutje ofrohen këshillime përmes skemës “voucher”. Ka edhe “voucher” për inovacione dhe për 
mentorim, etj.

Këto financime kryesisht janë të ofruara nga Agjencia Regjionale për Zhvillim, por financimi koordinohet 
nga parqet teknologjike.

Aspektet zhvillimore 

- Është themeluar një asociacion i inkubatorëve dhe parqeve teknologjike. Kjo ndihmon që të bëhet një 
koordinim në nivel të vendit për të bërë një zhvillim sa më të qëndrueshëm ekonomik.

- Kategorizimi, specializimi, trajtimi fer ndërmjet anëtarëve, bashkëpunimi regjional, shtetëror dhe 
ndërkombëtar zhvillohet në vazhdimësi.

Bëhet edhe kategorizimi i anëtarëve në bazë të aktiviteteve të tyre. Në bazë të kategorisë ka edhe të dre-
jta të veçanta për anëtarët. 

- Ka një ndërlidhje të fortë me Agjencinë për Investime të Huaja dhe Zhvillim të Ndërmarrësisë dhe 
agjencitë për zhvillim regjional.

Të gjitha parqet teknologjike kanë një bashkëpunim shumë të ngushtë me partnerë vendorë dhe 
ndërkombëtarë për zhvillimin sa më të mirë. 

Aspektet menaxheriale-organizative

- Në të gjitha rastet kur ka më shumë se një themelues, ekzistojnë Bordet e themeluesve, të ashtuquaj-
tura Bordet Drejtuese. Në rastet kur themeluesi është vetëm një institucion, nuk ka nevojë për borde 
drejtuese.

- Po ashtu, ekzistojnë edhe Bordet e ekspertëve, të programeve, këshillëdhënëse, të cilat kryesisht luajnë 
rolin e ekspertëve të cilët kontribuojnë profesionalisht me ekspertizën e tyre në zhvillimin dhe ngritjen e 
parqeve teknologjike.

- Çdo institucion ka drejtorin dhe stafin tjetër ekzekutiv. Drejtori zgjidhet nga themeluesi, i cili përcak-
ton edhe lartësinë e pagës së tij, por edhe miraton buxhetin për parqet. 

- Rregullorja për pranimin e drejtorit, pagesën e tij, kohëzgjatjen si dhe mënyrën e punës së parkut 
teknologjik është e definuar dhe gati e njëjtë për të gjitha qendrat. Drejtori ka një kontratë pune 3- 
vjeçare me mundësi vazhdimi.
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Analiza – nga Punëtoritë dhe Studimet
Në kuadër të projetit janë mbajtur edhe takimet e grupit punues22    

PUNËTORIA 1

Në ambientin e Universitetit për Biznes dhe Teknologji (UBT ), është organizuar punëtori me temën “Pro-
grami për menaxhimin e zonave ekonomike”, si vazhdimësi e projektit të iniciuar nga Ministria e Tregtisë 
dhe Industrisë (MTI), respektivisht nga Agjencia për Mbështetje të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme 
(AMNVM) dhe të implementuar nga UBT-ja.

Me këtë rast, në punëtori u prezantuan eksperiencat rajonale dhe ndërkombëtare të menaxhimit të zo-
nave ekonomike dhe, gjithashtu, eksperiencat e marra nga vizita studimore që është bërë në Republikën 
e Sllovenisë.

Grupi punues i përbërë nga palët e interesit për menaxhimin e zonave ekonomike ka debatuar rreth 
krijimit të një kompanie model për menaxhimin e zonave ekonomike në Kosovë. 

Pjesmarrës në  këtë grup punues ishin nga institucionet si: MTI, ZKM, MEF, MTI-AMNVM, MTI-APIK,  Aso-
ciacioni i Komunave, Qendrat e Zhvillimit Rajonal (5 qendrat), OEK, OEA, AKB dhe Banka Botërore.

Punëtoria rezultoi të ketë pasur debat të frytshëm dhe prezantim të projektit, ndërsa në takimet e tjera 
në vazhdimësi grupi punues mori për obligim krijimin e kompanisë, modelin dhe planin e biznesit për 
menaxhimin e zonave ekonomike. 

Në vazhdim është prezantuar rrjedha e punëtorisë: 

Në fillim është folur për zonat ekonomike, rëndësinë e tyre, dhe për rëndësinë e projektit në të cilin UBT 
duke bërë analizë rreth mënyrës së menaxhimit të këtyre zonave, mënyrës së organizimit dhe mënyrës së 
operimit të këtyre zonave, duke analizuar praktikat më të mira të suksesshme botërore lidhur me:

• Zonat Ekonomike

• Parqet Teknologjike

• Parqet Shkencore

• Zonat e Lira Tregtare

PROBLEMET DHE PENGESAT QË LIDHEN ME MENAXHIMIN E ZONAVE EKONOMIKE NË KOSOVË

Ligjore 

Mosfleksibiliteti tek Ligji i Zonave Ekonomike dhe ligjet e tjera në fuqi 

Mungesa e ndonjë analize për menaxhimin e zonave ekonomike 

Problemi pronësor 

Mosdefinimi i statutit juridik 

Mungesa e Ligjit për Eksproprijimin e Tokave 

Moszbatimi i Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe Pronësisë Intelektuale 

Menaxheriale 

Mungesa e kompanisë për menaxhimin e zonave ekonomike 

Mungesa e stafit të përgatitur për menaxhimin e zonave dhe për aplikimin në fondet e EU

Mungesa e bashkëpunimit ndërinstitucional 

Financiare 

Mungesa e fondeve për krijimin e kompanisë 

Mungesa e fondeve për zhvillimin e zonave 

Mungesa e fondeve komunale për krijimin e zonave 

Inkasimi i qirasë nga banorët - ndërmarrësit

14 Vendimi per grupin punues eshte bashkangjitur ne shtojces
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Zhvillimore 

Mungesa e koordinimit të pushtetit qendror dhe lokal 

Moskoordinimi ndërmjet zonave ekonomike 

Mungesa e bashkëpunimit me Universitetet dhe Qendrat e Inovacioneve 

Mungesa e rrjetit të zonave ekonomike dhe inkubatorëve të biznesit 

Mosbashkëpunimi ndërkufitar rajonale dhe ndërkombëtar 

PËRPARËSIT DHE MUNDËSITË QË LIDHEN ME MENAXHIMIN E ZONAVE EKONOMIKE NË KOSOVË

Ligjore 

• Ekziston ligji mbi ZE , shoqërit tregtare, ligji mbi ndërrmajet publike dhe ligji mbi OJQMosdefinimi i 
statutit juridik 

Menaxheriale 

– Stafi i përgaditur në AMNVM

– Vullneti i institucioneve qëndrore për zhvillimin dhe menaxhimin e Zonave 

Financiare 

– Ndarja e mjeteve për krijimin e zonave ekonomike 

– Arsyeshmëria ekonomike e krijimit të ZE

– Komunat participojnë në krijimin e ZE

– Funksionalizimi i Sistemit Bankar në Kosovë 

Zhvillimore 

– Koordinimi i institucioneve qëndrore për implementimin e projekteve, AMNVM  me shoqatat e biznesit 

PUNËTORIA 2

Në punëtorinë e parë kemi filluar të debatojmë rreth krijimit të një modeli më të përshtatshëme rreth 
menaxhimit të zonave ekonomike në Kosovë. Është një hipotezë apo edhe nga praktika del se zonat 
ekonomike mund të gjenerojnë një zhvillim ekonomik, mund të tërheqin investitorët e huaj, mund të 
gjenerojnë rritje ekonomike dhe rritje të punësimit, gjithashtu mund të gjenerojnë edhe elemente të 
bashkëpunimit dhe transfer të teknologjisë në kuadër të këtyre zonave. 

Qeveria e Kosovës ka marrë iniciativë për krijimin e zonave të tilla ekonomike dhe jemi në një fazë ku 
disa zona tashmë kanë filluar të ndërtohen, disa janë në fazën përfundimtare të ndërtimit, por ideja 
është që të krijohet një model që do të jetë i përshtatshëm edhe për inicimin e zonave të tjera eko-
nomike, dhe për menaxhimin sa më të mirë të zonave dhe ideja është që këto zona të mos jenë të buku-
ra në aspektin infrastrukturor me rrugë dhe një kufizim të bukur që shihen, por të kenë edhe përmbajtje 
të mirë të kompanive, të cilat zhvillohen dhe shkojnë përpara, sepse ka edhe praktika të tilla nga shtetet 
fqinje që zona duket shumë bukur por nuk ka kompani në të. Prandaj, sot jemi takuar që të marrim sa më 
shumë ide dhe sa më shumë propozime, gjykime ndaj modeleve që do të prezantohen, në mënyrë që të 
gjejmë modelin e përshtatshëm, natyrisht se në Kosovë kemi edhe legjislacionin që na mbështet në këtë 
drejtim që ndonjëherë krijon kufizime por ndonjëherë krijon edhe përkufizime të qarta se si duhet të 
zhvillohet ky koncept për të cilin po diskutojmë, sepse ekziston Ligji për Zonat Ekonomike, udhëzimet e 
ndryshme administrative dhe, natyrisht, ekziston edhe Ligji për Ndërmarrje Publike, Ligji për Korporata e 
kështu me radhë. 

Prandaj, pyetja e këtij projekti është cili është modeli i kompanisë që duhet të krijohet dhe si të menax-
hohen këto zona dhe ne duhet të vijmë deri një përfundim.

Ne deri tani, në kuadër të këtij projekti, kemi analizuar praktikat e vendeve të tjera nëpër vendet e ndry-
shme të botës, duke analizuar se si kanë vepruar me zonat dhe si i menaxhojnë ato dhe nga ky studim 
kemi ardhur në përfundim se ka praktika të mira pozitive, ka praktika të dështuara - raste të dështimeve, 
praktika nga menaxhimi i këtyre zonave që është publike, private dhe partneritet publik-privat të inici-
uara nga shteti, nga privatët, d.m.th. edhe një laramani sa i përket krijimit dhe menaxhimit të zonave 
dhe nga kjo laramani është shumë vështirë të definohet cili është modeli më i mirë dhe modeli më pak i 
mirë, por një gjë e kemi kuptuar, sidomos në vizitën që e patëm në Gjermani (në Dortmund), se elementi 
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kryesor i suksesit të zonave ekonomike është faktori njeri, prandaj përgjegjësia për suksesin ose mossuk-
sesin e zonave ekonomike bie mbi faktorin njeri.

Tani do të hyjmë më konkretisht në analiza të zonave dhe do ta marrim Parkun e Drenasit, i cili ka një 
sipërfaqe të caktuar, ka një numër të kompanive që kanë nënshkruar një kontratë për 99 vjet me firma të 
caktuara se si të investohet dhe për qiranë. 

Qeveria ka investuar në këtë park, duke krijuar një infrastrukturë, komuna ka dhënë tokën për këtë park, 
AMNVM e ka përkrahur dhe e ka përcjellë këtë projekt në mënyrë të vazhdueshme deri tash dhe tani na 
duhet orientim profesional për hapat e mëtutjeshëm: kush do të kujdeset për atë zonë, a do të kujdeset 
AMNVM, a do të kujdeset qeveria, a do të kujdeset komuna, a do të kujdesen kompanitë që janë pjesë e 
parkut. Prandaj, ky është elementi që shtron nevojën e krijimit të kompanisë, e cila operon dhe menax-
hon me parkun, duke pasur parasysh aspektet ligjore, menaxhuese, financiare dhe koordinuese. 

Aspekti ligjor nënkupton se si ta themelojmë një kompani, duke iu përshtatur ligjeve ekzistuese në 
Kosovë dhe praktikave më të mira jashtë vendit, menaxhuese - se si do të krijohet dhe si do të jetë struk-
tura organizative e atij institucioni se si do të punojë në mënyrë efektive dhe efiçiente, financiare - të 
jetë e vetëfinancuar që të mos i krijojë kosto buxhetit të Kosovës, zona të ketë edhe efektin koordinues 
d.m.th. të mos jetë si zonë e vetme, por edhe të ketë një lidhshmëri me zonat e tjera në vend dhe të jetë 
në harmoni me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës, një ndërlidhje edhe e faktorëve të tjerë 
që ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës.

Ne kemi disa mundësi të kombinimeve për themelimin dhe menaxhimin e zonave ekonomike. Nga Ligji 
mbi Zonat Ekonomike është e qartë se një zonë ekonomike mund të krijohet nga një iniciativë private, 
mundësia tjetër është që komuna të themelojë një zonë ekonomike, mundësia është që të jetë një partne-
ritet publik-privat si themelues i një zone ekonomike dhe ministria, natyrisht, mund të jetë një themelues i 
zonës ekonomike, prandaj del se iniciuesit për themelimin e zonave ekonomike mund të jenë të ndryshëm.

Sa i përket krijimit të zonave ekonomike private me kapital e infrastrukturë private, është një proces i 
definuar me Ligjin mbi Zonat Ekonomike dhe zonat private nuk i kemi objekt të diskutimit në këtë takim, 
sepse privatët kanë autonomi të plotë të veprimit në zonat e tyre, por patjetër që duhet të kenë një 
licencë për punën dhe veprimtaritë që do t’i zhvillojnë konform kërkesave ligjore në Kosovë. Ne do të 
fokusohemi më tepër në pjesën kur zonat krijohen nga institucionet publike në pronat shoqërore dhe 
prandaj gjithmonë del se themelues në këtë rast është Qeveria e Republikës së Kosovës. Një element 
tjetër është se kush janë themeluesit-aksionarët e zonës, nga kush më shumë vjen iniciativa: vjen nga 
qeveria apo vjen nga komuna. 

Nëse iniciativa është nga qeveria dhe zona krijohet me investim të qeverisë, atëherë nga Ligji për Ndër-
marrje Publike mund të krijohet një ndërmarrje publike qendrore-shoqëri aksionare për menaxhimin 
e zonave ekonomike. Mund të kemi një ndërmarrje qendrore që do të menaxhojë të gjitha zonat eko-
nomike në Republikën e Kosovës ose të krijojmë ndërmarrje të veçanta publike për secilën zonë që do të 
krijohet. Ky është vetëm një propozim i yni dhe është debat i hapur ku presim kontributin tuaj.

 Rasti tjetër është kur zona themelohet nga komuna, e cila gjen mënyrën e themelimit të zonave eko-
nomike në tokën e vet dhe investimin në infrastrukturë, merr të gjitha aprovimet nga ministria, atëherë 
komuna gjithashtu ka mundësi të krijimit të një ndërmarrjeje publike që është shoqëri aksionare por 
lokale-komunale për menaxhimin e zonës që e themelon komuna, prandaj në deshëm të tregojmë se 
ekziston mundësia e themelimit të zonës në nivel qendror dhe lokal. 

Këto janë propozimet tona dhe janë të hapura për diskutim, prandaj nga ju si pjesëtarë të Grupit Punues 
kërkojmë të jepni kontribut në debat rreth këtyre opsioneve të prezantuara, sepse bashkë me ju do ta 
marrim vendimin e fundit për zgjidhjen - variantin më të mirë. 

Këtu natyrisht ka pro dhe kontra - elemente pozitive dhe negative, pozitive është se mund të jetë me 
një staf me numër më të vogël, nga aspekti menaxherial do të jetë shumë më efiçient dhe më efektiv, 
në aspektin e koordinimit do të konsiderohet një zonë dhe ato do të harmonizohen në gjenerimin dhe 
thithjen e investimeve të huaja, gjenerimin e zhvillimit në mënyrë të koordinuar për tërë Kosovën.

 Megjithatë, anë negative ka rezultuar të jetë se një kompani qendrore nuk mund t’i japë prioritet të 
barabartë zhvillimit të të gjitha zonave, kompania mund të koncentrohet diku më shumë dhe diku ta lë 
pak më anash zhvillimin e zonave dhe mund të ketë reagime nga institucionet lokale si p.sh., një kom-
pani është vendosur në një zonë e pse jo në zonë tjetër, prandaj ka mundësi të ketë elemente të pak-
ënaqësive me anë të menaxhimit të centralizuar. 

Në variantin e dytë kur komuna zhvillon një zonë ekonomike ajo gjithashtu krijon edhe kompaninë lo-
kale, sepse komuna i ka këto të drejta dhe posedon asetet e veta të nevojshme për një zonë ekonomike. 

Janë ofruar katër propozime të menaxhimit të zonave ekonomike në Kosovë, ku themelues dhe zhvillues 
është Qeveria e Kosovës.
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PROPOZIMI I PARË:

Modeli i parë është kur kemi një kompani qendrore 
publike, e cila do t’i menaxhonte të gjitha zonat e 
krijuara nga qeveria dhe ato që do të krijohen në të 
ardhmen nga qeveria.

Ligjore 

Ndërmarrje publike (qendrore) ... Shoqëri aksion-
are … për (zhvillimin) menaxhimin e zonave eko-
nomike në Kosovë.

Akti iniciues për themelimin e ndërmarrjes publike 
- shoqatë aksionare jepet nga ministria përkatëse 
(MTI).

Vendimin mbi themelimin e merr Qeveria e Repub-
likës së Kosovës.

Organizimi i brendshëm i ndërmarrjes publike 
sendërtohet me ligj përkatës, akte nënligjore dhe 
rregullore të brendshme, siç është statuti si akt 
themelor, si dhe rregulloret përkatëse mbi organiz-
imin dhe funksionimin e saj konform ligjit: sistemin 
e organizimit, kontabilitetit, mbrojtja e ambientit, 
kontrata kolektive, mbrojtja nga zjarri, menaxhimi 
i burimeve njerëzore, rregullore mbi përfaqësimin, 
rregullore për anëtarësim, 

Menaxhues / Organizim 

Bordi i Drejtorëve (5 deri 7 - zgjedhja dhe emërimi 
bëhet konform ligjit bazë).

Propozohet Bordi i ekspertëve, i programeve ose 
këshillëdhënës, me përfaqësues të akademisë dhe 
biznesit. 

Drejtori dhe stafi tjetër ekzekutiv … pjesë e statu-
tit. 

Rregullorja për pranimin e drejtorit, pagesën e tij, 
kohëzgjatjen, si dhe mënyrën e punës, statutit. 

Financiare 

Ndërtimi i infrastrukturës: vetëfinanciar apo nga 
kredia, nga EU por edhe nga privatët. 

Buxheti nga vetëfinancimi përmes qirasë, dona-
cioneve, subvencioneve, EU projekteve, projekteve 
rajonale, tenderëve, këshillave për ndërmarrësit, etj.

Mirëmbajtja, pastrimi, sigurimi janë sherbime nga 
kompanit te jashtme profesionale (outsoursing). 

Zhvillimore 

Themelimi i një asociacioni të zonave ekonomike 
në Kosovë. 

Kategorizimi, specializimi, trajtimi fer ndërmjet 
anëtarëve, bashkëpunimi rajonal, shtetëror dhe 
ndërkombëtar.

Ndërlidhja me zonat ekonomike ndërkombëtare 
dhe me agjencinë për investime të huaja dhe zhvil-
limin e ndërmarrësisë dhe atyre ndërkombëtare.

Bashkëpunimi me universitetet dhe qendrat e 
inovacioneve. 

PROPOZIMI I DYTË:

Modeli i dytë është kur çdo zonë krijon kompaninë 
e vetë publike për menaxhimin e zonës, e cila është 
e pavarur nga qendra, d.m.th ka autonomi në vete. 
Pra, propozimi i dyte eshte i ngjajshem me te parin , 
dallon ne ate se ketu kemite bejme me nje kompani 
publike per secilen zone vecmas, d.m.th prpozimi 
eshte te behet nje decentralizim i pergjithshem. 

Ligjore 

Ndërmarrje publike (qendrore) ... Shoqëri aksion-
are … për (zhvillimin) menaxhimin e zonës eko-
nomike përkatëse. 

Akti iniciues për themelimin e ndërmarrjes publike - 
shoqatë aksionare jepet nga ministria përkatëse (MTI).

Vendimin mbi themelimin e merr Qeveria e Repub-
likës së Kosovës.

Organizimi i brendshëm i ndërmarrjes publike 
sendërtohet me ligj përkatës, akte nënligjore dhe 
rregullore të brendshme, siç është statuti si akt 
themelor, si dhe rregulloret përkatëse mbi organiz-
imin dhe funksionimin e saj konform ligjit: sistemin 
e organizimit, kontabilitetit, mbrojtja e ambientit, 
kontrata kolektive, mbrojtja nga zjarri, menaxhimi 
i burimeve njerëzore, rregullore mbi përfaqësimin, 
rregullore për anëtarësim, 

Menaxhues / Organizim 

Bordi i Drejtorëve (5 deri 7 - zgjedhja dhe emërimi 
bëhet konform ligjit bazë).

Propozohet Bordi i ekspertëve, i programeve ose 
këshillëdhënës, me përfaqësues të akademisë dhe 
biznesit. 

Drejtori dhe stafi tjetër ekzekutiv,  pjesë e statutit 

Rregullorja për pranimin e drejtorit, pagesën e tij, 
kohëzgjatjen, si dhe mënyrën e punës,  statutit. 

Financiare 

Ndërtimi i infrastrukturës: vetëfinanciar, apo nga 
kredia, nga EU por edhe nga privatët. 

Buxheti nga vetëfinancimi përmes qirasë, dona-
cioneve, subvencione, EU projekteve, projekteve 
rajonale, tenderëve, këshillave për ndërmarrësit, etj.

Mirëmbajtja, pastrimi, sigurimi janë outsoursing. 

Zhvillimore 

Themelimi i një asociacioni të zonave ekonomike 
në Kosovë 

Kategorizimi, specializimi, trajtimi fer ndërmjet 
anëtarëve, bashkëpunimi rajonal dhe shtetëror dhe 
ndërkombëtar.

Ndërlidhja me zonat ekonomike ndërkombëtare 
dhe me agjencinë për investime të huaja dhe zhvil-
limin e ndërmarrësisë dhe atyre ndërkombëtare.

Bashkëpunimi me Universitetet dhe qendrat e 
inovacioneve   
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PROPOZIMI I TRETË  

Modeli i tretë është krijimi i një kompanie publike për 
menaxhimin e zonave ekonomike dhe pastaj të invol-
vohet edhe kompania private për zhvillim dhe proceset 
mbështetëse, d.m.th. si koordinatore do të ishte kompa-
nia publike, ndërsa pjesën më të madhe të aktiviteteve 
dhe proceseve mbështetëse do t’i kryente kompania 
(kompanitë) private.

Ligjore 

Ndërmarrje publike (qendrore) (Shoqëri aksionare) 
për (zhvillimin) menaxhimin e zonës ekonomike 
përkatëse. 

Akti iniciues për themelimin e ndërmarrjes publike 
- shoqatë aksionare jepet nga ministria përkatëse 
(MTI).

Vendimin mbi themelimin e merr Qeveria e Repub-
likës së Kosovës.

Organizimi i brendshëm i ndërmarrjes publike sendër-
tohet me ligj përkatës, akte nënligjore dhe rregullore 
të brendshme, siç është statuti si akt themelor, si dhe 
rregulloret përkatëse mbi organizimin dhe funksionimin 
e saj konform ligjit: sistemin e organizimit, kontabilitetit, 
mbrojtja e ambientit, kontrata kolektive, mbrojtja nga 
zjarri, menaxhimi i burimeve njerëzore, rregullore mbi 
përfaqësimin, rregullore për anëtarësim,

Menaxhues / Organizim 

Bordi i Drejtorëve (5 deri 7 - zgjedhja dhe emërimi 
bëhet konform ligjit bazë).

Propozohet Bordi i ekspertëve, i programeve ose 
këshillëdhënës, me përfaqësues të akademisë dhe 
biznesit. 

Drejtori dhe stafi tjetër ekzekutiv, kompetencat 
dhe pergjegjesite e tyre mund te rregullohen në 
statut 

Rregullorja për pranimin e drejtorit, pagesën e tij, 
kohëzgjatjen, si dhe mënyrën e punës - statutit 

Financiare 

Ndërtimi i infrastrukturës: vetëfinanciar, apo nga 
kredia, nga EU por edhe nga privatët 

Buxheti nga vetëfinancimi përmes qirasë, dona-
cioneve, subvencione, EU projekteve, projekteve 
rajonale, tenderëve, këshillave për ndërmarrësit, 
etj.

– Bartja e autorizimeve të pjesshme si dhe kryerja 
e detyrave të caktuara të barten në baza kontrak-
tuese tek subjekti ekonomik privat. Dmth shumica 
e sherbimeve do te kryhen nga palet e treta. 

Zhvillimore 

– Themelimi i një asociacioni të zonave ekonomike 
në Kosovë. 

– Kategorizimi, specializimi, trajtimi fer ndërmjet 
anëtarëve, bashkëpunimi rajonal dhe shtetëror dhe 
ndërkombëtar.

– Ndërlidhja me zonat ekonomike ndërkombëtare 
dhe me Agjencinë për Investime të Huaja dhe zh-
villimin e ndërmarrësisë dhe atyre ndërkombëtare.

– Bashkëpunimi me Universitetet dhe qendrat e 
inovacioneve 

PROPOZIMI I KATËRT 

Modeli i katërt është kur menaxhimi i zonave eko-
nomike i jepet një kompanie private. 

Ligjore 

– Ministria - SME Agjencia lidh kontratë mbi menax-
himin e zonave ekonomike në Kosovë me subjektin 
ekonomik privat 

– Dhënia e kontratës si dhe zgjedhja e operatorit 
ekonomik privat do të duhej të bëhet përmes ten-
derit publik dhe me kritere përkatëse 

– Të gjitha të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë 
reciproke sendërtohen qartë në kontratë përkatëse.

– Afati i kontratës së paku 5 vjet, me mundësi ko-
hëzgjatjeje. 

 Menaxhues / Organizim 

– Çështje e kompanisë private.

– Strategjia e zhvillimit të zonës dhe rezultatet e pu-
nës duhet të raportohen, arsyetohen dhe aprovohen 
në Ministri – SME Agency. 

Plani Strategjik per kompanin menaxhuese  

Misioni: 

• Menaxhimi modern i zonës ekonomike për të ofruar 
ambient të përshtatshëm për zhvillimin e bizneseve, 
konform standardeve më të larta evropiane dhe 
ndërkombëtare, gjë që do të ndikojë direkt në zhvil-
limin ekonomik e shoqëror të rajonit dhe Republikës 
së Kosovës. 

Vizioni: 

• Sigurimi i një ambienti më të mirë për zhvillimin e 
biznesit në rajon 

Qëllimet: 

• Q1: Sigurimi i shërbimeve në nivele të kraha-
sueshme me ekonomitë e zhvilluara 

• Q2: Vendosja e kompanive cilësore në zonën eko-
nomike

Objektivi: 

• O1: Rritja e investimeve të huaja direkte

• O2: Ngritja e punësimit në rajon

• O3: Ngritja e produktivitetit 

• O4: Ngritja e shkallës së inovacioneve në zonë eko-
nomike

• O5: Ngritja e eksportit

Indikatorët e suksesit: 
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• Numri i kompanive të huaja

•  Vlera e investimit

• Numri i të punësuarve

• Vlera e eksportit

• Mesatarja e lartësisë së pagave të punëtorëve

• Numri i kompanive të reja

• Shkalla e inovacionet në zonë

• Relacioni ndërmjet vendosjeve dhe shkuarjes së 
bizneseve 

• Vlera e të hyrave nga palët e treta

OFRIMI I SHËRBIMEVE - ZHVILLUESI

• Strategjia për determinimin e zonës së caktuar

• Raportet sa i përket trajtimit të paluajtshmërisë, 

• Lidhja e kontratave dhe aneks-kontratave me 
shfrytëzues privatë

• Përkufizimi i detyrimeve të shfrytëzuesve privatë 
konform ligjit (sigurinë, zhurmën, ambientin, zjarrin, 
lejueshmërinë, licencën, etj.) 

OFRIMI I SHËRBIMEVE - MENAXHUESI

• Hapësira të lira për vendosjen e bizneseve me qira 
(tokë apo zyrë (Office Space)) ,private 

• Ndërtimet, lejet për ndërtime, mjedisi etj. zhvil-
luese, administrative 

• Infrastrukturë mbështetëse: Restorante, galeri arti, 
salla konferencash, mjedise sportive

• Mjedisi: Respektimi i standardeve ndërkombëtare 
dhe të EU për mbrojtjen e ambientit

• Furnizim i pandërprerë me ujë të pijshëm dhe in-
dustrial, më lirë se tregu 

• Furnizimi me energji për 24 orë. Sistem nëntokë-
sor furnizimi, voltazh i pandërprerë dhe konstant, jo 
ndërprerje energjie për 24 orë dhe 365 ditë. Energjia 
shitet 10 - 14 % më lirë se tregu 

• Garancion te larte ne furnizim me  energjinë e nevo-
jshme 

• Siguria: Roje private , qenë të trajnuar, rrethojë  të 
larta rrethuese 

• Sigurim nga zjarri: I certifikuar, jep ndihmë brenda 
nje kohe shume te shkurter brenda disa  minutash, 

• Rrugët cilësore 

• Lidhje me Rruget kryesore 

• Pastrimi i ambientit: Pastrimi i mbeturinave, gjel-
bërimi, pastrimi i borës, etj. 

• Transport i mundshëm me qytetin, kryeqytetin, 
aeroportin, stacionet e autobusëve dhe të trenit 

• Shërbimet me IT teknologji. Fibra optike dhe ISDN, 
“Zonë Intelegjente”, Internet

• Përkrahje bizneseve për përfitime financiare dhe 
profesionale nga palët e treta 

• Fillim i shpejt ,  te gjitha sherbimet ne nje vend, për 
bizneset e reja 

• Përkrahje kompanive për ndërlidhje dhe bashkë-
punim me banka për linja të kredive dhe të kapitalit 

• Hapësira relaksuese ,kryesisht për punëtorët e 
zonës ,Festa të ndryshme, ivente të tjera sociale dhe 
profesionale për relaksim dhe zhvillim të stafit dhe 
bizneseve 

• Analiza dhe vlerësimi i ambientit biznesor 

• Zhvillimi i rrjetit ndërmjet bizneseve brenda zonës 
ekonomike dhe jashtë saj 

• Zhvillimi i biznes-planeve 

• Ofrimi i shërbimeve për kontabilitet, financa dhe 
çështje juridike 

• Organizimi i konferencave, seminareve, forumeve 
dhe ngjarjeve informuese 

• Promovimi i zonës dhe bizneseve në media lokale 
dhe ndërkombëtare 

• Ndërlidhja e bizneseve me studentët, duke orga-
nizuar bursën e punësimit, praktika dhe punësim të 
përkohshëm

• Zhvillimi i projekteve, etj.

FINANCAT

Parimi i vetëfinancimit

•Të hyrat:

– Qiraja

– Shërbimet

– Donacionet

– Projektet

– Konsulenca

• Kostot:

– Rroga

– Shërbimet e jashtme

– Administrimi

– Investimet
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PLANI FINANCIAR 2011 - 2014

Të hyrat 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

Të hyrat nga qiraja
€61,200.00 74.45% €72,000.00 60.50% €86,400.00 56.32% 216,000.00 64.86%

Të hyrat nga projektet
€ 7,000.00 8.52% €17,000.00 14.29% €30,000.00 19.56% € 70,000.00 21.02%

Të hyrat nga partneritetet me 
institucione dhe universitete

€ 5,000.00 6.08% € 15,000.00 12.61% € 20,000.00 13.04% € 30,000.00 9.01%

Të hyrat nga reklamat (10 
bilborda)

€ 6,000.00 7.30% € 12,000.00 10.08% € 12,000.00 7.82% € 12,000.00 3.60%

Të hyrat e tjera
€ 3,000.00 3.65% € 3,000.00 2.52% € 5,000.00 3.26% € 5,000.00 1.50%

Të hyrat bruto
€ 82,200.00 100.00% € 

119,000.00
100.00% € 

153,400.00
100.00% € 333,000.00 100.00%

Growth rate   44.77%  28.91%  117.08%  

         

Shpenzimet
        

Shpenzimet e zyrës - (Interneti, 
materiali) Shpenz etj)

€ 7,200.00 4.07% € 7,200.00 3.55% € 7,200.00 3.34% € 7,200.00 2.16%

Shpenzimet për paga
€ 85,200.00 48.14% € 85,200.00 41.97% € 85,200.00 39.55% € 85,200.00 25.59%

Shpenzimet për marketing
€ 1,000.00 0.56% € 2,000.00 0.99% € 2,000.00 0.93% € 2,000.00 0.60%

Shpenzimet publike
€ 3,000.00 1.69% € 3,000.00 1.48% € 3,000.00 1.39% € 3,000.00 0.90%

Shpenzimet për mirëmbajtje të 
hapësirave të përbashkëta

€ 72,000.00 40.68% € 72,000.00 35.47% € 72,000.00 33.43% € 102,000.00 30.63%

Shpenzimet për komunikim
€ 2,000.00 1.13% € 2,000.00 0.99% € 3,000.00 1.39% € 2,000.00 0.60%

Shpenzimet e projekteve
€ 5,000.00 2.82% € 6,800.00 3.35% € 15,000.00 6.96% € 15,000.00 4.50%

Shpenzimet e tjera
€ 1,600.00 0.90% € 2,500.00 1.23% € 2,500.00 1.16% € 10,000.00 3.00%

Hulumtim dhe zhvillim
€ 0.00 0.00% € 4,000.00 1.97% € 5,000.00 2.32% € 30,000.00 9.01%

Investimet në laboratorë dhe 
inkubatorë biznesi

€ 0.00 0.00% € 13,300.00 6.55% € 10,500.00 4.87% € 30,000.00 9.01%

Udhëtimet për qëllime të part-
neriteteve

€ 0.00 0.00% € 5,000.00 2.46% € 10,000.00 4.64% € 10,000.00 3.00%

Investimet në infrastrukturë 
plotësuese

€ 0.00 0.00% € 0.00 0.00% € 0.00 0.00% € 36,600.00 10.99%

SHPENZIMET TOTALE
177,000 100% 203,000 100% 215,400 100% 333,000 100%

FITIMI BRUTO
-94,800  -84,000  -62,000 0 0 0 

TATIMI NË FITIM
0 10% 0 10% 0 10% 0 10%

FITIMI NETO
-94,800  -84,000  -62,000 0.00% 0 0.00%
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Assumptions

Çmimi për qira do të jetë 0.03 
euro për m² në tri vitet e para
Qiraja do të jetë pjesëmarrëse 
me nivel çdo vit e më të ulët 
në të hyrat e përgjithshme të 
parkut, si indikator I vetëqën-
drueshmërisë

PAGAT

Pagat e planifikuara nuk ndry-
shojnë në këtë periudhë

drejtori Financieri eksperti sekretari tekniku Totali / 
muaj

BORDI 5 anetare

1,000 700 700 500 200 3100 800

Të hyrat nga marketingu vijnë 
nga bilbordat e instaluar në 
park në sasi 10 copë, ku në vitin 
e parë janë vetëm 5 të shitura, 
ndërsa viteve të tjera shiten të 
gjitha 

4,000

Parku nuk duhet të ketë profit, 
prandaj mbetja neutralizohet 
në kategorinë e shpenzimeve të 
tjera, të cilat mund të përdoren 
për çkado që parku mund të 
ketë nevojë
Partneriteti me universitete 
është shumë strategjik, sepse 
në këtë park me laboratorët dhe 
inkubatorët e biznesit si dhe i 
gjithë potenciali biznesor që 
është në të, universitetet mund 
të simulojnë dhe të aplikojnë 
të gjitha kurikulat biznesore të 
aplikuara në programet e tyre

Mirëmbajtja e hapësirave të 
përbashkëta përfshin: Mirëm-
bajtjen teknike të rrugëve, 
pastrimin e hapësirave të për-
bashkëta, riparimet e prishjeve 
teknike etj.
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Takimi 3

Në takim edhe një herë janë prezantuar të gjitha propozimet, por fokusi ka qenë në Propozimin e Tretë dhe në Propozimin 
e Katërt.

Nga dy takimet e para ka rezultuar që gjatë debatit në grupin  punues ka rezultuar që për menaxhimin e zonave eko-
nomike në kosovë janë përcaktuar për dy variante që janë :

1. Varianti i parë –është Propozimi nr-3

2. Varianti i dytë-është propozimi nr-4 

Këto dy variante janë të eksploruar në detale në vijim: 

Varianti i Parë- Propozimi 3

Ndërmarrja Publike Qendrore

Përparësitë Dobësitë 
• Baza ligjore në fuqi
• Kontrolli direkt nga qeveria
• Eksperienca nga kompanitë e tjera publike 
• Mundësia me e madhe per investimeve
• Fuqia vendimmarrëse

• Numri i madh i punëtorëve 
• Struktura e komplikuar organizative 
• Buxheti i madh i nevojshëm për operim të kompa-
nisë
• Pasiviteti i kompanisë publike duke pasur buxhetin 
e siguruar.
• Privatizimi i vështirë i kompanisë publike
• Përvoja jo e mirë e deritanishme me kompanitë 
publike

Mundësitë Kërcënimet/rreziqet 

• Menaxhim qendror i të gjitha zonave ekonomike
• Shfrytëzimi i përvojave të kompanive të tjera pub-
like
• Mundësia e marrjes së kredive me kushte të volit-
shme
• Aplikimi në fondet e EU për zhvillimin e ZE

• Rëndimi i buxhetit të Kosovës në rast të mossuksesit 
të kompanisë
• Financimi shtesë 
• Mosangazhimi i ekspertëve për shkak të pagesave 
të ulëta
• Oferta joprofesionale për banorët e zonës 
• Rritja e pakontrolluar e numrit të punëtorëve
 

Ndërmarrja e Re Publike  Qendrore Për Zonat Ekonomike
ASPEKTI LIGJOR

Hyrje

Ndonëse Kosova nuk ka përvojën e nevojshme për menaxhimin e zonave ekonomike përgjithësisht, fillimisht, një 
kornizë e mirëfilltë koherente dhe një monitorim aktiv i ministrisë përkatëse, do të ishte e nevojshme për sendërtimin 
e politikave të përgjithshme të zhvillimit të zonave ekonomike – siç është rasti i zonës ekonomike e njohur si “Parku i 
Drenasit”. Kjo nënkupton se zona ekonomike aktuale, fillimisht  do duhej menaxhuar ose se paku monitoruar nga një 
Ndërmarrje e RE Publike Qendrore – ndërmarrje kjo e cila do duhej themeluar në të ardhmen e afërt. 

Më pastaj, pas një periudhe të arsyeshme kohore, do duhej rishikuar mundësia e menaxhimit të kësaj zone ekonomike (dhe 
zonave tjera) nga sektori publik dhe ai privat, dhe atë në formën dhe mënyrën përkufizuar qartë më Ligjin mbi Partneritetin 
Publiko Privat dhe Koncesionet  në Infrastrukturë dhe Procedurat për dhënien e tyre - si dhe ligjet tjera në fuqi. Kjo aq më 
parë pasi tanimë është e ditur se, Qeveria e Republikës së Kosovës ka bërë shpalljen e kësaj zone ekonomike, dhe së në këtë 
zonë ekonomike qeveria ka investuar para të konsiderueshme për rregullimin e sajë, investime këto të cilat si objektiv parë-
sor do kenë ofrimin e kushteve të domosdoshme që operuesit ekonomikë (zhvilluesit) në cilësinë e personave fizikë apo 
juridikë, vendas apo të huaj, do të mund ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre afariste në këtë zonë ekonomike.

SWOT –propozimi 3      

49



Bazuar në sa u tha më sipër, si dhe mbështetur në faktin se në Kosovë do të ketë edhe zona të tjera ekonomike – 
përveç “Parkut të Drenasit”, patundshmëria e të cilave zona ekonomike do jenë në pronësi të shtetit, është propozim 
i bazuar se me qëllim të menaxhimit të mirëfilltë të të gjitha zonave ekonomike në mbarë territorin e Republikës së 
Kosovës, në përputhje më Ligjin mbi Ndërmarrjet Publike, të themelohet një Ndërmarrje e RE Publike Qendrore, ndër-
marrje publike kjo e cila do të organizohej si shoqëri aksionare në harmoni edhe më Ligjin mbi Shoqëritë Tregtare.

Qëllimi & Detyrimet e Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore 
për Zonat Ekonomike

Propozimi për themelimin e një Ndërmarrjeje Publike Qendrore për zonat ekonomike, elaboruar më lart, është i 
bazuar edhe në faktin se Ligji mbi Ndërmarrjet Publike dhe Ligji mbi Qeverisjen Lokale nuk janë ligje plotësisht të 
harmonizuara, prandaj, në një të ardhme të afërt, mund të ketë kundërthënie në çështje të problemeve të caktuara në 
barrë të zonave ekonomike, siç është çështja se çfarë do të jetë raporti i pushtetit qendror dhe atij lokal kundrejt një 
zone të caktuar ekonomike, dhe sidomos kundrejt “Parkut të Drenasit”, pastaj çështjet të cilat kanë të bëjnë lidhur më 
menaxhimin e zonës ekonomike, detyrimet, përgjegjësitë dhe çështjet e tjera nga fushëveprimi i zonave ekonomike 
përgjithësisht.

Propozimit të sipërtheksuar i kontribuon edhe fakti se në Kosovë tanimë është themeluar Agjencia për Zhvillimin e 
NVM-ve, roli i së cilës do të duhej kuptuar si “dhomë e spastrimit” sa i përket përzgjedhjes së operuesve ekonomikë, 
të cilët shprehin dëshirën e tyre për zhvillim biznesi në zona ekonomike. Jemi të mendimit se monitorimi i zonave 
industriale edhe nga një Ndërmarrje e RE Publike Qendrore – si një subjekt jo edhe aq i madh sa i përket numrit të të 
punësuarve por në nivel qendror, është i justifikueshëm. 

Themelimi i Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore do të ishte domosdo ndihmesë e drejtpërdrejtë kundrejt Agjencisë 
për Zhvillimin e NVM-ve, pasi vendimmarrja për menaxhimin dhe qeverisjen e zonave ekonomike do të zbriste në 
nivel të Ndërmarrjes Publike për zonat ekonomike dhe Agjencisë, pa pasur nevojë të implikimit direkt apo indirekt në 
vendimmarrje të ministrisë dhe/apo qeverisë në sendërtimin e zonave ekonomike.

Qëllimi parësor për themelimin e një Ndërmarrjeje të RE Publike Qendrore për zonat ekonomike do jetë sidomos rritja 
afatgjate e vlerës së ndërmarrjes dhe aksioneve të saj, pastaj zhvillimi, mbarëvajtja operacionale e zonave ekonomike, 
promovimi i investimeve, mbështetja profesionale, administrative dhe infrastrukturore për bizneset që operojnë në 
zonat ekonomike, dinamizmi zhvillimor i zonave ekonomike, formimi i kushteve si dhe parakushteve me specifika të 
veçanta për operuesit ekonomikë në zonë ekonomike, ofrimi i lehtësimeve administrative, siç janë taksat etj., si dhe 
fushëveprime të tjera të përcaktuara me ligje në fuqi.

Përveç kësaj, Ndërmarrja e RE Publike Qendrore për zona ekonomike propozohet që, në suaza të kompetencave të 
veta, t’i ushtroj edhe këto punë dhe detyra:

-  planifikimin dhe zhvillimin e zonës ekonomike, si dhe sigurimin e kushteve dhe parakushteve për shfrytëzim sa më 
racional dhe me nikoqirllëk të zonës ekonomike,

-  të sigurojë kontroll dhe të udhëheqë respektivisht të drejtojë më asetet e të gjitha zonave ekonomike në tërë ter-
ritorin e Republikës së Kosovës, qoftë për zona ekonomike të themeluara apo ato në themelim,

-  të bëjë koordinimin e aktiviteteve të organeve shtetërore dhe ndërmarrjeve të tjera publike në hapësirat e zonës 
ekonomike,

-  të bëjë promovimin dhe reklamimin në formë të marketingut të zonës ekonomike,

-  të bëjë promovimin e zonës ekonomike përmes marrëdhënieve dhe kontakteve të drejtpërdrejta më publikun,

-  të bëjë përzgjedhjen e operuesve ekonomikë për vendosje në zonë ekonomike dhe/apo largimin e tyre për shkaqe 
të justifikuara,

-  të bëjë evidentimin e thukët të veprimtarive të operatorëve ekonomikë (bizneseve) të vendosur në zonën eko-
nomike,

-  të themelojë organ të posaçëm këshillëdhënës për tejkalimin e mosmarrëveshjeve eventuale ndërmjet operatorëve 
ekonomikë (bizneseve) të vendosur në zonë ekonomike, 

-  të raportojë përmes raportimeve vjetore për punën e zonës ekonomike ministrisë përkatëse dhe organeve të tjera 
relevante të Republikës së Kosovës, si dhe

-  të kryejë edhe punë të tjera me rëndësi të posaçme për funksionimin sa më efikas të zonave ekonomike.

Në vazhdën e detyrimeve të tjera të Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për zonat ekonomike, propozohet që Ndër-
marrja e RE Publike Qendrore për zonat ekonomike do duhej të bëjë edhe koordinimin e nevojshëm:

50



-  gjatë sigurimit të lejeve, pëlqimeve, konkretisht lejeve të përcaktuara me ligje të posaçme që nevojiten për theme-
limin gjegjësisht fillimin me punë gjatë funksionimit të zonës ekonomike,

-  mbikëqyrjen mbi funksionimin e infrastrukturës në zonën ekonomike,

-  kontrollin e kohëpaskohshëm të prodhimeve të operuesve ekonomikë në zonë ekonomike, si dhe të bëjë dhënien 
e vërtetimeve përkatëse për prejardhjen e produkteve,

-  dhënien e licencave për eksport dhe import, si dhe dhënien e të gjitha vërtetimeve, certifikatave dhe dokumenteve 
të tjera të nevojshme për lehtësimet doganore dhe tatimore të operuesve ekonomikë (firmave) në zonë ekonomike,

-  kryerjen e veprimtarive ekonomike me karakter publik për nevojat e operuesve ekonomikë të vendosur në hapë-
sirat e zonës ekonomike, si dhe

-  mbrojtjen e rendit publik dhe sigurisë së personave dhe pasurisë në hapësirat e zonës ekonomike, mbrojtjen nga 
kriminaliteti.

Themelimi i Ndërmarrjes së RE Qendrore për zonat ekonomike nuk paraqet asnjë pengesë për futjen e kapitalit privat 
përmes partneritet publik-privat në zona ekonomike.

Procedura e themelimit të Ndërmarrjes së RE 

 Publike Qendrore për Zonat Ekonomike

 a/. Inicimi procedural
Bazuar në dispozitën e nenit 11 alineja 11.1 dhe 11.2 të Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike, propozimin për themelimin e 
një Ndërmarrjeje të RE Publike Qendrore për Zonat Ekonomike do të duhej bërë drejtpërdrejt nga Ministria e Tregtisë 
dhe Industrisë (MTI-i), kurse vendimin përfundimtarë mbi themelimin e Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për 
Zonat Ekonomike e merr Qeveria e Republikës së Kosovës. 

Organizimi i brendshëm i Ndërmarrjes se RE Publike Qendrore do sendërtohej në pajtim më Ligjin mbi Ndërmarrjet 
Publike, aktet nënligjore si dhe rregullore të brendshme normative, siç janë: Statuti - si akt themelor; Rregullorja mbi 
Organizimin dhe Sistematizimin e Brendshëm; Rregullorja për Punët Financiare dhe ato të Kontabilitetit; Rregul-
lorja mbi Sigurinë dhe Mbrojtjen nga Zjarri; Rregullorja për Mbrojtjen e Ambientit nga Ndotjet; Kontratën Kolektive; 
Rregullorja për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore; Rregullorja mbi Përfaqësimin e Përgjithshëm dhe atë më Prokurë; 
Rregullorja për Anëtarësimin e Anëtarëve të Rinj etj.  

Ndërmarrja e RE Publike Qendrore për zonat ekonomike i nënshtrohet plotësisht të gjitha ligjeve të aplikueshme në 
Kosovë, ligje këto të cilat themelojnë dispozita përkatëse për rregullimin e ndërmarrjes publike, pastaj themelojnë 
detyrime ose kushte të veçanta etj., dhe sidomos aplikimin e Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike dhe Ligjit mbi Shoqëritë 
Tregtare dhe aktet nënligjore, duke përfshirë kushte rregullatore për veprimtarinë e caktuar që ndërmarrja publike 
ushtron veprimtarinë e saj afariste. 

b/. Udhëheqja
Me Ndërmarrjen e RE Publike Qendrore për zonat ekonomike udhëheq Bordi Drejtues, Kryeshefi Ekzekutiv (drejtori) 
dhe stafi tjetër menaxhues.

Për shkak se Ndërmarrja e RE Publike Qendrore për zonat ekonomike është ndërmarrje me veprimtari të një natyre 
shumë të veçantë, propozohet që Bordi i Drejtorëve të përbëhet vetëm nga pesë (5) drejtorë. Të gjithë drejtorët, 
përveç njërit, do të zgjidheshin nga qeveria, dhe secili drejtor i zgjedhur në këtë mënyrë shërben me mandat prej 
tri (3) vjetëve. Drejtori tjetër (drejtori i pestë) do të jetë kryeshef ekzekutiv i Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për 
zonat ekonomike dhe i njëjti zgjidhet nga Bordi i Drejtorëve në procedurë të paraparë me dispozitën e nenit 21 të 
Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike.

Zgjedhjen e Bordit të Drejtorëve, qeveria mund ta bëjë vetëm nga lista e atyre personave të cilët i janë propozuar 
qeverisë nga Komisioni përkatës rekomandues dhe qeveria duhet siguruar që së paku dy (2) drejtorë të jenë ekspertë 
nga lëmit adekuate, ose të kenë njohuri nga lëmi i kontabilitetit.

Asnjë anëtar i Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për zonat ekonomike, përveç anëtarit i cili 
është kryeshef ekzekutiv, nuk do duhej të kenë kompetenca ekzekutive. Gjithashtu, kryeshefi ekzekutiv i Ndërmarrjes 
së RE Publike Qendrore për zonat ekonomike nuk do duhej të shërbente si kryesues ose ushtrues detyre i Kryesuesit 
të Bordit të Drejtorëve.
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Drejtor ka të drejtë të zgjidhet vetëm personi i cili i plotëson kushtet dhe kriteret e përkufizuara qartë me dispozitën e 
nenit 17 të Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike.

Ligjërisht, Bordi i Drejtorëve i Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për zonat ekonomike do të ushtrojë mbikëqyrjen 
permanente dhe të thukët të ndërmarrjes publike, dhe posaçërisht veprimtarinë e zyrtarëve të ndërmarrjes publike.

Po qe se veprimtaria e Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për zonat ekonomike devijon nga përkufizimet e per-
ceptuara në planin e biznesit të kompanisë për periudhë të caktuar financiare, Bordi i Drejtorëve domosdo duhet të 
kërkojë nga kryeshefi ekzekutiv një raport me shkrim lidhur më shkaqet e performancës së dobët, si dhe të marrë të 
gjitha masat korrigjuese. 

Nëse Ndërmarrja e RE Publike Qendrore për zonat ekonomike dështon në përmbushjen e planit të biznesit dy vite 
radhazi, Bordi i Drejtorëve duhet të bëjë shkarkimin e kryeshefit ekzekutiv, si dhe t’i raportojë qeverisë lidhur me 
arsyet e marrjes së vendimit mbi shkarkimin. 

Zbatimin e detyrave të besuara (fiduciare) të drejtorëve, si dhe kërkimin e përgjegjësisë së tyre, pastaj kompensimin e 
pagave (honorarëve), duhet trajtuar në kuptim të zbatimit të dispozitës së neneve 19 dhe 20 të Ligjit mbi Ndërmarrjet 
Publike.

c/ Organizimi i brendshëm
Organizimi i brendshëm i Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për zonat ekonomike do të sendërtohet bazuar në 
Statutin e ndërmarrjes publike, si akt themelor normativ, si dhe aktet e tjera normative (rregullore) nga lëmi i mar-
rëdhënies së punës, sistematizimit (organografitë) të punëve dhe detyrave të punës, kontabilitetit dhe financave, 
marketingut dhe zhvillimit, mbrojtjes nga zjarri dhe siguria etj., akte këto të cilat duhet të jenë të harmonizuara me 
dispozitat adekuate të Ligjit mbi Shoqëritë Tregtare dhe ligjet e tjera në fuqi. Përveç kësaj, ndërmarrja do të jetë e 
detyruar që aktet e veta normative t’i harmonizojë edhe me modelin e akteve normative (rregulloreve) të përshkruar 
dhe përgatitur nga ministria përkatëse. 

Statutin e Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për zonat ekonomike e nxjerr respektivisht e miraton Bordi i Drej-
torëve, dhe atë në afat 30 ditësh nga dita e themelimit të ndërmarrjes. Ndërmarrja detyrimisht projektin e Statutit 
duhet dorëzuar paraprakisht ministrisë, me qëllim të dhënies së pëlqimit për miratim të tij. Të gjitha aktet e tjera 
normative (rregulloret), ndërmarrja duhet t’i nxjerrë brenda afatit prej 90 ditësh nga dita e miratimit të Statutit të 
ndërmarrjes, dhe atë në mënyrë dhe procedurë të paraparë me ligj dhe Statut.

Zgjedhja dhe emërimi i zyrtarëve të Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për zonat ekonomike, pastaj kompensimi 
i tyre si dhe zbatimi i detyrave të besuara (fiduciare) të zyrtarëve, bëhet në procedurë dhe formë paraparë në bazë 
të dispozitave të neneve 21, 22 dhe 23 të Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike, si dhe dispozitave adekuate të Statutit të 
ndërmarrjes publike.

d/. Dispozita të tjera 
Është detyrim i Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për zonat ekonomike që, në baza vjetore, 
të bëjë një vlerësim permanent të përmbushjes së detyrimeve të tyre. Kryesuesi është gjithashtu përgjegjës për të 
siguruar kryerjen e rregullt dhe më kohë të vlerësimit. 

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që rezultatet e vlerësimit të përshkruhen në një raport në formë të shkruar, raport 
ky i cili detyrimisht duhet dërguar Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, si dhe Qeverisë të Republikës së Kosovës për 
ndërmarrje qendrore.

Njësia për Politikat dhe Monitorimin e ndërmarrjeve publike qendrore, në periudha vjetore, do të vlerësojë suksesin e 
secilës ndërmarrje publike qendrore, vlerësim ky i cili duhet të publikohet në faqe përkatëse interneti.

Nën përgjegjësinë e kryeshefit ekzekutiv, Ndërmarrjes e RE Publike Qendrore për zonat ekonomike rregullisht do të 
testojë kënaqësinë e operuesve ekonomikë të vendosur në zonë ekonomike, si dhe konsumatorëve të tjerë, shërbi-
met të cilat i ofron. Lidhur me këtë formë testimi, ndërmarrja do të përpilojë raport me shkrim, raport ky i cili duhet 
dorëzuar Njësisë për Politikat dhe Monitorimet e ndërmarrjeve publike qendrore në procedim të mëtejmë.

Deri më datën 31 tetor të çdo viti kalendarik, zyrtaret e Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për zonat ekonomike 
duhet të përgatitin Planin e Biznesit për vitin e ardhshëm kalendarik. Planin e Biznesit e miraton Bordi i Drejtorëve 
dhe, sipas rasteve, plani për qëllim informimi i dërgohet MTI-së dhe qeverisë. Plani i Biznesit është dokument i karak-
terit publik.

Është detyrim i Ndërmarrjes së RE Publike Qendrore për zonat ekonomike që, brenda 30 ditësh pas çdo tremujori, zyr-
tarët e ndërmarrjes t’i dorëzojnë Bordit të Drejtorëve një raport të shkruar për tremujorin e shkuar, me përmbajtje të 
shkurtër lidhur me pasqyrën organizative të ndërmarrjes, suksesin afarist dhe financiar për tremujorin e shkuar, lëndët 
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e proceduara në gjykatë ose arbitrazh, transaksionet e konsiderueshme, si dhe propozim-ndryshimet eventuale që 
do shkonin në favor të afarizmit të ndërmarrjes.

Në rast auditimi (të jashtëm apo të brendshëm) të ndërmarrjes, Bordi i Drejtorëve, kryeshefi ekzekutiv dhe stafi tjetër 
i ndërmarrjes janë të detyruar që të jenë kooperativë në dhënien e informatave – shënimeve dhe dokumenteve të 
cilat do të kërkohen nga autoriteti i auditorit.

Me qëllim të zotimit për zbatimin e standardeve më të larta të mirësjelljes dhe praktikave afariste, me udhëzime të 
qarta për sjelljen e drejtorëve, zyrtarëve, punonjësve dhe konsulentëve profesionalë të ndërmarrjes, si dhe krijimin e 
një programi të mirëfilltë për mbrojtjen e personave të cilët zbulojnë para publikut fakte për aktivitete të paligjshme 
brenda ndërmarrjes, Ndërmarrja e RE Publike Qendrore për zonat ekonomike ka për detyrim ligjor që të përgatisë 
Kodin e Etikës dhe Qeverisjen Korporative. Çdo drejtor, zyrtar apo i punësuar në ndërmarrje, duhet të nënshkruajë 
një zotim në formë të shkruar për respektimin e kodit të etikës dhe qeverisjes

Varianti 2-Propozimi 4

Ndërmarrja Private Për Menaxhimin e Zonave Ekonomike

Përparësitë Dobësitë 
• Hierarki më e thjeshtë organizative e kompanisë
• Qasje  Zhvillimore që krijon të ardhura më të mëdha 
dhe zhvillim më të madh të ZE
• Procedura më e shpejt për Angazhimin e 
eksperteve adekuat 
• Ofrimi i shërbimeve profesionale për banorët e ZE
• Angazhimi më i madh i kompanisë private për 
zhvillimin e ZE për të rritur përfitimet e kompanisë 
menaxhuese

• Kontrolli- mbikqyrja e kompanisë private nga qeve-
ria e vështirësuar (me ndërmjetesim nga AMNVM)
• Mungesa e eksperiencës së kompanisë private në 
menaxhimin e ZE
• Fuqia vendim marrëse në politikat zhvillimore të ZE 
në Kosove. 

Mundësitë Kërcënimet/rreziqet 

• Aplikimi në fondet  zhvillimore
• Oferta profesioanle zhvillimore  për banorët (bizne-
set) e ZE
• Angazhimi i shpejt i ekspertëve adekuat për ofrimin 
e shërbimeve 
• Aplikim në projekte vendore dhe ndërkombëtare 
• Procedura më të shkurta për intervenime

•  Mos suksesi i kompanisë private rrezikon tërheqjen 
e kopmpanisë dhe deri në përzgjedhje të kompanisë 
tjetër  ZE  mbetet pa shërbime 
• Kufizimi i zhvillimit nga marrja e profitit nga  
kompania private.
 

SWOT –propozimi 4    

ASPEKTE LIGJORE 

 HYRJE 

Propozohet që Ligji për Zonat Ekonomike, sa i përket themelimit të AMNVM si dhe Divizionit për Zonat Ekonomik si 
dhe aktet nenligjore kundrejt kësaj problematike, të mbeten të pandryshuara. 

LIGJORE 

• Ministria - SME Agjencia lidh kontratë mbi menaxhimin e zonave ekonomike në Kosovë me Ndërmarrjen Private për 
menaxhimin me zona ekonomike në Kosovë, konform nenit 2 al 1 dhe 2 të Lpp dhe K, i cili përcakton:

(2. Dispozitat e këtij ligji zbatohen vetëm për marrëdhëniet kontraktuese ose ato institucionale në të cilat: 

2.1. Partneri privat ushtron një veprimtari ekonomike e cila përndryshe do të ishte ushtruar nga një Autoritet Publik; 
dhe 

2.2. Partneri privat merr përsipër të gjithë ose një pjesë të konsiderueshme të rrezikshmërisë që është e lidhur me 
veprimtarinë ekonomike të lartpërmendur. 

• Forma e partneritetit do të vendoset me marrëveshje konform nenit 7 të Ligjit për Partneritet publik-privat dhe 
Koncesion,  i cili përcakton:
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(1. Marrëveshjet mund të zbatohen qoftë përmes aranzhimeve kontraktuese ose institucionale. 

2. Partneritetet publike-private mund të përfshijnë cilindo nga veprimtaritë në vijim ose cilindo kombinim të tyre si: 

2.1. projektimi, ndërtimi, financimi, mirëmbajtja dhe operimi i objekteve të reja të infrastrukturës; 

 2.2. riparimi, modernizimi, financimi, zgjerimi, mirëmbajtja dhe operimi i objekteve ekzistuese të infrastrukturës; dhe/
ose 

2.3. administrimi, menaxhimi, operimi, mirëmbajtja ose shërbimet e tjera që kanë të bëjnë me objektet e reja ose infra-
strukturën ekzistuese. 

3. Autoriteti kontraktues do të zgjedhë mënyrën kontraktuese ose institucionale, e cila pasqyron më së miri ndarjen 
e dëshiruar të rrezikshmërisë dhe përgjegjësive për secilën marrëveshje. Mënyrat kontraktuese mund të përfshijnë, 
përveç të tjerash: Kontratat e Menaxhimit, Marrëveshjet për Qiradhënie-Zhvillim-Operim, Koncesionet, Marrëvesh-
jet për Projektim-Ndërtim-Financim-Operim-Bartje, Strukturat Ndërtim-Zotërim-Operim si dhe çdo strukturë tjetër 
kontraktuese, e cila i bart Partnerit Privat një shkallë të caktuar të rrezikshmërisë ekonomike dhe/ose të performancës 
lidhur me sigurimin e infrastrukturës ose shërbimeve publike.

4. Ky ligj nuk do të zbatohet për kontratat e shërbimit ose kontratat e punëve, sikur që janë të përkufizuara në Ligjin 
për Prokurim Publik. 

• Dhënia e kontratës si dhe përzgjedhja e operatorit ekonomik privat do të duhej të bëhet përmes tenderit publik dhe 
me kritere përkatëse të përcaktuara me ligj dhe akte të tjera.

(Përzgjedhja e partnerit privat do të kryhet në pajtueshmëri me nenet nga 22 deri në 44 të këtij ligji). 

• Të gjitha të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë reciproke sendërtohen qartë në marrëveshje konform nenit 14 në 
të cilin parashihen: Të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Autoritetit Kontraktues, dhe nenit 15, ku parashihen Të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Partnerit Privat 

• Afati i kontratës lidhet në afatin prej së paku 5 vitesh, me mundësi të vazhdimit të saj.

MENAXHUES / ORGANIZIM 

• Subjektiviteti i plotë i operatorit menaxhues privat-publik do të rregullohet me Statut dhe akte të tjera normative. 

Me Statut duhet të rregullohen organizimi dhe mënyra e afarizmit të ndërmarrjes private, kompetencat e autoriteteve 
të tij, mënyrëa e marrjes së vendimit të organeve si dhe çështje të tjera relevante për afarizmin më të suksesshëm 
të Ndërmarrjes, si dhe të ushtrojë veprimtarinë me qëllim të sigurimit e të formimit dhe zhvillimit të kërkesave për 
menaxhimin tekniko-teknologjik të ndërmarrjes për nevojën e anëtarëve që operojnë në zona ekonomike, në pajtim 
me Ligjin për Shoqëritë Tregtare të Kosovës. 

Ndërmarrja Private ushtron edhe shërbime si në vijim:

• Mbështetje marketingu në tregun vendor dhe të huaj, në formën e informatave të tregut. Me zbatimin e promocione-
ve, me ndërlidhjen e kontakteve afariste, me lidhjen e rrjetit të zonave ekonomike, organizimin e prezantimeve, shitje 
të drejtpërdrejtë;

• Këshillime financiare dhe ndihmë për përfitimin e mjeteve nga marrëveshjet e favorshme; 

• Këshillime teknologjike, zbatimin e mbrojtjes së pronësisë industriale;

• Verifikim profesional dhe vlerësim i ideve individuale, inovacione dhe kërkim në interesin afarist;

• Trajnime të sipërmarrësve;

• Ndikimi në kushtet e rrethit (tatimet dhe kontributet);

• Zhvillimi i sinergjisë afariste në mes të ndërmarrjeve dhe grupimi i interesave të tregut;

• Paraqitja në tregun global dhe kyçja në projekte ndërkombëtare;

• Ndihma gjatë themelimit të ndërmarrjes dhe kërkimi i partnerëve;

• Qira e favorshme e lokaleve afariste që ngrit vetë kompania private menaxhuese

• Qasja dhe përdorimi i nevojave të infrastrukturës;

• Shërbimet me interes të përbashkët.

Strategjia e zhvillimit të zonës ekonomike dhe rezultatet e punës duhet të raportohen, arsyetohen dhe aprovohen në 
Ministri– SME Agency 
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FINANCIARE 

• Buxheti do të rregullohet nga vetëfinancimi, edhe atë kryesisht përmes:

- Qirasë,

- Donacioneve, 

- Subvencioneve, 

- Projekteve 

- Tenderëve, 

- Këshillave për ndërmarrësit, etj.

 • Është në interes të vetë zonës dhe ministrisë kompetente si organ shtetëror kompetent në bazë të Ligjit, që pu-
nëmarrësi privat të ndihmohet tek bankat afariste për marrjen e kredive me qëllim të zonës përkatëse me kushtet e 
favorshme.

  

ZHVILLIMORE 

 o Themelimi i një asociacioni, i cili do të përkujdesej për të gjitha punët për funksionimin më të suksesshëm rreth 
ushtrimit të veprimtarive të zonave ekonomike në Kosovë 

o Kategorizimi, specializimi, trajtimi fer ndërmjet anëtarëve, bashkëpunimi rajonal dhe shtetëror dhe ndërkombëtar.
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Përfundim

Programi për menaxhimin e Zonave Ekonomike (ZE) ka përfshirë një analizë detale të shumë faktoreve që kanë 
ndikim në :

• Krijimin e Zonave Ekonomike dhe Menaxhimin e tyre

Kjo analizë është realizuar nga UBT dhe një grup punues që ka pas një perfshirje të gjërë të eksperteve të institu-
cioneve të ndryshme në Kosovë .

Analiza ka përfshirë :

• vizitën studimore në Slloveni të grupit të eksperteve nga kosova  që kanë qenë pjesë e ketij projekti, 

• katër punëtori të mbajtura në Kosovë me grupin punues 

• Punë ekipore të grupit të ekspertëve të UBT-së të angazhuar në projekt 

• Hulumtimi i ZE nëpër Botë-Praktikat e menaxhimit  të ZE nëpër botë 

Nga aktivitetet e lartëshenuara të ekspertëve të involvuar në këtë projekt janë rekomanduar 4 (katër) modele të kom-
panisë për menaxhimin e ZE në Kosovë:

• Modeli 1 Kompani Publike qendrore për menaxhimin e ZE

• Modeli 2 Kompani  e krijuar nga ZE  për menaxhimin e Zonës

• Modeli 3 Kompania publike

• Modeli 4 Kompani private për menaxhimin e ZE

Pas analizave dhe debateve të eksperteve të involvuar në këtë projekt dhe në bazë të SWOT analizave Grupi punues 
dhe ekspertët kan rekomanduar që nga kjo analize të rezultojnë dy rekomandime si më të suksesshme dhe më të 
pranueshme në aspektin e implementimit dhe në pajtueshmëri me legjislacionin aktual të Kosovës.

Modelet e rekomanduara janë :

• Modeli 3 Kompania publike për menaxhimin e ZE

• Modeli 4 Kompani private për menaxhimin e ZE

Për këto modele janë bërë analiza ligjore, financiare etj për të analizuar mënyrën e implementimit dhe aplikuesh-
merin e këtyre modeleve për menaxhimin e ZE në Kosovë dhe gjithashtu është punuar edhe biznesplani tre vjecar 
në bazë të parametrave aktual të vetëm një zone në Kosovë-Parku i Biznesit në Drenas.

Të dy këto rekomandime kanë perparesitë  e tyre të cilat janë të matshme dhe përafersisht kan një balanc të njejt 
prandaj që të dyja janë njësoj  të favorizuara dhe rekomanduara  nga grupi punues dhe ekspertët.

Analizat e këtyre dy modeleve tregojnë se që të dyja modelet, pavaresisht se për cilin do të vendoset për aplikim, 
premtojnë një menaxhim të mire të ZE në Kosovë.

Këto analiza profesionale janë të prezentuara në këtë hulumtim më sipër dhe janë të detajuara që pasqyrojnë kjartë 
funksionin e të dy modeleve.

Praktikat më të mira botërore janë të prezentara përmes të dy modeleve dhe prandaj Kosova cilin do model që e 
zgjedh do të jetë në dobi të menaxhimit të mirë të ZE. Kjo, megjithatë,  shumë do të varet prej faktorit njeri.
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