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FJALA E KRYETARIT
Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë përmban në grupimin e saj kompani
prestigjoze, kompani me histori suksesi, që çdo shoqatë tjetër do të
kishte dëshire t’i ketë në strukturën e saj. Nuk është e lehtë të kesh një
markë “Made in Albania”. Kur produktet tona dalin në Evropë ndjejmë
pas vetes një paragjykim që kërkon një sforcë dhe sfidë të madhe për ta
eleminuar. Këtë paragjykim e trashëgojmë jo vetëm për faj të produkti
por e trashëgojmë edhe si shoqëri. Një markë të fortë të produktit ose të
shërbimit nuk e bën vetëm produkti e bën shoqëria, e bën politika, e
bën arsimi, e bën shkenca.

SOKOL KRAJA
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Për kaq vite që jemi në kapitalizëm, jemi shumë mirë me hapat që kemi
bërë dhe jemi shumë të rëndësishëm në tregun shqiptar dhe në tregun
rajonal.

FJALA E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM

ARBEN SHKODRA
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Objektivi i Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë ka qënë rritja e
ndërgjegjësimit të prodhuesve për të qënë pjesë aktive e shoqatës. Sot ne
numërojmë rreth 50 biznese më të mëdhenj por realisht ne i shërbëjmë
mbi 800 prodhues shqiptarë në vënd.
Kemi qënë prezent vazhdimisht me komunikimet tona publike, pjesë e
debateve, intervistave, tryezave të rëndësishme dhe jemi munduar që të
themi fjalën tonë pa asnjë ekuivok dhe shumë të drejtëpërdrejtë. Në fund
ne mbetemi prodhues, ne mbetemi pa ngjyrim politik dhe mundohemi të
ndihmojmë prodhuesit shqiptarë të gjejnë vendin e tyre në ekonominë
shqiptare.
Ne kemi marrë një impenjim shtetëror që të jemi pjesë e zonës ekonomike
rajonale. Duhet të përgatisim prodhuesin vendas si të qasen në rajon dhe në
botë. Nëse ne nuk lehtësojmë prodhimin, nësë ne nuk identifikojmë cilat
janë problemet e prodhimit vendas, në zonën ekonomike rajonale do të
jemi absolutisht shumë të disavantazhuar.
Të konsumojmë produktet “Made in Albania”, me një cilësi më të mirë, për
një jetë më të shendetshme, për një ekonomi më të pasur.

BORDI DREJTUES
Bordi Drejtues sipas statutit të shoqatës përbëhet nga 15 anëtarë, ku sipas vendimit të
Asamblesë së Përgjithshme anëtarët përfaqësues për 2018 janë:
Filip Gjoka - President
Sokol Kraja - Zevendëspresident
Bardhyl Baltëza - Zevendëspresident
Luan Leka - Anëtar
Nikolin Jaka - Anëtar
Donika Mici - Anëtar
Luan Muça - Anëtar
Vullnet Haka - Anëtar
Agim Rrapaj - Anëtar
Stefan Pinguli - Anëtar
Lumir Osoja - Anëtar
Gjergji Gjika - Anëtar
Reshat Mansaku - Anëtar
Asllan Baraj - Anëtar
Edmond Ziso - Anëtar
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AKTIVITETET TONA
NË 1 VIT KALENDARIK
Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë ka patur një axhendë të ngjeshur
në zhvillimin e aktiviteteve për vitin 2018, të cilët kanë të bëjnë me
zhvillime të tryezave të komiteteve të politikave, zhvillimi të tryezave
të ndryshme sektoriale, zhvillimin e mbledhjeve të bordit drejtues
dhe mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme, zhvillimin e eventeve
me qëllim promovimin e produkteve shqiptare si dhe aktivitete të
tjera ku shoqata ka marrë pjesë.
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MBLEDHJET E KOMITETEVE
DHE TRYEZAVE SEKTORIALE
7 SHKURT

12 JANAR
Mbidhet Komiteti për
Legjislacionin, Taksat dhe
Procedurat në të cilën u
diskutua mbi projektvendimin
“Mbi etiketimin e
ushqimit dhe informimin e
konsumatorit”.
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Mblidhet Komiteti i Politikave
për Tregun dhe
Konkurrueshmërinë.
Në tryezën e takimit u
diskutuan mbi shqetësimet
dhe problematikat që has
sektori i industrisë së riciklimit
si dhe kërkesa dhe propozime
që ka ky sektor ndaj Ministrit të
Shtetit për Sipërmarrjen

15 MARS
Zhvillohet tryeza teknike
sektoriale me Ministrinë e
Mjedisit.
Gjatë tryezës sektoriale për
mjedisin u ngritën
problematikat kryesore që
prekin sipërmarrjen në këtë
fushë si menaxhimi i mbetjeve
apo qeset plastike, si dhe u
diskutuan sugjerimet e grupeve
të interesit mbi çështjet
përkatëse.

MBLEDHJET E KOMITETEVE
DHE TRYEZAVE SEKTORIALE
Zhvillohet tryeza teknike
sektoriale me Ministrinë
e Ekonomisë dhe u diskutua
mbi problematikat lidhur me
sistemin fiskal dhe marrjen
parasysh të vërejtjeve dhe
sugjerimeve të grupeve të
interest në hartimin dhe
përgatitjen e ligjeve për të bërë
të mundur implementimin sa
më të drejtë të tyre.

16 MARS

RAPORT VJETOR | 2018

20 MARS

Zhvillohet tryeza teknike
sektoriale me Ministrinë
e Infrastrukturës.
Në këtë tryezë u diskutuan mbi
problematikat e paraqitura nga
të pranishmit në takim dhe
rritjen e standardeve shtetërore
në fushat specifike., formimin
e konsumatorit”.

Zhvillohet tryeza teknike
sektoriale me Ministrinë
e Bujqësisë.
Gjatë tryezës sektoriale,
u ngritën problematikat
kryesore që prekin
sipërmarrjen në këtë fushë,
investimet e parashikuara
nga qeveria si dhe u
diskutuan sugjerimet e
grupeve të interesit mbi
çështjet përkatëse

26 MARS

MBLEDHJET E KOMITETEVE
DHE TRYEZAVE SEKTORIALE
28 MARS

27 MARS
Zhvillohet tryeza teknike
sektoriale me Ministrinë e
Energjitikës, në të cilën
u diskutiua mbi
zbatimin e reformës në
sektorin e energjisë,
investimet e parashikuara nga
qeveria në zgjerimin e rrjetit
dhe zhvillimit të energjisë së
rinovueshme, etj.
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Zhvillohet tryeza teknike
sektoriale me Ministrinë e
Punës. Në këtë tryezë u
diskutuan problematikat dhe
sugjerimet e grupeve të interesit
mbi çështjet përkatëse si dhe në
formulimin e rekomandimeve
mbi hartimin e një strategjie për
nxitjen e punësimit dhe
përfshirjen e komunitetit të
biznesit në mënyrë aktive në
këtë strategji.

20 PRILL
Bashkimi i Prodhuesve
Shqiptarë mori pjesë në tryezë
diskutimi mbi procesin e
negociatave, zhvilluar nga Ministria
për Evropën dhe Punët
e Jashtme. Në këtë tryezë u
diskutua roli dhe rëndësia e
prodhuesve në procesin e
negociatave, përfshirja e
komunitetit të biznesit në dialogun
e negociatave, si dhe krijimin e
tryezave permanente me biznesin.

MBLEDHJET E KOMITETEVE
DHE TRYEZAVE SEKTORIALE
25 MAJ

25 PRILL

Takimi i parë negociues për tarifën
koncensionare të segmentit rrugor
Milot-Morinë,
Ky takim kishte si qëllim
paraqitjen e një analize dhe
efektet që ka dhe jep kjo tarifë për
një grup kategorish të produkteve
shqiptare, që eksportohen në
Kosovë apo në vende të tjera të
rajonit, si dhe propozimin për të
gjetur një zgjidhje sa më të
favorshme .
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Zhvillohet tryezë diskutimimbi
Zhvlerësimi i monedhës së huaj
dhe ndikimi tek prodhuesitekportuesit vendas”. Përgjatë këti
j takimi të pranishmit u shprehën
mbi situatën në të cilën
kompanitë e tyre ndodhen nga
luhatjet e monedhës së huaj, si
dhe rezultoi se kompanitë më të
prekura janë kompanitë 100%
“Made in Albania”, përfshirë këtu
dhe lëndën e parë.

Zhvillohet tryeza teknike
sektoriale me Ministrinë
e Ekonomisë dhe u
diskutua mbi
problematikat lidhur me
sistemin fiskal dhe
marrjen parasysh të
vërejtjeve dhe sugjerimeve
të grupeve të interest në
hartimin dhe përgatitjen e
ligjeve për të bërë të
mundur implementimin
sa më të drejtë të tyre.
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EVENTET

MARS
Deklaratë e përbashkët për shtyp
në lidhje me falimentimin e
industrisë së riciklimit

MARS
Mblidhet Bordi dhe Asambleja e
Përgjithshme e Bashkimit të
Prodhuesve Shqiptarë
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PRILL

QERSHOR

Mblidhet Bordi Drejtues i Bashki
mi të Prodhuesve Shqiptarë

Takim per diskutime mbi
zhvleresimine monedhes se h
uaj dhe ndikimi tek prodhuesit
-eksportuesit vendas

MAJ
Takimi mbi “Innovation Hub”,
“Startup – Inovacioni – E ardhmja”

SHTATOR
Edukimi i gjeneratës së re mbi
rëndësinë e ushqimit të sigurt e
të shëndetshëm

SHTATOR
Prodhuesit shqiptarë në aktivitetin
e “Kuzhinës së Re Shqiptare”

NËNTOR
Deklaratë për shtyp: Për heqjen e
barrierave tarifore dhe jotarifore për qarkullimin e lirë
tregtar dhe ekonomik ndërmjet
Shqipërisë dhe Kosovës

2-VJETORI I THEMELIMIT
Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë mblodhi së bashku akademikë, personalitete të institucioneve
publike, përfaqësues të ambasadave dhe organizatave të huaja brenda vendit, gazetarë ekonomikë,
si dhe sipërmarrrës nga sektorë të ndryshëm të prodhimit vendas, për të festuar 2 vjetorin e
themelimi të kësaj organizate. Një vëmendje e veçantë ju kushtua dhe personaliteteve të fushave
të ndryshme me ndikim në prodhimin vendas, në ekonomi si dhe kulturën shqiptare.
- Prof. Dr. Adrian Civici për mendimin e spikatur akademik në fushën e prodhimit dhe për
përgatitjen e brezave të rinj në fushën e ekonomisë.
- Revistës Monitor për analizën e vazhdueshme profesionale në fushën e prodhimit dhe përcjelljen e
saktë dhe të dretjë të informacionit ekonomik.
- Z. Marin Mema për promovimin e vazhdueshëm të vlerave autentike shqiptare dhe për zbulimin e
gjurmëve shqiptare brenda dhe jashtë vendit.
- Z. Bledar Kola për rikrijimin e kuzhinës tradicionale shqiptare dhe për promovimin e vlerave të
produkteve vendase.
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PARTNERITETET
Pas marrëveshjeve të bashkëpunimit që Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë kishte bërë në vitin 2017 me Forumin e Prodhuesve mbarë
Shqiptarë dhe Klubin e Prodhuesve të Kosovës, në vitin 2018 shoqata nënshkroi 2 (dy) marrëveshje të reja partneriteti.

Në muajin maj u nënshkrua marrëveshje bashkëpunimi me
Shoqatën e Siguruesve të Shqipërisë. Qëllimi i këtij
bashkëpunimi është përcaktimi dhe vendosja e formave të
partneritetit ndërmjet palëve për të përmirësuar
veprimtaritë respektive si dhe në fushën e mbrojtjes së
interesave që përfaqësojnë, mbi parimet e barazisë dhe
paanësisë.

Në muajin dhjetor u nënshkrua marrëveshje
bashkëpunimi me Universitetin Europian të
Tiranës. Qëllimi i këtij bashkëpunimi është
krijimi i studimeve dhe projekteve të
përbashkëta për të ndikuar pozitivisht në
përmirësimin e sektorit të prodhimit në Shqipëri.
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JEMI ANËTARË NË
Forumi i prodhuesve mbarë Shqiptarë (Shqipëri, Kosovë,
Maqedoni Veriperëndimore)
Këshilli Ekonomik Kombëtar
Këshilli Kombëtar i Integrimit
Grupi Ndërinstitucional për "Smart Specialisation"
Grupi Ndërinstitucional për "Profesionet e Rregulluara"
Qëndra Kombëtare e Inovacionit
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ANËTARËSIA
Një nga objektivat e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë ështe rritja e ndërgjegjësimit të prodhuesve për të qenë
pjesë aktive e shoqatës. Për vitin 2018 ka patur një rritje me 57.6% të numrit të anëtarëve të regjistruar në shoqatë
.
4 sektorë të rinj iu bashkuan këtij viti kësaj organizate prodhues çimento, prodhues mjalti natyral, prodhues të
pajisje industriale, prodhues vere.
1. Antea Cement sh.a.
2. S.A.M sh.p.k.
3. Fushë Kruje Çement Factory
sh.p.k
4. Çekrezi sh.p.k.
5. Mjaltë Morava sh.p.k.
6. Kendali sh.p.k.
7. Alabnia Ttrading Company
sh.p.k.

RAPORT VJETOR | 2018

8. Kantina Çobo sh.a.
9. Laser Project sh.p.k
10. Lbl Pack sh.p.k
11. Gama + Mbm sh.p.k
12. Bolt sh.p.k.
13. Arseni sh.p.k.
14. Belba 2000 sh.p.k.
15. Agrokonispoli sh.a.

ANËTARËSIA
Subjekti: EHW
Perfaqesuesi Ligjor: Luan Leka
Sektori I Prodhimit: Perpunimi I
mishit
Kontakt: luanleka@ehwgmbh.com

Subjekti: Këshilli i Agrobiznesit
Shqiptar
Perfaqesuesi Ligjor: AGIM RRAPAJ
Sektori I Prodhimit: OJF
Kontakt: agimrrapaj@yahoo.com;
agimrrapaj@kash.org.al

Subjekti: CENTER SHQIPTARE shpk
Perfaqesuesi Ligjor: LUMIR OSOJA
Sektori I Prodhimit: Industri e
perpunimit te letres dhe kartonit
Kontakt: lumirosoja@yahoo.com
ROYAL VIP TRAVEL | 2020

Subjekti: DONIANNA shpk
Perfaqesuesi Ligjor: DONIKA MICI
Sektori I Prodhimit: Prodhues
produktesh lekure dhe kepuce
Kontakt: donikamici@hotmail.it

Subjekti: DAST sha
Perfaqesuesi Ligjor: LUAN MUÇA
Sektori I Prodhimit: Prodhues e
materialeve per ndertim
Kontakt: luan.muca@deltagroup.eu

Subjekti: CITYTEX shpk
Perfaqesuesi Ligjor: GJERGJI GJIKA
Sektori I Prodhimit: Fasoneri
Kontakt: gjergji.gjika@yahoo.com

Subjekti: EDIPACK sha
Perfaqesuesi Ligjor: BARDHYL BALTËZA
Sektori I Prodhimit: Industri e
perpunimit te letres dhe kartonit
Kontakt: bbalteza@gmail.com

Subjekti: A.G.S shpk
Perfaqesuesi Ligjor: NIKOLIN JAKA
Sektori I Prodhimit: Perpunues te
produkteve blegtorale
Kontakt: jakaniko@gmail.com

Subjekti: STEFANI & CO sha
Perfaqesuesi Ligjor: STEFAN PINGULI
Sektori I Prodhimit: Prodhues birre
Kontakt: stefanpinguli@yahoo.com;
birrastela@gmail.com

Subjekti: EVEREST IE shpk
Perfaqesuesi Ligjor: VULLNET HAKA
Sektori I Prodhimit: Perpunuesit e
produkteve te plastikes dhe riciklues
Kontakt: vullnet.haka@everestie.com

Subjekti: AMA RECYCLING shpk
Perfaqesuesi Ligjor: REZART ZYLFI
Sektori I Prodhimit: Perpunuesit e
produkteve te plastikes dhe riciklues
Kontakt: amarecycling@gmail.com

Subjekti: KAJS WOOD WORK
Perfaqesuesi Ligjor: KLEANDRO
PESHTANI
Sektori I Prodhimit: Perpunues i
lendes se drurit
Kontakt:
kajswoodworking@gmail.com

ANËTARËSIA
Subjekti: AL-MAR shpk
Perfaqesuesi Ligjor: FATMIR MBORJA
Sektori I Prodhimit: Perpunuesit e
produkteve te plastikes dhe riciklues
Kontakt: almarplast@gmail.com

Subjekti: KRACO-Capital Resources
shpk
Perfaqesuesi Ligjor: SOKOL KRAJA
Sektori I Prodhimit: Prodhues te
produkteve ushqimore
Kontakt: s.kraja@kraco.al

Subjekti: ETERIA shpk
Perfaqesuesi Ligjor: ILJAZ MEHMETI
Sektori I Prodhimit: Perpunuesit e
produkteve te plastikes dhe riciklues
Kontakt:
info@eteria-al.com;
i.mehmeti@yahoo.it

Subjekti: FIX PRO shpk
Perfaqesuesi Ligjor: NESTI TARUSHA
Sektori I Prodhimit: Perpunim mishi
Kontakt: info@sallamfix.al;
nesti.tarusha@gmail.com

Subjekti: CORAL shpk
Perfaqesuesi Ligjor: HELIDON
RRUGA
Sektori I Prodhimit: Kultivues
perpunues akuakulture
Kontakt: helidon@koralfish.com /
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Subjekti: LAJTHIZA INVEST sha
Perfaqesuesi Ligjor: THANAS SIVERI
Sektori I Prodhimit: Perpunues te ujit
te amballazhuar
Kontakt: info@lajthiza.al

Subjekti: K.I.D ALB shpk
Perfaqesuesi Ligjor: ASLLAN
BARAJ
Sektori I Prodhimit: Prodhues
tullash
Kontakt: kidalb_shpk@yahoo.it

Subjekti: FUTUR PLAST shpk
Perfaqesuesi Ligjor: GJERGJI DURO
Sektori I Prodhimit: Perpunuesit e
produkteve te plastikes dhe
riciklues
Kontakt: info@futurplast.al

Subjekti: FITAL shpk
Perfaqesuesi Ligjor: SKËNDER
PASHAJ
Sektori I Prodhimit: Prodhues
produktesh lekure dhe kepuce
Kontakt: kenofital@gmail.com

Subjekti: ZODIAC shpk
Perfaqesuesi Ligjor: RESHAT
MANSAKU
Sektori I Prodhimit: Prodhues dhe
perpunues i metaleve
Kontakt: r.mansaku@zodiac.al

Subjekti: VETRO FUSIONE GJOKA shpk
Perfaqesuesi Ligjor: LUTFI GJOKA
Sektori I Prodhimit: Perpunues xhama
Kontakt:
vetrofusionegjoka@hotmail.com;
info@vetrofusionegjoka.al

Subjekti: S.A.M shpk
Perfaqesuesi Ligjor: MIMOZA
EMANUELS
Sektori I Prodhimit: Prodhim veshje
te personalizuar
Kontakt: info@samwear.eu

ANËTARËSIA
Subjekti: ÇEKREZI METAL shpk
Perfaqesuesi Ligjor: JANI ÇEKREZI
Sektori I Prodhimit: Perpunim,
grumbullim metale
Kontakt: info@cekrezi.al

Subjekti: KANTINA ÇOBO
Perfaqesuesi Ligjor: PETRIT ÇOBO
Sektori I Prodhimit: Prodhues vere
Kontakt: kantina_cobo@yahoo.com

Subjekti: AGRO KONISPOLI
Perfaqesuesi Ligjor: FATMIR SHERO
Sektori I Prodhimit: Prodhim i
manderinave në fermen e kompanisë
Kontakt: agrokonispoli@gmail.com
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Subjekti: ANTEA CEMENT sha
Perfaqesuesi Ligjor: MARIO BRACCI
Sektori I Prodhimit: Prodhim
Cimento
Kontakt: pepas@anteacement.com;
info@anteacement.com

Subjekti: BOLT shpk
Perfaqesuesi Ligjor: BARDHYL
BEQIRI
Sektori I Prodhimit: Prodhim
mobilje
Kontakt: boltshpk@yahoo.com

Subjekti: MORAVA
Perfaqesuesi Ligjor: EUGEN
SKERMO
Sektori I Prodhimit: Prodhim,
Amballazhim te Mjaltit Natyral
Kontakt: info@mjalte-morava.com

Subjekti: ALBANIAN TRADING
COMPANY
Perfaqesuesi Ligjor: ORGES LIPERI
Sektori I Prodhimit: Bime aromatike,
mjeksore, ereza çajra, perpunim,
amballazhim, paketim
Kontakt: atc92@albmail.com;
sales@natyral-atc.com

Subjekti: LBL PACK
Perfaqesuesi Ligjor: BESMIR
DOSTI
Sektori I Prodhimit: Prodhim
vasketash alumini ushqimore
Kontakt:
lblgroupal@gmail.com

Subjekti: KENDALI
Perfaqesuesi Ligjor: GENTJAN SALIU
Sektori I Prodhimit: Grumbullim dhe
tregtim te produkteve bujqesore me
qellim rishitjen e tyre
Kontakt: lumbsaliu@gmail.com;
arjanhalili@ymail.com

Subjekti: LASER PROJECT
Perfaqesuesi Ligjor: EDISON
SULEJMANI
Sektori I Prodhimit: Prodhime dhe
punime metalike, hekuri, inoks,
alumini
Kontakt: laser.project@hotmail.com

Subjekti: GAMA+MBM
Perfaqesuesi Ligjor: ARMIR MUSTAFARAJ
Sektori I Prodhimit: Prodhim pajisje
industriale (tavolina, lavamane, bare,
karroca, furra
Kontakt:gamambm@gmail.com;

Subjekti: FUSHE KRUJE CEMENT FACTORY
Perfaqesuesi Ligjor: CHARLES MICHAEL
BOURI
Sektori I Prodhimit: Prodhim cimento
Kontakt: charlie@fkcementfactory.com;

ANËTARËSIA
Subjekti: BELBA - 2000
Perfaqesuesi Ligjor: FATBARDH
BELBA
Sektori I Prodhimit: Prodhues
vere
Kontakt:
fatbardhbelba1@hotmail.com
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Subjekti: ARSENI
Perfaqesuesi Ligjor: LAVDUSH
TORMETAJ
Sektori I Prodhimit: Uje me dhe pa
CO2, pije freskuese, pije energjike
Kontakt: arseni_shpk@hotmail.com;

Subjekti: FILIPI & CO SHPK
Perfaqesuesi Ligjor: FILIP GJOKA
Sektori I Prodhimit: Perpunues
bimeve mjeksore dhe erezave
Kontakt: filip.gjoka@gmail.com

Subjekti: AQUILA GROUP SHPK
Perfaqesuesi Ligjor: EDMOND ZISO
Sektori I Prodhimit: Prodhues te
pijeve alkolike
Kontakt: info@aquilagroup.al

KOMUNIKIMI

FACEBOOK
Pasqyrimi i informacioneve të ndryshme mbi
prodhimet shqiptare, panaire, statistika,
raporte, intervista. Promovimi i aktiviteteve të
shoqatës dhe anëtarëve. Reklamimi i bizneseve
anëtare në rrjetin tonë prej 2500 pjestarësh

LINKEDIN

WEBSITE
Pasqyrimi i lajmeve dhe aktiviteteve të
përditshshme të Bashkimit të Prodhuesve
Shqiptarë. Dhënie informacioni mbi të gjithë
anëtarët e shoqatës dhe mbi aktivitetin e
fushës së prodhimit. Informacion i detajuar në
lidhje me prodhimin, çështje apo sektorë të
prodhimit si dhe legjislacionin mbi industrinë,
publikime dhe botime, etj.

RAPORT VJETOR | 2018

Pasqyrimi i informacioneve të ndryshme mbi
prodhimet shqiptare, statistika, raporte,
intervista. Promovimi i aktiviteteve të shoqates.
Reklamimi i bizneseve anëtare në një rrjet të
gjërë lidhjesh.

YOUTUBE
Pasqyrimi i aktiviteteve dhe i intervistave.

