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Doli nga shtypi katalogu i SHGPAZ i vitit 2012, ne shqip dhe anglisht
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Aktivitetet e SHGPAZ
Muaji

M

Data
3-9/3/2013
4/3/2013
5/3/2013
7/3/2013
11/3/2013
12/3/2013

Vendi

Aktiviteti

Pjesemarrja

Koblenz
Tirane
Tirane
Tirane
Tirane
Tirane

Seminar Automekanika dhe sherbimet e autoserviseve
Kredimi i ekonomise dhe shendeti afatgjate i sistemit bankar”
Takim me Kryetaren e Kuvendit Znj.Jozefina Topalli
Takim me perfaqesuesen e GIZ znj.Jetona Myteveli
Takim me drejtoren e pergjithshme te AIDA-s, znj. Eneida Guria
Takim me Znj.Tefta Demeti, Drejtoria e Zhvillimit te Politikave te

1
12
45
1
1
1

Konkurrueshmerise, METE

13/3/2013

Tirane
Tirane

Takim- Mision Biznesi te Malit te Zi
Ftese ne Topchannel, emisioni Wake-up-F.xhabija&S.Drishti

16
2

14/3/2013

Elbasan

Panairi i dites se veres ne Elbasan

2

R

14-15/3/2013

Tirane

Panair tek pedonalja

8

Tirane

Ndryshimet ne rregullatoren e Task Force

6

S

15/3/2013

Tirane

Takim me znj.Mimoza Hajdarmataj, Drejtoreshe ne Task Force

Tirane

Takim me anetaret e Shgpaz

Lezhe
Stamboll
Tirane
Prizren
Tirane

Inagurimi i laboratorit artizanal Lezhe
Workshop ne Stamboll
estivali me kenge dhe valle Greke ne TOB
“ Indentifikim i nevojave per sherbime, futja e sherbimeve te reja”

A

16/3/2013
20-22/3/2013
25/3/2013
27-29/3/2013
29/3/2013

"Banka dhe Sipërmarrësi"

Aktivitete te organizuara nga SHGPAZ – 8
Aktivitete te organizuara nga te tjeret - 10
Numri i pjesemarreseve ne aktivitete - 121 persona
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Aktivitetet ne foto

Mars 2013

5 mars 2013, Gratë sipërmarrëse vizitë&takime në Kuvendin e Shqipërisë

15 mars, takim formal me biznesin, Zoti Sali BERISHA”ndryshimet ne rregulloren e task force” etj.

16 mars 2013, Inaugurimi i laboratorit artizanal ne qytetin e Lezhes
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20-22 Mars, workshop ne Stamboll-Turqi , koalicioni ballkanik i WE
Te njohim ligjet me te reja, ne favor te biznesit...edhe te atij femeror
REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI I MINISTRAVE
PROJEKTVENDIM
“ PËRCAKTIMIN E LISTËS SË MAKINERIVE DHE PAJISJEVE QË JANË DIREKT TË
LIDHURA ME INVESTIMIN, PROCEDURA E PËRJASHTIMEVE DHE KRITERET
PERKATESE”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës si dhe të nenit 26/1, shkronja g), gj), h) dhe l), të ligjit
nr.7928, datë 27.04.1995, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, me propozim te Ministrit
të Financave, Këshilli i Ministrave,

VENDOSI:
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1. Në zbatim të shkronjës g), gj), h) dhe l) të nenit 26.1 të ligjit nr.7928, datë 27.04.1995, “Për tatimin
mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, subjekt i këtij vendimi janë:
a) Tatimpaguesit që importojnë makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të
investimit me vlerë në ose mbi 50.000.000 (pesëdhjet milion) lekë;
b) Tatimpaguesit që importojnë makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të
investimit në sektorin e përpunimit aktiv, pamvarësisht nga vlera e investimit;
c) Tatimpaguesit (perfshire fermerin) që importojnë makineri dhe pajisje në funksion të realizimit
të kontratave të investimit në sektorin e agrobiznesit, pamvarësisht nga vlera e investimit;
ç) Tatimpaguesit subjekt i taksës së biznesit të vogël të cilët që importojnë makineri prodhuese në
funksion të realizimit të kontratave të investimit të tyre.
2. Importimi i makinerive dhe pajisjeve të kryera nga tatimpaguesit e përcaktuar në pikën 1 të
këtij Vendimi, është furnizim i përjashtuar nga TVSH-ja, vetëm në rastet kur të tilla makineri dhe
pajisje importohen në funksion të realizimit të kontratave të investimeve dhe importimi kryhet
nga vete tatimpaguesit, pa nënkontraktim.
2.1 Lista e makinerive dhe pajisjeve që janë direkt të lidhura me investimin është e përcaktuar në
Aneksin 1 bashkëlidhur këtij vendimi.
3. Tatimpaguesit e përcaktuar në pikën 1 të këtij Vendimi, të cilët importojnë makineri dhe
pajisje, për të përfituar përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar, duhet te pajisen me
Autorizimin e Perjashtimit nga TVSH-ja nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave (D.P.D). Per
marrjen e ketij Autorizimi, subjektet duhet te paraqesin ne D.P.D.

Nese ju nevoitet projektvendimi i plote, ju lutem na shkruani dhe jua dergojme.

Rubrika per grate sipermarrese ballkanike

Grate Biznesmene
Ato janë po aq të fuqishme sa edhe meshkujt në drejtim. Dinë të jenë autoritare, por edhe
miqësore. Me taka të larta jo, me veshje të modës së fundit apo “casual”, Femrat shqiptare që sot
janë në krye të bizneseve apo institucioneve të rëndësishme kanë krijuar tashmë një kulturë të re
menaxhimi. Janë inovative, dinamike, tradicionale, konservatore, por edhe moderne dhe
eksploruese. Kanë karaktere të ndryshme, por emëruesi i tyre i përbashkët është se dinë të
guxojnë dhe të marrin mbi vete përgjegjësi. Drejtimin e konsiderojnë si një sfidë që po e çojnë
përpara, më shumë të nxitura nga pasioni se nga etja për para apo pushtet. “Arma” e fortë e tyre
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është aftësia për të ngritur raporte të mira me bashkëpunëtorët. Shpesh përdorin edhe imazhin e
tyre me garancinë e një marke, e cila është testuar se di të marrë sukses. Dëshira për të guxuar,
për të vënë në punë aftësi të ndryshme, por edhe për të përfituar sa më shumë pavarësi
financiare, bën që këto femra të jenë gjithmonë në kërkim të risive. Vrojtime të ndryshme
tregojnë se në kompani ku drejtuese janë femrat, delegohen më shumë përgjegjësi sesa kur në
krye janë meshkujt.
Rreth 17% e kompanive serbe aktualisht zotërohen dhe drejtohen nga gratë.
Gratë në Ballkan janë duke luajtur gjithnjë e më shumë një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe
menaxhimin e bizneseve, si dhe në marrjen e vendimeve ekonomike në familje dhe në shoqëri në
përgjithësi, megjithë nocionet tradicionale rajonale për rolin e tyre si amvisa.Sipas një studimi
nga revista e Beogardit, Business Woman, 17% e kompanive serbe aktualisht zotërohen dhe
menaxhohen nga gratë, ndërsa një tjetër 17% deri 20% e grave biznesmene menaxhojnë kompani
të tjera.Gratë pronare dhe menaxhere kanë treguar një këmbëngulje të madhe në ruajtjen e
bizneseve të tyre, veçanërisht gjatë krizës ekonomike."Nga 57 kompani të krijuara katër vjet më
parë, 38 janë aktive dhe nuk hoqën askënd nga puna. Gratë tona janë luftëtare në fushën e
biznesit dhe për këtë arsye shteti duhet të adoptojë një strategji për zhvillimin e sipërmarrjes së
grave siç bëri së fundmi Kroacia," tha drejtoresha e Shoqatës së Grave Biznesmene të Serbisë,
Sanja Popoviç-Pantiç, për SETimes.Dhjetë vjet më parë, ishin 11% femra biznesmene në
Kroacinë fqinje, dhe në vitin 2007, i shënuar si viti i arritjeve më të mëdha për gratë në
përqindje, ishte 25-30%.Gratë menaxhonin më shumë se 24,000 kompani në atë kohë, duke
punësuar 127,000 persona. Këtë vit, ka 10 - 12% më pak sipërmarrje, por asnjë kompani e
drejtuar nga gratë nuk falimentoi."Është kohë krize, por ne jemi duke punuar për arsimimin e
grave fillestare në biznes në përputhje me Strategjinë për Sipërmarrjen e Grave 2010-2013 si dhe
për krijimin e një databaze të sipërmarrjeve të femrave," tha presidentja e Shoqatës Kroate të
Rrethit të Grave Biznesmene, Jadranka Radovaniç për SETimes.Në Serbi, 62% e grave thanë se
do të dëshironin me siguri të ndërtonin një karrierë dhe të arrinin suksesin, 44% dëshirojnë të
kenë biznesin e tyre."Këto janë të dhëna shumë inkurajuese sepse tregojnë se shumë gra
dëshirojnë të arsimohen, të përmirësohen dhe të lënë gjurmë në biznes përmes rezultateve të
tyre," tha Jelena Gajiç e gazetës Business Woman për SETimes. E votuar si gruaja biznesmene
më e mirë në Serbi për vitin 2010, sipërmarrësja 36 vjeçare Sanja Knezeviç.
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Te dime me shume per shendetin
SHENDETI YNE ESHTE NE DUART TONA
Kokedhembja dhe stresi !
Pa dyshim secili prej nesh ka perjetuar kokedhembjen, here me shpesh e here me rralle.
Dinamika e jetes, stresi,te ushqyerit jo te rregullt dhe i dobet, cilesia e dobet e produkteve
ushqimore, ambienti i ndotur dhe shume faktore te tjere kryesisht jane shkaktarë te problemeve
tona shendetësore.
Shkaktaret e kokedhembjes jane te shumte, gjithsesi duhet konsultuar me mjekun tuaj familjar
per ta gjetur shkaktarin e dhembjes.
A e keni pyetur veten ndonjehere: Pse me dhemb koka ? A keni provuar ta gjeni vetë shkaktarin
e kokedhembjes suaj, apo thjesht shkoni ne farmaci, bleni ilacin, e pini dhe …kaq !
Ne ditet e sotme teknologjia moderne dhe stresi ne vecanti jane armiqte tane kryesor.
C`ka duhet te dijme dhe si te sillemi nëse shkaktari i kokedhembjes sone eshte STRESI ?
A ju ka shkuar mendja, vallë mos ndoshta ilaci per ju mund te jete ne duart tuaja?
Ja disa keshilla si ta trajtoni-shëroni kokëdhembjen shkaktuar nga stresi:
Zhvilloni biseda argetuese-rilaksuese, lexoni tema qe ju bejne te ndjeheni mire, qeshni sa me shume qe
eshte e mundur, dilni ne natyre per ajer te paster, ecni me hapa qe i pershtaten struktures se organizmit
tuaj, respektojeni gjumin tuaj biologjik, perdorni ushqim te balancuar dhe merruni me aktivitete fizike,
trupore dhe mendime pozitive te cilat gjithashtu sherojne dhe parandalojne kokedhembjen.

Mundohuni te ushqeheni me produkte te shendetshme BIO.
Zevendesoni barenave tuaja kimike me ato natyrale. Lexoni dhe informohuni sa me shume per
rendesine dhe ndikimin e barerave me prejardhje bimore ne shendetin tone ne pergjithesi. Bimet
mjekuese edhe na sherojne, edhe na ushqejne.
Nese i permbaheni keshillave te lartpermendura shume shpejte do ta harroni kokedhembjen tuaj.

nga: Ajtene Krasniqi, Prizren
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Thenie te bukura per grate
1

Syte me te bukur jane ata te nje femre qe merr nje dhurate.

2

Sa me e rendesishme dhurata, aq me te bukura jane syte.

3

Femra është mbretëreshë e botës, por skllave e dëshirave.

4

Duhet të ruhemi nga gratë engjëllesha, sepse njeriu në fund gjithmonë martohet me ato dhe
shkon drejt e në ferr .Moriaku

5 Ata që gjithmonë flasin mirë për femrat, nuk i njohin mirë. Ata që gjithmonë flasin keq për
ato, nuk i njohin fare. Leburni
6

Kush ka vetëm një grua, i ka të gjitha gratë. Kush i ka të gjitha, nuk ka as edhe një.

7

Në çdo rast nderoni gruan, sepse ajo është edhe nëna juaj. Guareski

8

Po të mos frynte era në det nuk do të kishte stuhi, por edhe anija nuk do të lëvizte. Po të mos
ishte gruaja në botë, asnjëri nuk do të ishte i mjerë, por nuk do të ishte as njeriu.

S.Frashëri
9 Femrat dëshirojnë të bëhen të barabarta me kusht që të drejtat e tyre specifike të përforcohen më
tej. Ozborni
10 Femra është person që nuk di të luajë asnjë lojë, por që fiton gjithmonë. Stendali
11 Mashkulli propozon kurse femra zgjedh. Kierkeoardi
12 S'ka lumturi pa grua .Indiane
13 Ai që flet keq për gruan e vetë, çnjerëzon vetveten, Skotlandeze
14 Shtëpia pa grua si mulliri pa ujë.
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Redaktim&pergatije perfundimtare
msc.Flutura XHABIJA
Mblodhi materialet & draftoi
jur.Marjeta MAZNIKU
Ndihmuan me verejtje shume bashkepunetore te jashtem
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