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15 MUAJT E
NDRYSHIMEVE TË MËDHA

SAMI
MAZREKU, PhD

Për shumëkënd në
fillim plani jonë
për reformimin e
tërësishëm të
BKS-së dukej i
pazbatueshëm, por
brenda këtij intervali
kohor Byroja thuajse
është transformuar
në tersi. As optimistët
më të mëdhenj nuk
i kishin këto pritje.
Thjeshtë vizionin tonë
e zbatuam në praktikë. E sollëm Byronë
në institucion që sot
trajtohet si model
suksesi në vend, por
edhe më larg.

Ndryshimet në 15 muajt e
fundit, periudhë në të cilën u
trajtuan probleme të grumbulluara thuajse gjatë 15
viteve të fundit, janë tregues
i mjaftueshëm se kur ekziston vullneti dhe gatishmëria,
problemet gjithmonë kanë
zgjidhje.
Për shumëkënd në fillim
plani jonë për reformimin e
tërësishëm të BKS-së dukej
i pazbatueshëm, por brenda
këtij intervali kohor Byroja
thuajse është transformuar
në tersi. As optimistët më të
mëdhenj nuk i kishin këto
pritje.
Thjeshtë vizionin tonë e
zbatuam në praktikë. E sollëm Byronë në institucion që
sot trajtohet si model suksesi
në vend, por edhe më larg.
Na duhet edhe pak angazhim për ta bërë ashtu siç
e ëndërrojmë, derisa në këtë
moment jemi shumë përpara
nga gjendja të cilën e gjetëm.
Inicimi i marrëveshjes për
njohjen bilaterale të policave kishte nisur para rreth
një dekade. Por, në praktikë
asgjë nuk ishte bërë në këtë
drejtim. Brenda një periudhe
të shkurtër kohore e negociuam, nënshkruam dhe sot fal
saj qytetarët udhëtojmë më
lirë dhe pa kosto shtesë drejtë
Republikës së Malit të Zi.
Vendosja e ngjitëseve në
xhama të automjeteve, që për
qëllim ka uljen e numrit të
automjeteve të paregjistruara në vend, është një histori
tjetër suksesi që mund të
evidentohet gjatë 15 muajve
të fundit. Edhe për këtë u
diskutua për vite të tera, por

në realitet asgjë nuk kishte
ndodhur në praktikë.
Krijimi dhe implementimi
në praktikë i sistemit të ri
INSUREX gjithashtu është
një e arritur shumë e madhe
e BKS-së gjatë kësaj periudhe
kohore. Para pak ditësh i
lëshuam në përdorim katër
aplikacione super inivative,
deri në fund të vitit do të
lëshojmë edhe produkte tjera
në kuadër të sistemit super
inovativ INSUREX.
Për vite të tëra BKS-ja
kishte paguar dhjetëra milionë euro në emër të kompensimit të dëmeve të shkaktuara
nga automjetet e pasiguruara,
por edhe pse ligji parasheh
më pak kthimin e këtyre
mjeteve nga shkaktarët e aksidenteve. Por, ndonëse janë
paguar më shumë se 60 milionë euro, nga shkaktarët e
aksidenteve nuk kanë arritur
të kthejnë qoftë një milionë
euro. Në këtë drejtim tash
situata është krejtësisht tjetër.
Pagesa e shpejtë dhe korrekte e dëmeve gjithashtu
është tregim suksesi në BKS.
Si asnjëherë më parë brenda
kësaj periudhe kohore u
mbyllën më shumë se 9100
dëme.
Pikat kufitare, por edhe vet
objekti i drejtorisë ishin një
pasqyre e keqe për Institucionin. Për pak ditë ndryshuam logon, brenduam pikat
dhe e shndërruam BKS-në në
një Institucion model për të
tjetër.
Brenda një periudhe të
shkurtër kohore i rregulluam
raportet dhe përmbyllëm
detyrimet e dyanshme me By-

ronë Shqiptare të Sigurimeve
dhe shumë shpejt pritet të
nënshkruhet edhe marrëveshja në mes të dy Byrove.
Gazeta “iSIGURIME”gazeta e vetme e specializuar
për të raportuar drejtë dhe në
mënyrë korrekte për sektorin e sigurimeve është një
pasqyrë e punës tonë që kemi
bërë dhe po bëjmë.
Të gjitha këto suksese dhe
reforma në Byronë Kosovare
të Sigurimit, janë bërë falë
mbështetjes së pa rezervë të
Bankës Qendrore të Kosovës,
më saktësisht guvernatorit
z.Fehmi Mehmeti
Kur kam marrë besimin
që ta udhëhequr Shoqatën e
Sigurimeve, qeshë zotuar se
do të jem shumë transparent.
Të gjitha sukseset, por edhe
sfidat i kemi ndarë gjithmonë
me publikun. Me këtë qasje
kam vazhduar edhe si drejtor
i Byrosë Kosovare të Sigurimit, ku në tërësi e kam hapur
një Institucion krejtësisht
të mbyllur. Gazeta “iSIGURIME” edhe më tutje është
një dritare e hapur për t’u
informuar drejt dhe saktë për
sektorin e sigurimeve ashtu
siç është. I lumtur dhe shumë
krenar që në vitin e tretë të
jetës gazeta “iSIGURIME”
tashmë është referencë në
shumë punime shkencore,
punime seminarike, e shumë
lajme dhe tema të publikuara
nga pjesa dërmuese e mediumeve të Kosovës. Ky ishte
qëllimi jonë i vetëm, që ta
prezantojmë sektorin ashtu
siç është e jo ashtu siç na e
prezantonin.
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35 MILIONË EURO
DËME U PAGUAN VETËM
07
PËR NËNTË MUAJ

DËME MILIONËSHE
NGA COVID-19

Sami Mazreku, ushtrues i detyrës së drejtorit në Byronë Kosovare të Sigurimeve,
në një intervistë për “iSIGURIME” ka thënë se pasojat nga COVID-19 janë shumë të
mëdha për këtë institucion, pasi që shëtitja e policave deri në fund të muajit gusht të
këtij vitit ka rënë për 63,1% në raport me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Mazreku
thotë se problem tjetër serioz është edhe rritja e vazhdueshme e automjeteve të pa
siguruara. Sipas tij, është momenti i fundit kur të gjitha Institucionet duhet të punojnë
së bashku për ta ulur këtë trend, e cila është njëra prej pengesave për anëtarësimin e
Kosovës në Byronë e Kartonit të Gjelbër 04

63.1%

KA RËNË SHITJA E POLICAVE
KUFITARE GJATË PERIUDHËS
JANAR-GUSHT 2020 NË
RAPORT ME PERIUDHËN
JANAR-GUSHT 2019
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Rënie drastike e shitjes
së policave
Gjatë muajit korrik të vitit që lamë pas Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) ka shitur 113,872
polica të sigurimit, derisa në muajin korrik të këtij viti BKS-ja ka shitur vetëm 28,622 polica.
Në raport me muajin e njëjtë të vitit paraprak janë shitur 85,250 polica më pak.
iSIGURIME
Pandemia COVID-19 ka shkaktuar dëme
të mëdha në vend, por edhe në të hyrat e
Byrosë Kosove të Sigurimeve, ku shuma e
mjeteve të inkasauara nga shitja e policave
kufitare deri më tash është shumë larg të
hyrave të planifikuara për inkasim për
këtë vit. Bazuar në të dhëna zyrtare të
BKS-së shihet se në muajin mars të këtij
viti Byroja kishte shitur 7,627 polica
sigurimi, për dallim nga 17,170 sa ishin
shitur në muajin mars 2019. Pra, të hyrat
nga shitja e policave në mars të vitit 2020
ishin 261,202.32€, ndërsa 460,731.29€
ishin në mars të vitit 2019. Po ashtu, në
prill 2020 janë shitur 2,020 polica, për
dallim nga 34,230 sa ishin shitur në prill
2019. Në muajin prill 2020 të hyrat nga
shitja e policave kanë qenë 117,375.22€,
ndërsa 735,873.91€ ishin në prill të vitit
2019. Në muajin maj 2020 BKS-ja kishte
shitur 3,923 polica, 19,399 ishin shitur
në maj 2019. Nëse bëjmë krahasim në
të hyra del se në maj 2020 të hyrat ishin
186,850.20€, për dallim nga 511,849.60€
sa ishin në maj 2019. Po ashtu edhe gjatë
muajit qershor të këtij viti Byroja Kosovare e Sigurimeve ka shitur 21,394 polica, nga 25,798 sa ishin shitur në muajin e
njëjtë të vitit paraprak. Në qershor 2020
të hyrat nga shitja policave kishin qenë
550,501.93€, ndërsa 628,008.32€ ishin në
qershor të vitit 2019.
Bazuar në të dhëna zyrtare të Byrosë
Kosovare të Sigurimeve shihet se rënie më
e madhe e shitjes se policave është shënuar
në muajin korrik të këtij viti, ku ishin shitur vetëm 28,622 polica nga 113,872 sa
ishin shitur në korrik të vitit 2019. Pra, të
hyrat nga shitja e policave në korrik 2020
ishin 687,889.53€, ndërsa 2,349,875.39€
ishin në muajin e njëjtë të vitit paraprak.
Edhe në muajin gusht shuma totale e policave të shitura ishte 19,071, derisa shuma
e të hyrave ishte 370,757.48€, e në muajin gusht 2019 shuma totale e policave të
shitura ishte 73,006, e shuma e të hyrave
1,436,714.56€. Edhe në muajin shtator
2020 janë shitur vetëm 14,101 polica, nga
21,791 sa ishin shitur në muajin e njëjte
të vitit paraprak. Edhe shuma e të hyrave
në shtator 2020 ishte më e vogël për 200
mijë euro nëse e krahasojmë me shtatorin
e vitit 2019. “ Deri më 26.10.2020, BKSja ka shitur 22,413 polica nga 23,601 sa
ishin në tetorin e vitit 2019”, thuhet në
të dhënat zyrtare të Byrosë Kosovare të
Sigurimeve.

Numri i policave të shitura në periudhën
1 mars – 26 tetor 2020
		

2019			2020 		

DALLIMI

MARS		

17,170 		

7,627		

-9,543

PRILL		

34,230 		

2,020		

- 32,210

MAJ		

19,399		

3,923 		

- 15,476

QERSHOR

25,798 		

21,394

- 4,404

KORRIK		

113,872 		

28,622

- 85,250

GUSHT		

73,006 		

19,071

- 53,935

SHTATOR		

21,791 		

14,101

- 7,690

TETOR 		

23,601 		

22,413

- 1,188

TË HYRAT 1 MARS – 26 TETOR 2020
2019				

2020 		DALLIMI

MARS

460,731.29€		261,202.32€

-199,528.97€

PRILL

735,873.91€		117,375.22€

-618,498.69€

MAJ

511,849.60€

186,850.20€

-324,999.40€

QERSHOR

628,008.32€		550,501.93€

- 77,506.39€

KORRIK

2,349,875.39€		687,889.53€

-1,661,985.86€

GUSHT

1,436,714.56€		370,757.48€

-1,065,957.08€

SHTATOR

520,581.12€		321,290.68€		 - 199,290.44€

TETOR

560,682.25€		431,465.40€		 - 129,216.85€
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35 milionë euro dëme u paguan
vetëm për nëntë muaj
Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) shihet se vetëm gjatë nëntë muajve të parë të këtij
viti kompanitë e sigurimeve, por edhe Byroja Kosovare e Sigurimeve kanë paguar dëme në vlerë prej 35 milionë euro.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak shihet se pagesa e dëmeve është më e lartë për 0,64 %
iSIGURIME
Vetëm gjatë nëntë majave të parë të këtij viti, sipas
të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës
(BQK), kompanitë e sigurimeve kanë paguar dëme
hiç më pak se 35 milionë euro. Pagesa e dëmeve të
paguara ndaj qytetareve edhe më tutje vazhdon të
jetë e madhe, pavarësisht problemeve të mëdha me
të cilat janë ballafaquar kompanitë e sigurimeve si
pasojë e pandemisë COVID-19. Krahasuar me të
dhënat e muajit gusht të vitit 2019, shihet se shuma
e dëmeve të paguara thuajse është e njëjtë më demet
e paguara gjatë muajit gusht të këtij viti.

VITI		

PAGESA E DËMEVE

2020

35,062,791 €		

74.241,717 €

2019		

49.977,495 €		

97.999,080 €

2018		

42.766,736 €		

90.503,664 €

2017		

42.151,078 €		

84.919,344 €

DËMET E PAGUARA PËR ÇDO MUAJ
Në të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës konstatohet se gjatë muajit shtator janë paguar
rreth 4 milionë euro dëme, në muajin gusht janë
paguar dëme në vlerë prej 3,8 milionë euro, ndërsa
në korrik të këtij viti kompanitë e sigurimeve kanë
paguar dëme në vlere prej mbi 4,8 milionë euro. Duke
i krahasuar me muajt paraprak të këtij viti, vlera e
dëmeve dallon nga muaji në muaj, gjatë qershorit në
emër të dëmeve kompanitë e sigurimeve kanë paguar
3,8 milionë euro, gjatë majit janë paguar 1,4 milionë
euro, në prill janë paguar 3,1 milionë euro, në mars
3,1 milionë euro, në shkurt 4,1 milionë euro, si dhe
në muajin janar shuma e dëmeve të paguara nga
kompanitë e sigurimeve ishte 5,5 milionë euro, apo
gati 100 % më e lartë sesa ishte në muajin e njëjtë
në vitin paraprak.

2016		

36.871,506 €		

81.235,523 €

2015		

36.971,397 €		

78.767,663 €

2014		

31.182,207 €		

80.080,181 €

2013		

38.448,821 €		

77.385,883 €

2012		

30.581,215 €		

81.534,352 €

2011		

26.812,984 €		

78.095,611 €

2010		

26.527,830 €		

71.243,658 €

2009		

18.834,757 €		

67.756,310 €

2008		

17.678,577 €		

56.380,959 €

2007		

12.821,635 €		

50.811,083 €

2006		

10.932,644 €		

34.705,304 €

2005		

9.165,533 €			

47.212,598 €

2004		

6.743,000 €			

39.090,000 €

2003		

5.583,705 €			

37.060,000 €

2002		

3.540,000 €			

27.231,000 €

2001		

/			

/

2000		

2.655,000			

31.161,000 €

DËMET E PAGUARA NGA
VITI 2000 E DERI MË TASH
Sipas të dhënave zyrtare të BQK-së të cilat i ka
siguruar ‘iSIGURIME’, nga viti 2000 e deri më tash
kompanitë e sigurimeve kanë paguar hiç më pak se
500 milionë euro dëme. Duke u mbështetur në këto
të dhëna shihet se gjatë 9 mujorit të parë të këtij viti
nga kompanitë e sigurimeve janë paguar mbi 35
milionë euro, gjatë vitit 2019 janë paguar 50 milionë euro, gjatë vitit 2018 janë paguar 42,7 milionë
euro, gjatë vitit 2017 janë paguar 42,1 milionë euro,
gjatë vitit 2016 janë paguar 36,5 milionë euro, gjatë
vitit 2015 janë paguar 37 milionë euro, gjatë vitit
2014 janë paguar 31.1 milionë euro. Po ashtu, në
vitin 2013 janë paguar 38,4 milionë euro, në vitin
2012 janë paguar 30,5 milionë euro, në vitin 2011
janë paguar 26,8 milionë euro, në vitin 2010 janë
paguar 26,5 milionë euro, në vitin 2009 janë paguar
18,8 milionë euro, në vitin 2008 janë paguar 17,7
milionë euro, në vitin 2007 janë paguar 12,8 milionë
euro, në vitin 2006 janë paguar 10,9 milionë euro,
në vitin 2005 janë paguar 9,1 milionë euro, në vitin
2004 janë paguar 6,7 milionë euro, në vitin 2003 janë
paguar 5,5 milionë euro, në vitin 2002 janë paguar
3,5 milionë euro si dhe në vitin 2000 janë paguar 2,6
milionë euro dëme.
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Dëme
milionëshe
nga COVID-19
Sami Mazreku, ushtrues i detyrës së drejtorit në Byronë
Kosovare të Sigurimeve, në një intervistë për “iSIGURIME”
ka thënë se pasojat nga COVID-19 janë shumë të mëdha
për këtë institucion, pasi që shëtitja e policave deri në
fund të muajit gusht të këtij vitit ka rënë për 63,1% në
raport me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Mazreku
thotë se problem tjetër serioz është edhe rritja e
vazhdueshme e automjeteve të pa siguruara. Sipas tij,
është momenti i fundit kur të gjitha Institucionet duhet
të punojnë së bashku për ta ulur këtë trend, e cila është
njëra prej pengesave për anëtarësimin e Kosovës në
Byronë e Kartonit të Gjelbër
iSIGURIME: Z.Mazreku, ka një muaj që ju
jeni emëruar si ushtrues i detyrës së drejtorit
në Byronë Kosovare të Sigurimeve, emërim i
cili erdhi pas sukseseve tuaja të shumta në Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës. Cili është plani
juaj i ardhshëm në krye të këtij Institucioni të
rëndësishëm ?
Mazreku: Ka më shumë 14 vite që unë punoj në
sektorin e sigurimeve, respektivisht në Shoqatën
e Sigurimeve të Kosovës. Në tri vitet e fundit
kam qenë edhe në pozitën e drejtorit Ekzekutiv
të Shoqatës. Ndonëse me një staf shumë simbolik, por me një energji të madhe, ne kemi punuar
pa ndalur duke shënuar rezultate të shumta. Në
vitet e fundit kanë ndodhur ndryshimet më të
mëdha në sektorin e sigurimeve, sidomos gjatë
dy dekadave të fundit dhe pa dyshim se një pjesë
të kontributit për të arriturat e kemi dhënë edhe
ne. Siç e dini edhe ju, më 1 tetor të këtij viti, me
vendim të Asamblesë së Përgjithshme unë jam
emëruar ushtrues i detyrës së drejtorit të Byrosë
Kosovare të Sigurimeve. Edhe këtu do të vazhdojmë më energjinë dhe dinamiken e madhe
për të cilën jemi dëshmuar së paku në tri vitet
e fundit. Pasi që është shumë kohë e shkurtër
prej kur unë e kam marrë besimin e Asamblesë
së Përgjithshme për ta drejtuar një Institucion
të rëndësishëm siç është Byroja, ende nuk kam
arritur ta kam një pasqyrë të saktë për gjendjen
në këtë Institucion. Sido që të jetë, unë e kam
hartuar një plan dinamik të punës i cili do të
implementohet në ditët dhe në muajt në vijim.
Duhet ta theksojmë se si në asnjë Institucion

113,232
POLICA TË SIGURIMIT KUFITAR
JANË SHITUR GJATË PERIUDHËS
JANAR-GUSHT 2020

tjetër, COVID-19 e ka dëmtuar rëndë sektorin e
sigurimeve, me këtë rast edhe Byronë Kosovare
të Sigurimeve, ku sipas të dhënave që ne kemi
shitja e policave është rënë shumë. Si pasojë e
pandemisë COVID-19 për herë të parë tregu
i sigurimeve në vendin tonë ka rënë dukshëm
nga rritja e vazhdueshme që ka shënuar çdo vit.
Bazuar në të dhëna zyrtare, tregu i sigurimeve
si pasojë e pandemisë ka rënë prej më shumë
se 30 %, derisa shitja e policave kufitare ka
rënë në masën prej 63,1%. Pra, sipas të dhënave zyrtare, gjatë periudhës janar-gusht 2020
janë shitur 113,232 polica, nga 307,488 sa ishin
shitur gjatë periudhës së njëjte të vitit paraprak.
Shihet se kemi një rënie shumë të madhe e që ka
reflektuar shumë në rënien e të hyrave, situatë e
cila do të sjellë probleme të mëdha edhe në Byro.
Në anën tjetër, gjatë periudhës në fjalë dëme
kanë ndodhur mjaft, derisa të hyra ka shumë
më pak në raport me vitin paraprak. Sido që
të jetë edhe në këtë gjendje të rëndë financiare
ne po mundohemi ta japim maksimumin duke
trajtuar dhe paguar dëme në afate kohore të
parapara me ligjet në fuqi.

iSIGURIME: Ju për disa vite keni qenë drejtor i Shoqatës së Sigurimeve, cilat janë prioritet tash si u.d i drejtorit të Byrosë Kosovare të
Sigurimeve ?
Mazreku: Që nga dita e parë e punës në
Byro ne kemi nisur më një dinamikë të madhe,
megjithatë është ende herët të flitet për aktivitet
e mëtutjeshme, pasi që koha prej kur e kam marrë besimin nga Asambleja e Përgjithshme është
shumë e shkurtër. Pra, është vetëm një muaj.
Nga gjithë ajo që kam parë deri më tash, shihet se Byroja Kosovare e Sigurimeve nuk është
në gjendje të mirë financiare, kjo për arsye se
shitja e policave ka rënë më masën prej 63,1%,
pra bëhet fjalë për një rënie të madhe të shitjes
nga reduktimi i lëvizjeve si pasojë e pandemisë
COVID-19. Ne shpresojmë se në një të ardhme
të shpejtë do të marrë fund pandemia, e nëse
kjo vazhdon edhe më tutje gjendja në Byronë
Kosovare të Sigurimeve do të përkeqësohet edhe
më shumë.
iSIGURIME: Me vendim të Qeverisë së Kosovës deri në fund të këtij viti policat e sigurimit
kufitar do të mbulohen nga Qeveria, apo zbatohet marrëveshja ?
Mazreku: Siç e tash edhe në pyetjen paraprake, përpos që të hyrat kanë rënë si pasojë e
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“Nga gjithë ajo që kam
parë deri më tash, shihet
se Byroja Kosovare e
Sigurimeve nuk është në
gjendje të mirë financiare,
kjo për arsye se shitja e
policave ka rënë më masën
prej 63,1%, pra bëhet fjalë
për një rënie të madhe
të shitjes nga reduktimi
i lëvizjeve si pasojë e
pandemisë COVID-19”, ka
thënë Sami Mazreku,
ushtrues i detyrës së
drejtorit në Byronë
Kosovare të Sigurimeve.

63.1%
KA RËNË SHITJA E POLICAVE
KUFITARE GJATË PERIUDHËS
JANAR-GUSHT 2020 NË RAPORT
ME PERIUDHËN JANAR-GUSHT
2019

reduktimit të lëvizjes, të hyrat po ashtu kanë
rënë edhe nga vendimi i Qeverisë për zbritje
të policave prej 35 % dhe për mbulim të tyre
deri në fund të këtij viti. Po ashtu, te pagesa
e faturave nga ana e Qeverisë po ka vonesa
të pagesës së mjeteve e që kjo drejtpërdrejt
ndikon në punën e Byrosë. Ta zëmë kur bëhet
pagesa, qeveria bazohet në numrin e automjeteve që ata i blejnë direkt në pika kufitare, por
mos të harrojmë një numër i konsiderueshëm i
qytetarëve përpos që blejnë policë në pikë kufitare, kur t’i skadojë ajo ata e vazhdojnë direkt
në zyrat e Byrosë, e ku kjo mos përputhje e
numrave të Ministrisë së Punëve të Brendshme
në të dhënat tona reale po shkakton probleme
dhe vonesa në pagesa të mjeteve. Kur dihet se
Byroja ka obligime të mëdha si për pagat e

punëtoreve, ashtu edhe në pagesën e dëmeve,
vonesa në pagesën e faturave sjell probleme të
mëdha. Por ne shpresojmë se shumë shpejt do
të gjejmë zgjidhje e që mos të ketë vonesa deri
ne fund të këtij viti, kohë kjo deri sa është në
fuqi vendimi i Qeverisë së Kosovës për pagesën
e policave kufitare për bashkatdhetarët tanë.
iSIGURIME: Ulja e çmimit të policave a ka
reflektuar te të hyrat e BKS-së ?
Mazreku: Pa dyshim, ulja e çmimit prej 35
% është shumë e madhe dhe kjo do të reflektojë tej mase në punën tonë të përditshme.
Por, ne shpresojmë që së shpejti të përfundojë
pandemia dhe t’i kthehemi jetës normale, në
të kundërtën me këtë trend problemet në të
ardhmen do të jenë të mëdha.
iSIGURIME: Numri i automjeteve të pasiguruara në vend, vazhdon të jetë i lartë. Keni
ndonjë plan për ta ulur ketë ?
Mazreku: Gjatë gjithë vitit që po e lëmë
pas, por edhe gjatë dy viteve të kaluara ne në
vazhdimësi kemi ngritur shqetësimin tonë për
rritjen e vazhdueshme të automjeteve të paregjistruara në vendin tonë. Në fund të muajit
korrik ka nisur një iniciativë Institucionale
për të punuar në këtë drejtim. Numri shumë i
madh i automjeteve ta pa siguruara, siç e kam
thënë edhe shumë herë më parë, është shndër-

ruar në “kancer” të sektorit të sigurimeve.
Aktualisht llogaritet se numri i automjeteve
të paregjistruara është më shumë se 150 mijë
dhe demet që shkaktojnë këto automjete janë
shumë të mëdha, pra janë miliona euroshe
vetëm brenda një viti. Në bazë të ligjit qytetarët
që janë të dëmtuar nga këto automjeteve duhet
të kompensohen nga Byroja Kosovare e Sigurimeve, e në anën tjetër rimbursimi i këtyre
mjeteve nga qytetarët që e kanë shkaktuar
dëmin është shumë i vështirë, pasi që lëndët
nëpër gjykata vonohen tej mase.
iSIGURIME: Kur pritet që Kosova të jetë
pjesë e Byrosë së Kartonit të Gjelbër ?
Mazreku: Pala kosovare, pra Industria e
Sigurimeve, në vazhdimësi është angazhuar
dhe po angazhohet për ta arritur këtë synim,
por jo gjithçka është në dorën tonë. Krahas
pengesave që i shkaktohen Kosovës nga
aspekti ndërkombëtar, siç është mungesa e
anëtarësimit në Kombet e Bashkuara Kosova, ka edhe probleme tjera të brendshme
për të cilat ne e kemi ngritur zërin disa here,
por nuk ka pasur gatishmëri Institucionale
për ta ulur numrin e automjeteve të paregjistruara në vend i cili është më i larti në
rajon. Më këtë numër i cili llogaritet të jetë
rreth 30 % e automjeteve që qarkullojnë
nëpër rrugët e Kosovës një proces i tillë thuajse është i pamundur. Në fund të muajit
korrik të këtij viti ne e kemi mirëpritur iniciativën e Qeverisë së Kosovës dhe Bankës
Qendrore te Kosovës (BQK) për trajtimin
e automjeteve të paregjistruara në vendin
tonë. Shpresojmë se angazhimi i përbashkët
në një kohë sa më të shpejtë do të prodhojë
rezultate dhe do t’i krijojë Kosovës mundësi
më reale në anëtarësimin e Byrosë së kartonit të Gjelbër.
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Numri i kontratave
ra për 37.65%
Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) shihet se gjatë periudhës
janar-shtator 2020 numri i kontratave në sigurimin e jo jetës kishte arritur në 567,408, apo
37.65% më pak krahasuar me periudhën e njëjtë janar - shtator 2019
iSIGURIME
Hiç më pak se 37.65% ka rënë shitja e policave në sigurimin e Jo-Jetës gjatë periudhës janarshtator 2020, krahasuar me periudhën e njëjtë të
vitit paraprak.
Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore
të Kosovës (BQK) shihet se numri i kontratave
në sigurimin e Jo-Jetës arriti në 567,408 duke
shënuar një rënie në masën 37.65% më pak
krahasuar me periudhën e njëjte janar - shtator 2019.
Që nga konsolidimi i sektorit të sigurimeve,
pra gjatë dy dekadave të fundit, kjo është hera
e parë kur Industrisë e Sigurimeve shënon rënie
aq të madhe të shitjes së shitjes se policave si
pasojë e pandemisë COVID-19.
“Volumi i primeve të shkruara bruto në vep-

rimtarinë e Jo-Jetës arriti shumën 71,583,109
euro, duke shënuar një rënie në masën prej
2.34% më pak krahasuar me periudhën janar
- shtator 2019”, thuhet në raportin e fundit të
Bankës Qendrore të Kosovës, raporton “iSIGURIME”.
POLICAT NË SIGURIMIN
E JETËS U RRITËN PËR 24,11%
Më tutje bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës
Qendrore të Kosovës (BQK) shihet se gjatë periudhës janar-shtator 2020 numri i kontratave në
sigurimin e Jetës arriti në 11,882, duke shënuar
një rritje në masën 24.11% me shumë krahasuar me periudhën e njëjtë janar - shtator 2019.
“Volumi i primeve të shkruara bruto në vep-

rimtarinë e Jetës arriti shumën 2,658,608 euro
duke shënuar një rritje në masën prej 4.09%
krahasuar me periudhën e njëjtë janar - shtator
2019”, thuhet më tutje në raportin e BQK-së
TREGU I SIGURIMEVE RA PËR 2.12%
Gjithnjë duke u bazuar në të dhëna zyrtare të
BQK-së, shihet se gjatë periudhës janar - shtator 2020 tregu i sigurimeve ka pasur një rënie
prej 2.12% krahasuar me periudhën e njëjtë të
vitit 2019. Volumi i primeve të shkruara bruto në
krahasim me periudhën paraprake është zvogëluar
me 1,608,091 euro më pak, duke arritur gjithsej
shumën prej 74,241,717 euro. “Numri i kontratave arriti në 579,290 duke shënuar një rënie me
37.01% krahasuar me periudhën e njëjtë janar shtator 2019”, thuhet në raportin e BQK-së.

567,408 polica të sigurimit të Jo Jetës janë shitur
gjatë periudhës janar-shtator 2020.
37.65% ka rënë shitja e policave të sigurimit të Jo
Jetës gjatë periudhës janar-shtator 2020,
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit
paraprak.
11,882 ka arritur numri i kontratave në sigurimin e
Jetës gjatë periudhës janar-shtator 2020,
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit
paraprak.
4,09 % është rritur shitja e policave në sigurimin e
jetës gjatë periudhës janar-shtator 2020,
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit
paraprak.
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Nënshkruhet Memorandumi
i Mirëkuptimit me qëllim të
zhvillimit të mëtejmë të
tregjeve financiare
Përmes këtij Memorandumi BQK-ja dhe AMF-ja vendosin një sistem bashkëpunimi reciprok dhe shkëmbim të
informacioneve mes palëve, bazuar në rëndësinë e zhvillimit të tregjeve financiare të të dyja vendeve, i cili do të shtrihet në
tregjet e sigurimeve / risigurimeve, tregjet e kapitalit, aktivitete të tjera financiare jobankare.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së
Kosovës Fehmi Mehmeti dhe drejtori i përgjithshëm
ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
të Republikës së Shqipërisë, Ervin Mete, kanë nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit në funksion të rregullimit, licencimit dhe mbikëqyrjes së
tregjeve. Përmes këtij Memorandumi BQK-ja dhe
AMF-ja vendosin një sistem bashkëpunimi reciprok
dhe shkëmbim të informacioneve në mes të palëve,
bazuar në rëndësinë e zhvillimit të tregjeve financiare
të të dyja vendeve, i cili do të shtrihet në tregjet e sigurimeve / risigurimeve, tregjet e kapitalit, aktivitete
të tjera financiare jobankare. Guvernatori i BQK-së
Fehmi Mehmeti e ka vlerësuar të rëndësishëm nënshkrimin e këtij Memorandumi. Ai u ndal tek rëndësia e bashkëpunimit reciprok mes dy rregullatorëve
në adresimin e çështjeve me interes të përbashkët, në
funksion të mbarëvajtjes dhe zhvillimit të tregjeve nën
mbikëqyrje. Ndërsa, drejtori i AMF-së, Ervin Mete
falënderoi Guvernatorin Mehmeti për angazhimin e tij
në finalizimin e këtij memorandumi, duke theksuar se
marrëveshja e re e bashkëpunimit i përgjigjet jo vetëm
zhvillimeve të kohës, por edhe çështjeve që kanë dalë
në pah ndër vite mes Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.
Në këtë Memorandum të Mirëkuptimit, parashihet
vlefshmëria reciproke e policave të sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të
treta, detyrimet reciproke mbi praktikat e dëmeve,
Memorandumi thellon linjat e bashkëpunimit mes dy
rregullatorëve në funksion të mbikëqyrjes së integruar
dhe efektive, në veçanti përmes kolegjeve mbikëqyrëse
të grupeve të sigurimit, për shoqëritë vendase të sigurimit dhe risigurimit, të cilat kanë investime apo degë
të tyre në vende të tjera. Gjithashtu, sa i përket tregut
të sigurimeve palët angazhohen të adresojnë çështje të

veçanta të mbikëqyrjes në të dy vendet, si vlefshmërinë
reciproke të policave të sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta, detyrimet
reciproke mbi praktikat e dëmeve apo trajtimin dhe
pagesën e dëmeve. Në lidhje me tregjet e kapitalit,
Shqipëria është në një stad më të avancuar për sa i
përket kuadrit ligjor, nëpërmjet ligjeve të miratuara
së fundmi, si edhe ka krijuar infrastrukturën e tregut,
Bursën dhe Regjistrarin. Autoriteti është i gatshëm ta
asistojë Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës
në këtë drejtim. Gjithashtu, dy rregullatorët do të
bashkëpunojnë në funksion të përmirësimit të sistemeve të teknologjisë së informacionit dhe digjitalizimit, duke iu përgjigjur evoluimit të vazhdueshëm të
tregjeve nën mbikëqyrje, si dhe shkëmbimin e eksperiencave nëpërmjet takimeve të ndërsjella në funksion të rritjes së mëtejshme të standardeve në fushën e
digjitalizimit dhe sigurisë kibernetike. Memorandumi

i Mirëkuptimit i nënshkruar nga të dyja palët, do të jetë
në fuqi për një periudhë kohore të pakufizuar, derisa
i njëjti shfuqizon Memorandumin e mëparshëm që
ishte në fuqi nga viti 2008.

Në këtë Memorandum të Mirëkuptimit
parashihet vlefshmëria reciproke e policave
të sigurimit të detyrueshëm motorik
për përgjegjësinë ndaj palëve të treta,
detyrimet reciproke mbi praktikat e dëmeve,
Memorandumi thellon linjat e bashkëpunimit
mes dy rregullatorëve në funksion të
mbikëqyrjes së integruar dhe efektive, në
veçanti përmes kolegjeve mbikëqyrëse të
grupeve të sigurimit, për shoqëritë vendase
të sigurimit dhe risigurimit, të cilat kanë
investime apo degë të tyre në vende të tjera.

Takim me gazetarë
Ushtruesi i Detyrës së drejtorit të Byrosë Kosovare të Sigurimeve Sami Mazreku është takuar me
gazetarë që përcjellin sektorin e ekonomisë në vend
“Sot zhvillova një takim me gazetarë që përcjellin
sektorin e Ekonomisë në vendin tonë. Ata i informova për problemet e mëdha që ka sjell COVID-19
edhe për Byronë Kosovare të Sigurimeve. Gjatë 8
mujorit të parë të vitit 2020, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak shitja e policave ka
rënë në masë të madhe. Pra, kemi 200 mijë polica
më pakë. Byroja Kosovare e Sigurimeve do të jetë
Institucion i hapur për media për çfarëdo informa-

Takim me drejtorin e thesarit
cioni të kërkojnë gazetarët” ka shkruar ai në faqen
e tij në rrjetin social Facebook

Ushtruesi i Detyrës së drejtorit të Byrosë Kosovare të Sigurimeve Sami Mazreku është takuar
me drejtorin e thesarit Ahmet Ismaili, ku kanë diskutuar për rritjen e bashkëpunimit në mes këtyre
dy Institucioneve.
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Guvernatori takoi u.d drejtorin
e Byrosë Kosovare të Sigurimeve
Guvernatori Mehmeti priti u.d së drejtorit
të Byrosë Kosovare të Sigurimit
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës
Fehmi Mehmeti, ka pritur të martën u.d së
drejtorin e Byrosë Kosovare të Sigurimit Sami
Mazrekun.
Gjatë takimit guvernatori Mehmeti ka
falënderuar Mazrekun për punën e deritanishme si drejtor i Shoqatës së Sigurimeve të
Kosovës, derisa e ka uruar për detyrën dhe i ka
ofruar përkrahje në ushtrimin e përgjegjësive
të reja. Në anën tjetër, Mazreku gjatë takimit
të parë në cilësinë e u.d së drejtorit të Byrosë
Kosovare të Sigurimit ka falënderuar guvetrnatorin Mehmeti për përkrahjen e vazhdueshme.
Mehmeti dhe Mazreku janë dakorduar për
vazhdim të bashkëpunimit në mes të dy Institucioneve, Bankës Qendrore të Kosovës dhe
Byrosë Kosovare të Sigurimit.

Quantix: prezanton aplikacionet
Kompania Quantix L.L.C. sot në zyrat e Byrosë
Kosovare të Sigurimit ka prezantuar aplikacionet për
uljen e numrit të mjeteve motorike të paregjistruara
e të pasiguruara.
Aplikacionet janë të ndërtuara në disa komponentë, që konsistojnë në funksionalizimin e:
1. Hartës së Aksidenteve, e cila mundëson identifikimin e zonave të caktuara me rrezikshmëri dhe
frekuencë të lartë të aksidenteve,
2. Certifikatës së aksidentit, përmes së cilës qytetarët
do të kenë mundësinë e verifikimit nëse një mjet motorik i caktuar ka pasur ose jo të shkaktuar aksident,

3. Sistemit anti-mashtrim, përmes të cilit do të analizohen rastet potenciale të mashtrimit në sigurime me
qëllim të parandalimit të tyre,
4. Aplikacionit mobil për ndërgjegjësim të
qytetarëve lidhur me sigurimet, të cilët do të marrin informacione të ndryshme mbi aksidentet dhe
produktet e ndryshme të sigurimeve të cilat ofrohen
nga industria e sigurimeve.
Këto aplikacione do të vihen në përdorim brenda
një periudhe të shkurtër kohore, të cilat do të prezantohen për përdorim praktik dhe sa më të lehtë për të
gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.

Takim pune me
koordinatoret e Pikave
Kufitare të Byrosë
Kosovare të Sigurimeve

Prezantimi nga EKIN Patrol
Kompania e teknologjisë
informative EKIN Patrol,
përmes partnerit të saj ekskluziv teknologjik në Kosovë
kompanisë “Info Soft Systems”, kanë prezantuar para
u.d. së Drejtorit Ekzekutiv të
Byrosë Kosovare të Sigurimit
Sami Mazreku dhe stafit të

institucionit, funksionimin
dhe implementimin e projektit për identifikimin e veturave
të paregjistruara/pasiguruara
nëpërmjet EKIN pajisjeve për
leximin automatik të targave
të regjistrimit të mjeteve motorike dhe sistemin softverik
për implementim.

Qalaj dhe Mazreku
diskutojnë
për thellim të
bashkëpunimit
Takim me drejtorët e departamenteve të dëmeve
Sami Mazreku, ushtrues i detyrës së Drejtorit Ekzekutiv në Byronë Kosovare të Sigurimit, i ka takuar drejtorët e Departamenteve të Dëmeve të kompanive të
sigurimit, anëtare të Byrosë Kosovare të Sigurimit. Në
takim është diskutuar lidhur me ndryshimet e nevojshme për të avancuar sistemet e trajtimit të dëmeve dhe
rritjen e efikasitetit në proceset e trajtimit të kompensimit të dëmeve materiale dhe jomateriale.

Ish drejtori i Përgjithshëm i PK-së, z.
Rashit Qalaj me bashkëpunëtorë, është
takuar me Sami Mazrekun, ushtrues i
detyrës së drejtorit në Byronë Kosovare të
Sigurimit. Qalaj dhe Mazreku diskutuan
rreth fuqizimit të mëtejmë të bashkëpunimit ndërinstitucional me interes të sigurisë rrugore.

457,962

ka arritur numri i kontratave të lidhura mes kompanive të sigurimit
dhe qytetareve në vend gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti.
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Tregu i sigurimeve
u rrit për 19%
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MAZREKU: MARRËVESHJA
08
ME MALIN E ZI
KONSIDEROHET HISTORIKE

GUVERNATORI MEHMETI:
REFORMA POZITIVE
KANË NDODHUR NË

BYRONË KOSOVARE TË SIGURIMEVE
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka deklaruar se
industria kosovare e sigurimeve ka treguar një performancë të favorshme, e cila është rezultat i
reformave që janë ndërmarrë në këtë sektor. I pari i BQK-së me notë shumë të lartë i ka vlerësuar
edhe zhvillimet në Byronë Kosovare të Sigurimeve (BKS), e cila udhëhiqet për gati 1 vit nga Sami
Mazreku, ku sipas tij, kanë ndodhur reforma pozitive.. 04
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TREGU I
SIGURIMEVE
U RRIT
PËR 19%
Gjatë periudhës janar-qershor 2021, tregu i sigurimeve ka shënuar rritje prej 18.71% krahasuar me
periudhën e njëjtë të vitit 2020. Volumi i primeve të shkruara bruto në krahasim me periudhën e njëjtë të
vitit paraprak ka shënuar rritje për 8.68 milion euro, duke arritur gjithsej shumën prej 55,088,193 euro

G

ati 19 % ka arritur rritja e tregut të
sigurimeve gjatë gjashtë mujorit të
parë të këtij viti, në raport me periudhën e njëjte të vitit paraprak. Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore
të Kosovës, shihet se gjatë periudhës janarqershor 2021 tregu i sigurimeve ka shënuar
rritje prej 18.71%, krahasuar me periudhën

69.72%
është rritur numri i kontratave në
sigurimin e jetës gjatë gjashtëmujorit të
parë të këtij viti në raport me periudhën
e njëjtë të vitit paraprak.

e njëjtë të vitit 2020. Volumi i primeve të
shkruara bruto në krahasim me periudhën
e njëjtë të vitit paraprak ka shënuar rritje
për 8.68 milion euro duke arritur gjithsej
shumën prej 55,088,193 euro. Përfaqësues
të industrisë së sigurimeve në Kosovë thonë
se tregu i sigurimeve në vendin tonë ka filluar
ta marrë vetën pas problemeve të mëdha që
është ballafaquar, sidomos gjatë vitit 2020
si pasojë e pandemisë COVID-19.
“Tregu edhe më tutje vazhdon të zhvillohet, po ndjek trendet e industrisë së shteteve
të zhvilluara. Sidomos gjatë kohës së pandemisë kompanitë kanë rritur funksionalitetin
sidomos të shërbimeve online”, thonë përfaqësues të sektorit të sigurimeve në vend.
NUMRI I KONTRATAVE RRITET PËR 29 %
Hiç më pak se 29 % është rritur numri i
kontrata të lidhura në mes të kompanive të

13,807

është rritur volumi i primeve të
shkruara bruto në veprimtarinë e
Jo-Jetës, krahasuar me periudhën
janar-qershor 2020.

sigurimit që operojnë në Kosovë si dhe qytetareve. Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës
Qendrore të Kosovës, shihet se nga një janari
i këtij viti e deri në fund të muajit qershor
numri i kontratave arriti në 457,962, duke
shënuar një rritje për 28.73% krahasuar me
periudhën e njëjtë janar-qershor 2020.
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52,911,455€
ka arritur volumi i primeve të shkruara
bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës deri në
fund të muajit qershor të këtij viti.

457,962

28%

ka arritur numri i kontratave
të lidhura mes kompanive të
sigurimit dhe qytetareve në vend
gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij
viti.
Më tutje në raportin e BQK-së thuhet se
volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës arriti shumën 52,911,455
euro, duke shënuar një rritje në masën prej
18.47% krahasuar me periudhën janar-qershor 2020.
“Volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës arriti shumën 52,911,455
euro, duke shënuar një rritje në masën prej
18.47% krahasuar me periudhën janar-qer-

ka arritur numri i kontratave të lidhura mes
kompanive të sigurimit dhe qytetareve në vend gjatë
gjashtëmujorit të parë të këtij viti.

shor 2020”, thuhet më tutje në raportin e
Bankës Qendrore të Kosovës.
MEHMETI: INDUSTRIA KA PASUR
PERFORMANCË MË TË FAVORSHME
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës
në një intervistë ekskluzive ka bërë të ditur
se gjatë kësaj kohe, si rezultat i reformave që
i kemi ndërmarrë, industria e sigurimeve ka
pasur performancë më të favorshme. “Përveç
përmirësimit nw treguesit financiar dhe në
kapitalizim, ka pasur përmirësime të dukshme edhe në zbatimin e modeleve moderne
të qeverisjes korporative.
Krahasuar me të kaluarën, sot mund të them
se është një kompani që është nën kërkesën
ligjore për kapitalizim dhe provizionim,
ndërsa në të kaluarën kanë qenë deri në 7
kompani.
Kjo kompani është nën masën ligjore të administrimit dhe nëse deri në fund të muajit nuk
i përmbush kriteret ligjore, pritet të ndërmerren masat e mëtejme. Në dy raste tjera, janë
dy kompani që janë në proces adresimit të
vërejtjeve sipas raporteve zyrtare të BQKsë nga ekzaminimet”, ka thënë guvernatori
Mehmeti.

18.47%

është rritur volumi i primeve të
shkruara bruto në veprimtarinë e
Jo-Jetës, krahasuar me periudhën
janar-qershor 2020.

69,72 % ËSHTË RRITUR NUMRI I
KONTRATAVE NË SIGURIMIN E JETËS
Më tutje, bazuar në raportet zyrtare të Bankës
Qendrore të Kosovës, shihet se gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti edhe sigurimi i jetës ka
pasur zhvillim shumë pozitiv. “Volumi i primeve
të shkruara bruto në veprimtarinë e Jetës arriti
shumën 2,176,738 euro, duke shënuar një rritje
në masë prej 24.75%, krahasuar me periudhën
e njëjtë janar-qershor 2020”, thuhet në raportin
zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës. Aty më
tutje thuhet se numri i kontratave në sigurimin e
Jetës arriti në 13,807, duke shënuar një rritje në
masën 69.72% krahasuar me periudhën e njëjtë
janar-qershor 2020.
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Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka deklaruar se industria
kosovare e sigurimeve ka treguar një performancë të favorshme, e cila është rezultat i reformave që janë
ndërmarrë në këtë sektor. I pari i BQK-së me notë shumë të lartë i ka vlerësuar edhe zhvillimet në Byronë
Kosovare të Sigurimeve (BKS), e cila udhëhiqet për gati 1 vit nga Sami Mazreku, ku sipas tij, kanë ndodhur
reforma pozitive.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka theksuar
se industria e sigurimeve në Kosovë ka pasur
performancë më të favorshme gjatë kësaj
kohe, si rezultat i reformave që janë ndërmarrë në këtë sektor. Këto komente Mehmeti i ka
bërë në një intervistë për shtojcën e specializuar të sigurimeve “iSigurime”, duke shtuar

se përveç përmirësimit ne treguesit financiar
dhe në kapitalizim, ka pasur përmirësime të
dukshme edhe në zbatimin e modeleve moderne të qeverisjes korporative.
Me notë shumë të lartë i pari i BQK-së e ka
vlerësuar edhe punën e Byrosë Kosovare të
Sigurimeve(BKS), e cila qe një vit udhëhiqet
nga Sami Mazreku. Në këtë institucion (BKS),

sipas guvernatorit të BQK-së, kanë ndodhur
shumë reforma pozitive, të cilat nuk kanë
qenë të lehta, por gjithsesi e kanë rritur performancën dhe efiçencën në kuadër të BKS-së.
Megjithatë, ai ka shtuar se është e rëndësishme që përtej rezultateve aktuale, të synohen përmirësime të mëtejme që lidhen me
ndarjen e rezervave, pagesën e dëmeve e mbi
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KONSIDEROJ SE BKS
ËSHTË KARAKTERIZUAR
ME REFORMA POZITIVE.
KËTO REFORMA NUK
KANË QENË TË LEHTA POR
GJITHSESI E KANË
RRITUR PERFORMANCËN
DHE EFIÇENCËN NË
KUADËR TË BKS-së.

KOSOVA VENDI I PARË NË RAJON QË DO
TA MODERNIZOJË INDUSTRINË E
SIGURIMEVE NË NIVEL TË
KRAHASUESHËM ME BE-në
Edhe industria e sigurimeve të Kosovës vitin
e kaluar është ballafaquar me pasojat e pandemisë COVID-19.

të gjitha, që të ketë konsistencë në pagesë të
dëmeve ndërmjet BKS-së dhe kompanive individuale.
Guvernatori me këtë rast i sugjeron BKS-në
të marrë rol më proaktiv në komunikim me
publikun, me qëllim që qytetarët, siç thotë
ai, të jenë të informuar për të drejtat e tyre,
me strukturën ligjore të BKS-së, përgjegjësitë
e BKS-së në kuadër të fondit të kompensimit
dhe rolin e BKS-së në edukimin e publikut
lidhur me sigurimin e detyrueshëm, poashtu,
komunikimin me institucionet qendrore për
reduktimin e automjeteve të pasiguruara.
 EHMETI: PRIORITET KRYESOR GJATË MANM
DATIT TIM E KAM PASUR RREGULLIMIN E
PLOTË TË INDUSTRISË SË SIGURIMEVE
Prej kohës që e keni marrë pozitën e guvernatorit në BQK-së shumë zhvillime pozitive
kanë ndodhur në fushën e sigurimeve të Kosovës. Ky sektor që më herët ka performuar
me humbje, tash po performon pozitivisht. A
do të mund t’i veçoni së paku tri zhvillimet
më pozitive të këtij sektori në vitet e fundit,
në mënyrë të detajizuar?
Mehmeti: Industria e sigurimeve në Kosovë përgjatë mbi dy dekadave të funksionimit
është ballafaquar me shumë probleme. Ndër
problemet kryesore ka qenë qeverisja e dobët
korporative, vonesa në pagesën e dëmeve, e
deri te shkeljet më serioze siç janë mungesa e
kapitalizimit dhe provizionimit sipas kërkesave ligjore. Megjithatë, gjatë mandatit tim e
kam vendosur në prioritetin kryesor rregullimin e plotë të kësaj industrie, duke filluar
nga kapitalizimi. Kemi bërë përpjekje serioze për t’u dhënë mundësi dhe kohë brenda

afateve ligjore kompanive që të rregullohen
duke shtuar kapital. Në raste kur nuk ka pasur
përgjigje për kapitalizim dhe provizionim,
kemi revokuar licenca. Me fillimin e këtyre
masave kemi parë një përgjigje intensive nga
industria pasi që aksionarët e siguruesve kanë
shtuar rreth 15 milionë euro kapital për një
periudhë të shkurtër kohore. Si rrjedhojë, për
herë të parë në kohë shumë të gjatë, në shtator 2020, industria ka qenë e provizionuar
me mbi 100%. Ekzistojnë edhe disa probleme
më të vogla, të cilat jemi duke i zgjidhur dhe
presim që në vitin 2022 ta fillojmë me një
industri plotësisht të kapitalizuar dhe me një
industri mbi 100% të provizionuar.
Si ka qenë performanca e kompanive të sigurimeve në kohën kur e keni marrë drejtimin
e BQK-së dhe si është këtë vit, a mund ta bëni
një krahasim?
Mehmeti: Industria e sigurimeve ka pasur
performancë më të favorshme gjatë kësaj kohe
si rezultat i reformave që i kemi ndërmarrë.
Përveç përmirësimit në treguesit financiarë
dhe në kapitalizim, ka pasur përmirësime të
dukshme edhe në zbatimin e modeleve moderne të qeverisjes korporative. Krahasuar me
të kaluarën, sot mund të them se është një
kompani që është nën kërkesën ligjore për
kapitalizim dhe provizionim, ndërsa në të
kaluarën kanë qenë deri në 7 kompani. Kjo
kompani është nën masën ligjore të administrimit dhe nëse deri në fund të muajit nuk i
përmbush kriteret ligjore, pritet të ndërmerren masa të mëtejme. Në dy raste të tjera, janë
dy kompani që janë në proces të adresimit të
vërejtjeve sipas raporteve zyrtare të BQK-së,
nga ekzaminimet.

Ku konkretisht është goditur ky sektor dhe a
ka filluar të rikuperohet këtë vit?
Mehmeti: Pasojat e pandemisë COVID-19
janë ndjerë në çdo sektor të ekonomisë në
Kosovë. Njësoj, efektet janë reflektuar edhe
në industrinë e sigurimeve, kjo si rezultat i
mbylljes për një periudhë kohore dhe nuk ka
pasur vazhdimësi të sigurimit të automjeteve
në vend. Megjithatë, përgjatë kësaj kohe, ka
pasur edhe më pak dëme si rezultat i trafikut
pothuajse të mbyllur. Rrjedhimisht, efektet e
pandemisë kanë qenë deri diku të neutralizuara, por që efektet afatgjata mund të marrin kohë për t’u vërejtur. BQK-ja megjithatë,
tani së bashku me Bankën Botërore është duke
zhvilluar modele të avancuara ku ne do të
arrijmë të parashohim efektet e situatave të
ngjashme me pandeminë në industrinë e sigurimeve.
Këto modele janë të ndërlidhura me një varg
reformash substanciale, më të avancuarat në
rajon, që kanë të bëjnë me liberalizimin e tregut, zhvillimin e stres-testit për industrinë e
sigurimeve dhe analizat e senzitivitetit si dhe
përfundimisht, lëvizjen drejt rregullativës së
Solvencës II. Të gjitha këto reforma nuk do
të jenë të lehta për industrinë, por Kosova do
të jetë vendi i parë në rajon që e modernizon
industrinë e sigurimeve në nivel të krahasueshëm me vendet e Bashkimit Evropian.
BQK-JA KA VËREJTUR ULJE TË
SHPENZIMEVE OPERACIONALE NË
BKS DHE RRITJE TË PAGESËS SË DËMEVE
Tash e një vit kanë ndodhur ndryshimet
në menaxhmentin e Byrosë së Sigurimeve të
Kosovës, institucion ky që mbikëqyret nga
BQK-ja.
Si e vlerësoni punën njëvjeçare të këtij institucioni?
Mehmeti: Konsideroj se BKS është karakterizuar me reforma pozitive. Këto reforma
nuk kanë qenë të lehta por gjithsesi e kanë
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25-30%
të automjeteve që qarkullojnë në Kosovë janë
pa policë sigurimi sipas shifrave të ndryshme.

rritur performancën dhe efiçencën në kuadër
të BKS-së. Megjithatë, është e rëndësishme
që përtej rezultateve aktuale, të synohen
përmirësime të mëtejme që lidhen me ndarjen e rezervave, pagesën e dëmeve e mbi të
gjitha, që të ketë konsistencë në pagesë të
dëmeve ndërmjet BKS-së dhe kompanive individuale. Gjithashtu, BKS duhet të marr rol
më proaktiv në komunikim me publikun me
qëllim që qytetarët të jenë të informuar lidhur me të drejtat e tyre, me strukturën ligjore
të BKS-së, përgjegjësitë e BKS-së në kuadër
të fondit të kompensimit dhe rolin e BKS-së
në edukimin e publikut lidhur me sigurimin
e detyrueshëm e po ashtu, komunikimin me

institucionet qendrore për reduktimin e automjeteve të pasiguruara.
A ka arritur BKS-ja ta rris performancën
pas ndryshimeve që kanë ndodhur në menaxhmentin e saj?
Mehm e t i : G j i t h s e s i s e k a p a s u r
përmirësime të konsiderueshme. Ne e
vlerësojmë shumë faktin se kompanitë e
sigurimeve kanë qenë më të përgjegjshme
në raport me Fondin e Kompensimit dhe
kjo është njëra ndër fushat kryesore në
përgjegjësi të BKS-së. Përtej kësaj, në
BQK kemi vërejtur se ka pasur ulje të
shpenzimeve në buxhetin e BKS-së për

çështje operacionale dhe administrative
ndërsa ka pasur rritje të buxhetit për
pagesë të dëmeve. Ne e vlerësojmë këtë
pozitivisht, pasi që në të kaluarën, BQK ka
pasur raste kur ka refuzuar buxhetin e BKS-së
pikërisht për mos rritje të buxhetit për pagesë
të dëmeve. Çështjet tjera të natyrës operacionale që rrisin efektivitetin e BKS-së ne si BQK i
konsiderojmë se janë në përgjegjësi të trupave
vendimmarrëse në kuadër të BKS-së.
A ka pasur BKS-ja progres në pagesën e
dëmeve të automjeteve gjatë këtij viti?
Mehmeti: BQK konsideron se përkundër
përmirësimeve sporadike që mund të ndodhin, duhet të insistohet në një zhvillim të qëndrueshëm dhe reduktim maksimal të dëmeve.
Prandaj, si BQK do të vazhdojmë të argumentojmë se BKS duhet me çdo mekanizëm ta
rrisë efiçencën dhe të përmirësoj edhe më tej
pagesën e dëmeve.
MARRËVESHJA ME MALIN E ZI,
POZITIVE PËR QYTETARËT E KOSOVËS
Këtë verë për herë të parë qytetarët e Kosovës kanë udhëtuar në Mal të Zi pa e paguar
taksën prej 15 eurosh. A është kjo njëra ndër
arritjet kryesore të BKS-së?
Mehmeti: Konsideroj se marrëveshjet e tilla,
jo vetëm me Malin e Zi por me çdo vend në
rajon janë pozitive për qytetarët e vendit.
Megjithatë, duhet të punojmë për një qasje që
zgjidh problemin në mënyrë permanente, që
nënkupton anëtarësimin në kartonin e gjelbër.
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15%
e aksidenteve në Kosovë
kanë përfshirje direkte të
automjeteve të pasiguruara.

MBULIMI I POLICAVE KUFITARE
PËR DIASPORËN
Sivjet e Qeveria e Kosovës e ka mbështetur
financiarisht pagesën e policave kufitare për
mërgimtarët.
A duhet të vazhdojë kjo traditë apo duhet
të gjinden një model tjetër?
Mehmeti: Këtë vit dhe vitin e kaluar, Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me BQK-në dhe
BKS-në kanë nënshkruar marrëveshjen për
mbulimin financiar të policave për diasporën
e Kosovës. Konsideroj se për vitin 2020 dhe
2021 ka ekzistuar arsyeja ekonomike, duke
pasur parasysh se synimi i Qeverisë ka qenë që
të lehtësohet ardhja e diasporës në vend pasi
që diaspora paraqet një burim të rëndësishëm
të zhvillimit ekonomik në vend. Përgjatë vitit 2021, ka pasur një fluks të jashtëzakonshëm të diasporës. Ne besojmë se ky fluks
e ka përmirësuar substancialisht aktivitetin
ekonomik në vend. Megjithatë, nuk konsideroj se pagesa e policës kufitare për mërgimtarët është zgjidhje e qëndrueshme. Kjo
pagesë paraqet barrë të konsiderueshme financiare për buxhetin e Republikës së Kosovës. Përveç që paraqet barrë financiare,
konsideroj se duhet të orientojmë angazhimet
tona në drejtim të anëtarësimit të Kosovës në
Kartonin e Gjelbër. Nëse për ndonjë arsye,
edhe politike, nuk arrihet kjo në periudhë

2-3%
automjeteve të pasiguruara i kanë shtetet
e rajonit. Prandaj, Kosova për të arritur
anëtarësim në kartonin e gjelbër, duhet të
synojë reduktimin në të paktën 2-3% të të
gjithsej automjeteve të pasiguruara.

afatshkurtër, duhet të fokusohemi që përmes
një vendi të tretë së sigurojmë mekanizmat
që të jetë e mbuluar edhe Kosova me Karton të Gjelbër. Të mos harrojmë, kostoja e
policës kufitare është shumë më e lartë nga
shtetet tjera që e aplikojnë për qytetarët e
Kosovës kur ata udhëtojnë në ndonjë vend të
Bashkimit Evropian. Prandaj, me qasjen tonë
në Karton të Gjelbër, ne mbrojmë qytetarët e
Republikës së Kosovës.
Synimi juaj është anëtarësimi i Kosovës në
Byronë e Kartonit të Gjelbër.
Çfarë angazhimesh po bëhen në këtë drejtim
dhe kur pritet të ndodhë një gjë e tillë?
Mehmeti: Ne vazhdimisht kemi pasur angazhime konkrete për anëtarësim në Kartonin
e Gjelbër. Edhe me institucionet qeveritare
jemi në koordinim, ku tani është themeluar
grupi i përbashkët punues për këtë qëllim. Ne
do të japim kontributin tonë maksimal që të
anëtarësohemi. Në rast të ndonjë vështirësie
për arsye politike, ne synojmë që të sigurojmë mbulueshmëri të Kosovës nga një vend
i tretë në raport me policën që rrjedhë nga
marrëveshja e Kartonit të Gjelbër.
KOSOVA I KA PLOTËSUAR 2 NGA 3
KUSHTET KRYESORE PËR
ANËTARËSIM NË KARTONIN E GJELBËR
Kusht për anëtarësim në Byronë e Kartonit
të Gjelbër është edhe ulja e numrit të autom-

jeteve të paregjistruara.
Kohë më parë keni marrë iniciativë për uljen
e një numri të tillë dhe a ka progres në këtë
drejtim?
Mehmeti: Kosova i ka plotësuar 2 nga 3
kushtet kryesore për anëtarësim në Kartonin
e Gjelbër. Këto kushte përfshijnë themelimin
e Byrosë Kosovare për Sigurim, aprovimin e
Ligjit për Sigurim dhe uljen e numrit të automjeteve të pa siguruara. Duhet ta kemi parasysh
se kjo e fundit nuk është e përfunduar pasi që
numri i automjeteve të pasiguruara vazhdon
të jetë i lartë. Ekzistojnë shifra të ndryshme
lidhur me numrin e automjete të pasiguruara,
që flasin për rreth 25-30% të automjeteve që
qarkullojnë pa policë sigurimi. Unë konsideroj se kjo shifër është e ekzagjeruar pasi që
data baza e regjistrimit në kuadër të MPB-së
nuk i është nënshtruar një procesi të pastrimit.
Megjithatë, numri është tejet i lartë dhe në
nivele të papranueshme. Këtë e them duke u
bazuar në faktin se rreth 15% të aksidenteve
në vend kanë përfshirje direkt të automjeteve
të pasiguruara ndërsa si vlerë e dëmeve, rreth
17% e dëmeve paguhen në këto aksidente.
Këto janë shifra të larta. Vendet e rajonit,
para anëtarësimit në Kartonin e Gjelbër kanë
pasur rreth 2-3% të automjeteve të pasiguruara. Prandaj, Kosova për të arritur anëtarësim
në kartonin e gjelbër, duhet të synojë reduktimin në të paktën 2-3% të të gjithsej automjeteve të pasiguruara.
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Mazreku: Marrëveshja me
Malin e Zi konsiderohet
historike
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka deklaruar se industria
kosovare e sigurimeve ka treguar një performancë të favorshme, e cila është rezultat i reformave që janë
ndërmarrë në këtë sektor. I pari i BQK-së me notë shumë të lartë i ka vlerësuar edhe zhvillimet në Byronë
Kosovare të Sigurimeve (BKS), e cila udhëhiqet për gati 1 vit nga Sami Mazreku, ku sipas tij, kanë ndodhur
reforma pozitive.
Qytetarët e Kosovës nga 1 korriku nuk do t’i
paguajnë 15 eurot e policës kufitare. Ka hyrë
në fuqi marrëveshja për njohjen e ndërsjellë të
policave të sigurimit në mes të dy shteteve. Kjo
marrëveshje u mundësua falë memorandumit
të mirëkuptimit, që u nënshkrua në mes të
Byrove të Sigurimit të të dy vendeve.

Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të
Sigurimeve, ka thënë që kjo konsiderohet si
një marrëveshje e madhe dhe historike.
“Javën e kaluar (24 qershor), kemi nënshkruar një marrëveshje në mes nesh si Byro
Kosovare, Bankës Qendrore, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Punëve të Brend-

shme. Kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi nga
data 1 korrik, sipas së cilës të gjitha policat
që do të lëshohen në pikat kufitare në kohëzgjatje njëmujore, do të mbulohen nga qeveria
e Kosovës, nga Ministria e Financave, dhe
përfundon më 31 dhjetor”, ka thënë drejtori
Mazreku.

iSIGURIMET 05

Sipas tij, qytetarët që lëvizin nga Kosova për
në Mal të Zi, do ta kenë policën TPL Plus të
cilën e marrin për Maqedoni dhe Serbi dhe e
njëjta do t’u vlejë edhe për territorin e Malit të
Zi, pa pasur nevojë të paguajnë çmim shtesë.

QEVERIA PËRKRAH BKS-NË PËR
MARRËVESHJEN ME BYRONË
E SIGURIMIT TË MALIT TË ZI
Me ftesë të zëvendëskryeministres së Qeverisë
së Republikës së Kosovës, Emilja Redžepi,
është mbajtur takim me Drejtorin Ekzekutiv
të Byrosë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazrekun. Aty është diskutuar lidhur me iniciativën e Byrosë Kosovare të Sigurimit për nën-

shkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit
me Byronë Nacionale të Sigurimeve të Malit
të Zi, lidhur me njohjen reciproke të policave
të sigurimit për të dy shtetet. Zëvendëskryeministrja Redžepi me bashkëpunëtorët e saj
ka shprehur përkrahjen e plotë të Qeverisë
së Republikës së Kosovës ndaj Byrosë Kosovare të Sigurimit, në proceset e përfaqësimit
të institucionit dhe në mundësimin e lëvizjes
së lirë të qytetarëve të të dy shteteve, pa
qenë të detyruar ta blejnë sigurimin kufitar
të ndërsjellë, deri në anëtarësimin e plotë në
Këshillin e Byrove në Bruksel. Gjithashtu,
në takim është diskutuar për formalizimin
e grupit punues nga Qeveria e Republikës
së Kosovës, referuar çështjes së plotësimit të
parakushteve të tjera të anëtarësimit si më
sipër, me theks të veçantë trajtimin e çështjes
së mjeteve motorike të paregjistruara e të
pasiguruara, si një ndër kriteret kryesore për
t’u plotësuar.
Drejtori Ekzekutiv Mazreku njoftoi Zëvendëskryeministren Redžepi se Byroja
Kosovare e Sigurimit në ditët në vijim do
të marrë vendim për përkrahjen e Policisë së Kosovës me pajisje të avancuara
teknologjike për identifikimin e mjeteve
motorike pa regjistrim dhe sigurim, si dhe
domosdoshmërinë e trajtimit të çështjes së
kushtëzimeve të pagesës së taksave komu-

nale dhe të tjera për regjistrimin e mjeteve
motorike në vend, të cilat do të trajtohen
në mënyrë institucionale

ATK DHE BYROJA KOSOVARE E
SIGURIMIT NËNSHKRUAJNË
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
Administrata Tatimore e Kosovës dhe Byroja Kosovare e Sigurimit, sot kanë nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi. Marrëveshja
është nënshkruar nga Drejtori i Përgjithshëm
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i ATK-së Ilir Murtezaj dhe Drejtori Ekzekutiv i BKS-së Sami Mazreku. Qëllimi i kësaj
marrëveshjeje është shkëmbimi i të dhënave
në mes ATK-së dhe BKS-së në kohë reale për
entitetet juridike në Republikën e Kosovës.
Ky shkëmbim i t ë d h ë n a v e n ë m e s t ë d y
institucioneve e mundëson përmirësimin
e ciklit të regjistrimit të mjeteve motorike
në Kosovë, si dhe shmangien e rasteve të
mashtrimit dhe realizimin e procedurave
të dëmshpërblimit të palëve të dëmtuara
në kohën dhe në masën e duhur, për të
ci l at v e p r im e d he proc e dura B KS ë shtë
bartëse zyrtare.
BKS-ja përmes kësaj marrëveshjeje obligohet që të gjitha detajet që lidhen me
sigurimet e ndryshme, sipas kategorizimit të tyre, si dhe kompensimet e dëmeve
për personat fizikë dhe juridikë t’i ndajë
në mënyrë elektronike me Administratën
Tatimore të Kosovës, bazuar në specifikacionet e kërkuar nga kjo e fundit. BKS-ja
gjithashtu duhet të ofrojë të dhënat për
provizionet teknike, provizionet e arkëtueshme, rezervat, të hyrat nga primet e
sigurimeve, ri-sigurimeve, primeve të fituara, përfshirë numrin e veturave të siguruara dhe atyre jo të siguruara nga qytetarët
dhe bizneset. Sipas kushteve të parapara
në marrëveshje, të gjitha të dhënat dhe dokumentet zyrtare të cilat vihen në dispozicion nga palët nënshkruese do të përdoren
vetëm për qëllime të aktiviteteve zyrtare.

Nënshkruhet marrëveshja për mbulimin
e plotë të primit të sigurimit kufitar
Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit
(BKS), Sami Mazreku, ka pritur drejtorin
e Odës Ekonomike të Britanisë në Kosovë,
Bekim Kastratin, me të cilin kanë biseduar
për mundësitë e bashkëpunimit në mes të
këtyre dy Institucioneve të rëndësishme. Në
takim përfaqësuesit e Odës Ekonomike e
Britanisë në Kosovë kanë bërë të ditura projektet në vazhdim, të cilat do të kenë ndikim
në sigurimin e automjeteve. Të dyja palët
u pajtuan ta zyrtarizojnë bashkëpunimin
duke nënshkruar memorandum bashkëpunimi.
Marrëveshje me kolegjin “Universum”
ekzekutiv Sami Mazreku dhe Akademia
Te m p u l l i , e p ë r f a q ë s u a r n g a d r e j t o r i
M u h a m e d K r a s n i q i . M a r r ë v e s h j a p a rasheh bashkëpunimin profesional në
fushën e sigurimeve, në organizimin e
trajnimeve profesionale për sigurimet,
organizimin e tryezave të rrumbullakëta
debatuese shkencore, shkëmbimin e literaturës në fushën e sigurimeve, praktika profesionale dhe ligjërata për studentë.

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI
ME AGJENCINË E REGJISTRIMIT CIVIL
Memorandum Bashkëpunimi në
të Agjencisë së Regjistrimit Civil
Byrosë Kosovare të Sigurimeve
shkëmbimin e të dhënave në formë
ktronike.

Kolegji Universum dhe Byroja Kosovare
e Sigurimit kanë nënshkruar Memorandum
bashkëpunimi. Memorandumi nw mes tw
Kolegjit Universum dhe BKS-së është nënshkruar nga Z. Sami Mazreku, rrejtor
ekzekutiv i BKS-së dhe Z. Alejtin Berisha,
president i Kolegjit Universum. Marrëveshja parasheh bashkëpunimin profesional në
fushën e sigurimeve, në organizimin e trajnimeve profesionale për sigurimet, organizimin e tryezave të rrumbullakëta debatuese shkencore, shkëmbimin e literaturës në
fushën e sigurimeve, praktika profesionale
dhe ligjërata për studentë.
me shpejtësi 30 km. në orë në mjediset
urbane, përbën thelbin e sigurisë rrugore dhe ka ndikim të drejtpërdrejt në
uljen e dukshme të lëndimeve njerëzore
dhe dëmtimeve materiale në rast të aks i d e n t e v e në trafik.

mes
dhe
për
ele-

NËNSHKRIM I MEMORANDUM ME
KOLEGJIN “TEMPULLI”
Nënshkrimi i Memorandumit të
bashkëpunimit në mes Byrosë Kosovare
të Sigurimit, e përfaqësuar nga drejtori

EDHE BKS PËRKRAH JAVËN E
6-TË GLOBALE PËR SIGURI NË VEND
Byroja Kosovare e Sigurimeve mbetet e shqetësuar për numrin e madh të
automjeteve të paregjistruara në Kosovë, të cilat tashmë kanë kaluar numrin
200.000. Lëvizja e këtyre e automjeteve
të paregjistruara në rrugët e vendit
vazhdimisht rrezikon të gjithë pjesëmarrësit në trafik. Me qëllim të përkrahjes
të Javës së 6-të globale për siguri në
vend, drejtori ekzekutiv z. Sami Mazreku, vlerëson se lëvizja e automjeteve

MARRËVESHJE ME KOLEGJIN AAB
Marrëveshja ka për qëllim bashkëpunimin
profesional në fushën e sigurimeve, organizimin e trajnimeve profesionale për sigurimet
si: bazat e sigurimeve, menaxhimi i riskut,
analiza e riskut, produktet e sigurimeve jetë
dhe jo-jetë, ri-sigurimet, marketingu, kanalet
e shitjes; ligjërimi i përbashkët në trajnime
për ndërmjetësues në sigurime dhe trajnimet
tjera profesionale. Përveç kësaj, në kuadër të
kësaj marrëveshjeje palët u dakorduan për organizimin e përbashkët të tryezave debatuese
dhe shkencore, ku do të trajtohen çështje me
interes, si: diskutime mbi zhvillimin e tregut
financiar të sigurimeve; analiza të tregut të
sigurimeve dhe impakti në ekonomi; trendet në sigurime – zhvillimi i sistemeve dhe
produkteve etj..
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Deputetja Balje merr mbështetje për njohjen reciproke të
sigurimeve me Bosnjën
Deputetja e Kuvendit të Republikës së
Kosovës, Dude Balje, sot është takuar me
drejtorin ekzekutiv të Byrosë Kosovare
të Sigurimit Sami Mazreku, nga i cili ka
marrë mbështetje për heqjen e aplikimit të
sigurimit kufitar me Bosnjë Hercegovinën,
përmes njohjes reciproke të certifikatave
të sigurimit, të vlefshme për vendet respektive.
Deputetja Balja ka kërkuar që Byroja
Kosovare e Sigurimit në bazë të kompetencave ligjore që ka, të shikojë mundësitë
që Kosova dhe Bosnja të heqin aplikimin
e sigurimit kufitar, duke zbatuar moda-

litetet e njohura nga sistemi i Kartonit të
Gjelbër.
"Ne sot takuam drejtorin e Byrosë Kosovare të Sigurimit. Nga i njëjti kërkuam
që të hiqet kjo pengesë për qarkullimin e
qytetarëve të të dy vendeve. Mazreku na
dha mbështetje për këtë iniciativë për të
cilën vlerësoj që do të mirëpritet nga të
dy vendet. Kjo nismë do të ishte pozitive,
pasi që edhe Qeveria ka marrë vendim që
të udhëtohet me letërnjoftime", tha ajo.
Nga ana tjetër, drejtori ekzekutiv i Byrosë Kosovare të Sigurimit Sami Mazreku,
e ka falënderuar deputeten Balje dhe zëv-

endësministrin e MZHR-së Almir Veliji
për vizitën dhe shprehu gatishmërinë për
të hapur një dritare të re të bashkëpunimit
me Bosnjë Hercegovinën.
"Ne e mirëpritëm sot në vizitë Deputeten
Balje, përkrahëm iniciativën e saj që ne
si Byro të shikojmë mundësinë që ta heqim sigurimin kufitar me Bosnjën, duke e
mundësuar lëvizjen përmes njohjes reciproke të certifikatave të sigurimit të të dy
vendeve. Tani për tani, një proces të tillë
të njohjes reciproke të sigurimeve për territoret respektive jemi duke e finalizuar
me Byrone e Malit të Zi", tha ai.

Dakordohen për bashkëpunim
MARRËVESHJE ME UNIVERSITETIN
HAXHI ZEKA
Nënshkrimi i Memorandumit të
bashkëpunimit në mes Byrosë Kosovare të
Sigurimit, përfaqësuar nga drejtori ekzekutiv z. Sami Mazreku dhe Universitetit “Haxhi Zeka” përfaqësuar nga dektori prof. dr.
Fadil Millaku.
Marrëveshje me kolegjin “Pjetër Budi”
Është nënshkrua Memorandumi i
bashkëpunimit në mes Byrosë Kosovare të
Sigurimit, përfaqësuar nga drejtori ekzekutiv
z. Sami Mazreku dhe Kolegjit “Pjeter Budi”
përfaqësuar nga rektori Artan Haziri.

Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit
(BKS), Sami Mazreku, ka pritur drejtorin
e Odës Ekonomike të Britanisë në Kosovë,
Bekim Kastratin, me të cilin kanë biseduar
për mundësitë e bashkëpunimit në mes të
këtyre dy Institucioneve të rëndësishme. Në
takim përfaqësuesit e Odës Ekonomike e
Britanisë në Kosovë kanë bërë të ditura projektet në vazhdim, të cilat do të kenë ndikim
në sigurimin e automjeteve. Të dyja palët
u pajtuan ta zyrtarizojnë bashkëpunimin
duke nënshkruar memorandum bashkëpunimi.
Marrëveshje me kolegjin “Universum”

Kolegji Universum dhe Byroja Kosovare
e Sigurimit kanë nënshkruar Memorandum
bashkëpunimi. Memorandumi nw mes tw
Kolegjit Universum dhe BKS-së është nënshkruar nga Z. Sami Mazreku, rrejtor
ekzekutiv i BKS-së dhe Z. Alejtin Berisha,
president i Kolegjit Universum. Marrëveshja parasheh bashkëpunimin profesional në
fushën e sigurimeve, në organizimin e trajnimeve profesionale për sigurimet, organizimin e tryezave të rrumbullakëta debatuese shkencore, shkëmbimin e literaturës në
fushën e sigurimeve, praktika profesionale
dhe ligjërata për studentë.
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189

është numri i dëmeve
që kompanitë e jetës
kanë paguar gjatë
periudhës janarqershor 2021

74,059

dëme më shumë janë pagur gjatë
periudhës janar-qershor 2021 në
raport me periudhën e njëjtë të
vitit paraprak

29,285,305€
është shuma e mjeteve që kompanitë e
sigurimeve në Kosovë kanë paguar gjatë
gjashtëmujorit të parë të këtij viti.

Kompanitë e sigurimeve e rritën
pagesën e dëmeve për 35,42 %
Pagesa e dëmeve gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti është rritur për 35,42 % më shumë, në raport
me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Përfaqësues të industrisë së sigurimeve thonë se pagesa e
shpejtë e dëmeve është prioritet i secilës kompani që operon në vendin tonë
iSIGURIME
Rreth 30 milionë euro dëme kanë paguar
kompanitë e sigurimeve që operojnë ne
vendin tonë vetëm gjatë gjashtëmujorit të parë
të këtij viti. Bazuar në të dhëna zyrtare të
Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se gjatë
periudhës janar-qershor 2021 janë paguar
gjithsej 29,285,305 euro dëme ose 35.42%
më shumë se gjatë periudhës së njëjtë janarqershor 2020.
“Numri i dëmeve të paguara gjatë periudhës
janar-qershor 2021 në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak është rritur për
15,598 dëme, duke arritur në 74,059, nga të
cilat 73,870 dëme janë paguar nga kompanitë
e sigurimit të Jo-Jetës dhe 189 nga kompanitë
e sigurimit të Jetës”, thuhet në raportin zyrtarë të Bankës Qendrore të Kosovës.
MAZREKU: PAGESA E DËMEVE ËSHTË
PRIORITET PËR SECILËN KOMPANI
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të
Sigurimit thotë se pagesa e shpejtë e dëmeve

është prioritet i secilës kompani të sigurimit
që operon në vendin tonë.
Më tutje Mazreku bën më dije se nga viti në
vit ka rritje të theksuar, si shumës së dëmeve
të paguara, ashtu edhe kohës së shpejtë të
kompensimit.
“Pavarësisht kohës së rëndë përmes të cilës
ka kaluar industria e sigurimeve, por edhe e
gjithë ekonomia vendore si pasojë e pandemisë COVID-19, pagesa e dëmeve ka vazhduar më ritme të përshpejtuara. Pjesa dërmuese e dëmeve aktualisht paguhen në një kohë
rekord”, ka bërë të ditur drejtori Mazreku.
Sipas tij, rritje të theksuar të shumës së pagesës, por edhe kohës së shpejt të pagesës ka
pasur edhe në Byronë Kosovare të Sigurimeve.
GUVERNATORI: INDUSTRIA KA QENË
E PROVIZIONUAR ME MBI 100%
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës,
Fehmi Mehmeti, ka thënë se industria e sigurime v e n ë K o s o v ë p ë r g j a t ë p e r i u d h ë s
sw funksionimit, është ballafaquar me

shumë probleme. Ndër problemet kryesore ka qenë qeverisja e dobët korporative, vonesa në pagesën e dëmeve, e deri
te shkeljet më serioze siç janë mungesa
e kapitalizimit dhe provizionimit sipas
kërkesave ligjore. “Megjithatë, gjatë
mandatit tim, kam vendosur në prioritetin kryesor rregullimin e plotë të kësaj
industrie, duke filluar nga kapitalizimi. Kemi bërë përpjekje serioze për të
dhënë mundësi dhe kohë brenda afateve ligjore kompanive që të rregullohen
duke shtuar kapital. Në raste kur nuk
ka pasur përgjigje për kapitalizim dhe
provizionim, kemi revokuar licenca. Me
fillimin e këtyre masave kemi parë një
përgjigje intensive nga industria pasi që
aksionarët e siguruesve kanë shtuar rreth
15 milionë euro kapital për një periudhë
të shkurtë kohore. Si rrjedhojë, për herë
të parë në kohë shumë të gjatë, në shtator
2 0 2 0 , in d u st ri a ka qe në e prov i z i onua r
me mbi 100%” ka thënë ai.

7,417,419€

është shuma e dëmeve të mbyllura nga Byroja Kosovare
e Sigurimit gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2021.
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Mazreku: Këto janë sukseset
kryesore për një vit në krye
02
të BKS-së

7,4 MILIONË EURO
DËME U PAGUAN
VETËM PËR 9 MUAJ

03

5834 LËNDË
U MBYLLËN PËR NJË VIT
7,417,419 €

është shuma e dëmeve të
mbyllura nga Byroja Kosovare
e Sigurimit gjatë periudhës
janar-shtator të vitit 2021.

1,727,562 €
është shuma e dëmeve të
mbyllura nga Byroja
Kosovare e Sigurimit
gjatë periudhës janar
shtator të vitit 2021,
e që i përkasin
vitit 2021.

5,689,856 €
është shuma e dëmeve të mbyllura
nga Byroja Kosovare e Sigurimit
gjatë periudhës janar-shtator të vitit
2021 e që i përkasin vitit 2020 e më
të vjetra se ky vit

Hiç më pak se 5834 lëndë, menaxhmenti i ri i Byrosë Kosovare
të Sigurimit (BKS), si kurrë më parë ka arritur t’i mbyll brenda
një viti. Bazuar në të dhëna zyrtare të BKS-së shihet se nga
totali i lendeve të mbyllura nga 1 tetori i vitit... 11

30%

E NUMRIT TË PËRGJITHSHËM
TË AUTOMJETEVE NË
QARKULLIM NË KOSOVË
JANË PA SIGURIM DHE
RRJEDHIMISHT PA REGJISTRIM.
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SHFUQIZOHET VENDIMI
KUNDËRKUSHTETUES
Ministri i Financave Hekuran Murati ka njoftuar se tash e tutje nuk do të ketë
nevojë për vërtetim të tatimit në pronë si kusht për regjistrimin e veturës.
Drejtori i BKS-së Sami Mazreku e ka mirëpritur vendimin për shfuqizimin e këtij vendim
kundërkushtetues. Ai thotë se për të ndodhur kjo është dashur një angazhim i madh
iSIGURIME
Ministri i Financave dhe Transfereve, Hekuran
Murati, ka njoftuar se nga tani nuk do të ketë
nevojë për vërtetim të tatimit në pronë që të regjistrohet vetura. Përmes një postimi në profilin e
tij në Facebook, Murati ka treguar se e ka nisur
për në Qeveri Projekt-Rregulloren mbi Pezullimin
e Shërbimeve Komunale për Mbledhjen e Detyrimeve të Papaguara të Tatimit në Pronë. “Më
nuk do të ketë nevojë për vërtetim të tatimit në
pronë që të regjistrohet vetura. Sot kam nisur për
në Qeveri Projekt-Rregulloren mbi Pezullimin e
Shërbimeve Komunale për Mbledhjen e Detyrimeve të Papaguara të Tatimit në Pronë. Me anë të
kësaj rregulloreje përcaktohen shërbimet që mund
të pezullohen nga Komuna, në rast se pala ka detyrime të papaguara të tatimit në pronë. Aktualisht,
për ta regjistruar një veturë, pronarit i kërkohet
që ta nxjerrë edhe vërtetimin që nuk ka borxhe të
tatimit në pronë. Kurse me Projekt-Rregulloren e
re, pas miratimit të saj në qeveri, qytetarët më s’do
të kenë nevojë ta nxjerrin vërtetimin në fjalë kur
regjistrojnë veturën”, ka shkruar ai. Sipas tij, kjo e
lehtëson procesin e regjistrimit të veturave, sepse
heq një detyrim që në fakt ka qenë barrë e vetëm
atyre që kanë paguar me rregull faturat e tatimit
në pronë. Po ashtu, kjo e ul edhe numrin e veturave
të paregjistruara, që është njëri nga kriteret për
anëtarësim në Kartonin e Gjelbër, dhe heqjes së

pagesë së policave kufitare për bashkatdhetarët
tanë. “Qytetarët megjithatë duhet të paguajnë me
rregull faturat e tatimit në pronë, edhe pas heqjes
së këtij detyrimi, sepse me ligjin e ri që rregullon
këtë çështje, të gjithë personat që kanë borxhe mbi
300 euro, do të trajtohen përmes përmbaruesit”
ka shkruar ai.
BQK MIRËPRET VENDIMIN E MINISTRIT
MURATI
Banka Qendrore e Kosovës ka reaguar pasi që
ministria e Financave hoqi detyrimin e paraqitjes
së tatimit në pronë për të regjistruar automjetet.
Në një komunikatë për media, BQK ka thënë se
e mirëpret këtë vendim, dhe se i njëjti sipas saj
do të ndikojë në uljen e numrit të automjeteve të
paregjistruara në vend. “Përmes këtij ndryshimi
qytetarët nuk do të jenë të obliguar që të paraqesin
vërtetimin e tatimit në pronë për t’i regjistruar automjetet e tyre. BQK konsideron se një masë e tillë
do të kontribuojë në zvogëlimin e automjeteve të
pasiguruara dhe të paregjistruara. Sipas të dhënave
të ndryshme, numri i automjeteve të pasiguruara në
Kosovë është në rreth 25-30%, ndër më të lartit të
Evropë. BQK inkurajon të gjitha institucionet publike që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme
me qëllim të reduktimit të automjeteve të pasiguruara” thuhet në komunikatën e BQK-së. Aty më tutje

thuhet se BQK-ja po ashtu, si palë nënshkruese e
marrëveshjes së mirëkuptimit për policat kufitare
ndërmjet Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Byrosë Kosovare të Sigurimeve, kërkon nga palët nënshkruese që t’i zbatojnë
zotimet në kuadër të kësaj marrëveshjeje, përfshirë
edhe hapat që kanë për synim reduktimin e automjeteve të pasiguruara, e qëllim përfundimtar
i të cilës është zgjidhja permanente e problemit të
policave kufitare dhe kartonit të gjelbër.
MAZREKU MIRËPRET VENDIMIN
PËR HEQJEN E KUSHTËZIMEVE
KUNDËRKUSHTETUESE
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS) ka mirëpritur vendimin e ministrit të
Financave dhe Transfereve Hekuran Murati për
heqjen e kushtëzimeve kundërkushtetuese. Sipas tij,
deri më tash vendimi për pagesën e tatimit në pronë,
si kusht i vetëm për regjistrim të automjeteve, ka
dëmtuar rëndë qytetaret por edhe kompanitë e sigurimeve në vend. Ai më tutje tregon se nga marrja e mandatit ka informuar ministrin, por edhe
institucionet tjera për këtë vendim të dëmshëm
për qytetaret, kompanitë e sigurimeve, por edhe
për shtetin. “Falënderoj ministrin për vendimin e
marrë. Për të arritur deri këtu padyshim se duhet
të falënderohet edhe Banka Qendrore e Kosovës”,
ka thënë ai.
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7,4 milionë euro dëme u
paguan vetëm për 9 muaj
Si asnjëherë më parë vetëm gjatë nëntëmujorit të parë të këtij viti Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) ka
paguar hiç më pak se 7,4 milionë euro për demet e shkaktuara gjatë këtij viti dhe viteve të kaluara. Gjatë
kësaj periudhe kohore është mbyllur një numër rekord i dëmeve prej 4118, ku 3064 prej tyre janë paguar.
iSIGURIME
Një numër rekord i dëmeve është mbyllur
në Byronë Kosovare të Sigurimit (BKS), gjatë
nëntë muajve të parë të këtij viti. Si asnjëherë
më parë, gjatë kësaj periudhe kohore BKS-ja
ka arritur të paguajë hiç më pak se 7,4 milionë
euro për dëmet e shkaktuara gjatë këtij viti,
si dhe ato që janë shkaktuar gjatë viteve të
kaluara. Bazuar në të dhënat zyrtare të BKSsë shihet se gjatë kësaj periudhe kohore janë
mbyllur 4118 dëme, ku 3064 prej tyre janë
paguar deri në përfundim të kësaj periudhe
kohore.
Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit
Sami Mazreku ka thënë se pagesa me kohë
dhe e shpejtë e dëmeve është prioritet kryesor i punës së tij si drejtor. “Ky ritëm do të
vazhdojnë edhe në ditët dhe muajt në vijim.
Për herë të parë që nga themelimi i BKS-së
dëmet trajtohen madje edhe shumë kohë para
afatit të paraparë ligjor dhe të njëjtat më
pastaj iu paguhen palëve, nëse ato pajtohen
me vlerësimin tonë”, ka thënë drejtori Mazreku. Sipas tij, përjashto lëndët që janë duke
u trajtuar në gjykata, brenda një periudhe të
shpejtë kohore dëmet tjera do të trajtohen,
mbyllen dhe paguhen brenda një periudhe
shumë të shkurtër kohore.

REXHA: DËMET PO TRAJTOHEN
NË PERIUDHË REKORDE

Valmir Rexha, drejtor i Departamentit të Dëmeve
në Byronë Kosovare të Sigurimit, thotë se si asnjëherë
më parë demet po trajtohen me një periudhe rekorde.
“Sapo të behët kërkesa nga palët ne e angazhojmë
stafin për ta bërë vlerësimin e demit menjëherë.
Sapo të kryhet vlerësimi ne e informojmë palën dhe
nëse pajtohet me vlerësimin tonë, mbyllet lënda dhe
menjëherë shkon në Departament të Financave për
pagesë. Pas emërimit të drejtorit të ri të Byrosë, ka
dinamikë tjetër të punës”, ka thënë Rexha. Ai thotë
se me sistemin e ri që fillon të implementohet brenda
një kohe shumë të shkurtë i gjithë sistemi i dëmeve
do të bëhet në formë digjitale.

BERISHA: DËMI PAGUHET MENJËHERË
PAS NËNSHKRIMIT TË MARRËVESHJES

Valon Berisha, drejtor i Departamentit te Financave dhe Kontabilitetit në Byronë Kosovare
të Sigurimit, thotë se pas nënshkrimit të marrëveshjes në mes palëve të dëmtuara dhe BKS-së
dëmi paguhet menjëherë. “Falë angazhimit dhe
përkushtimit shumë të madh, brenda një kohe
të shkurtër kemi arritur rekord të pagesave,
kemi arritur ulje shumë të madhe të vlerave të
lëndeve të trajtuara nga gjykata”, ka thënë Berisha. Sipas tij, menaxhmenti i ri është i përkushtuar që në BKS të zbatojë standarde më të larta
sikurse në vende të zhvilluara Evropiane.
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Krahasuar
me periudhën
JANAR-SHTATOR 2020

Krahasuar
me periudhën
JANAR-SHTATOR 2018

01.01.2021
30.09.2021

01.01.2020
30.09.2020

Gjatë kësaj periudhe nëntë mujore, pra janarshtator 2019, bazuar në të dhëna zyrtare, shihet
se numri i dëmeve të trajtuara dhe të paguara
ka qenë 2063, derisa shuma e paguar në emër
të dëmeve gjatë nëntëmujorit të parë të vitit
2019 ka qenë 5,104,431 euro. Nëse e bëjmë një
krahasim me kohen e njëjte të vitit 2018
atëherë shihet se ka një rritje prej 35,3 për
qind të paguara në numër si dhe 70,6
përqind në vlerë financiare.

Krahasuar
me periudhën
JANAR-SHTATOR 2019

01.01.2019
30.09.2019

SHUMA
NË EURO

01.01.2018
30.09.2018

01.01.2017
30.09.2017

NUMRI I
DËMEVE

01.01.2016
30.09.2016

1,566

2,918,134€

1,919

3,596,554€

2,445

3,853,157€

2,264

4,353,921€

Gjithnjë duke iu referuar të dhënave të Byrosë Kosovare të Sigurimit shihet se gjatë kësaj
periudhe raportuese, janar-shtator 2020, numri i
dëmeve të paguara ka qenë 1882, derisa shuma e
dëmeve të paguara ka qenë 4,299,129 euro. Nëse
e bëjmë krahasim nëntëmujorin e parë 2021,
me nëntëmujorin e parë të vitit 2019, shihet
se numri i dëmeve të paguara tash është
më i lartë për 48,5%, derisa shuma e
dëmeve të paguara është më
e lartë për 45,5 %.

2,063

5,104,431€
1,882

4,299,129€

3,064

7,428,796€

Sipas të dhënave zyrtare të Byrosë Kosovare
të Sigurimit (BKS), shihet se gjatë periudhës
janar-shtator 2021 janë paguar gjithsej 3064
dëme, apo shprehur në euro 7,428,796. Në raport me periudhën e njëjtë të vitit paraprak,
pra janar-shtator 2020, shihet se numri i
dëmeve të trajtuara dhe të paguara është
më i madh për 62,8 përqind, derisa
shuma e mjeteve të paguara në
emër të dëmeve është më e
lartë për 72,8 %.

01.01.2015
30.09.2015
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Krahasuar
me periudhën
JANAR-SHTATOR 2016

Krahasuar
me periudhën
JANAR-SHTATOR 2017

Sipas të dhënave zyrtare të Byrosë Kosovare
të Sigurimit (BKS), shihet se gjatë periudhës
janar-shtator 2017 janë paguar gjithsej 2445
dëme, apo shprehur në euro 3,853,157. Në raport
me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, pra janar-shtator 2020, shihet se numri i dëmeve të
trajtuara dhe paguara është më i madh për
59,7 përqind, derisa shuma e mjeteve të
paguara në emër të dëmeve është
më e lartë për 106,6 %.

Duke iu referuar të dhënave zyrtare që
disponon Byroja Kosovare e Sigurimit, shihet
se gjatë periudhës janar –shtator 2018 janë
paguar 2264 dëme me vlere totale prej 4,3
milionë euro. Nëse e bëjmë një krahasim me
periudhën e njëjtë të vitit 2017 shihet se
numri i dëmeve të paguar në këtë periudhë kohore është më i madh për
25,3 %, derisa shuma e dëmeve të
paguara është më e madhe
për 93,7 %.

Krahasuar
me periudhën
JANAR-SHTATOR 2015
Gjithnjë duke iu referuar të dhënave të Byrosë
Kosovare të Sigurimit shihet se gjatë kësaj periudhe raportuese, janar-shtator 2016 numri i dëmeve
të paguara ka qenë 1919, derisa shuma e dëmeve
të paguara ka qenë 3,596,554 euro. Nëse bëjmë
një krahasim të nëntëmujorit të parë 2021 me
nëntëmujorin e parë të vitit 2019 shihet se
numri i dëmeve të paguara tash është
më i lartë për 95,7%, derisa shuma e
dëmeve të paguara është më e
lartë për 154,6 %.

Krahasimi

Euro

Numër

2021/2020

+72,8%

+62,8%

2021/2019

+45,5%

+48,5%

2021/2018

+70,6%

+35,3%

2021/2017

+93,7%

+25,3%

2021/2016

+106,6%

+59,7%

2021/2015

+154,6%

+95,7%

06 iSIGURIMET

Maz
suks
vit n

iSIGURIMET 07

zreku: Këto janë
seset kryesore për një
në krye të BKS-së
Drejtori ekzekutiv i
Byrosë Kosovare të
Sigurimeve, Sami
Mazreku, ka thënë
se për një vit në krye
të këtij institucioni
ka ndodhur heqja e
sigurimit kufitar me
Malin e Zi, trajtimi
dhe pagesa e shpejtë
e dëmeve të pësuara
nga qytetarët etj.

K

a vetëm një vit prej
se është emëruar
drejtor ekzekutiv i
Byrosë Kosovare të
Sigurimeve(BKS).
Pak muaj pasi e ka
marrë detyrën e
re, Sami Mazreku,
ka arritur të nënshkruajë Memorandumin e Mirëkuptimit me
Byronë Kosovare të Sigurimeve të Malit të
Zi për njohjen reciproke të certifikatave të
sigurimit, me ç’rast pas dy dekadave, verën e
kaluar shoferët kosovarë për herë të parë kanë
shkuar për pushime në shtetin fqinj pa paguar
sigurimin kufitar. Mazreku thotë se ky nuk
është suksesi i vetëm i tij për një vit në krye të
BKS-së, duke shtuar se trajtimi dhe pagesa e
shpejtë dhe adekuate e dëmeve të pësuara nga
qytetarët është një ndër sukseset e menaxhimit
të institucionit brenda kësaj periudhe kohore.

Përpos sukseseve të lartpërmendura, ai e ka
theksuar edhe synimin për uljen e numrit të
automjeteve të paregjistruara si kusht për
anëtarësimin e Kosovës në Byronë e Kartonit
të Gjelbër.
TRAJTIMI DHE PAGESA E DËMEVE,
SFIDË KRYESORE PËR BKS-NË
Z. Mazreku janë bërë 1 vit prej se ju e udhëhiqni Byronë Kosovare të Sigurimeve (BKS).
Cilat kanë qenë sfidat kryesore njëvjeçare në
drejtimin e këtij institucioni?
Mazreku: Pas marrjes së detyrës si drejtor
Ekzekutiv i Byrosë Kosovare të Sigurimit, fillimisht kemi bërë një vlerësim të gjendjes së
përgjithshme të institucionit, duke e vlerësuar
efektshmërinë operacionale si dhe kapacitetet
tona si institucion, në përmbushje të detyrimeve lidhur me kompensimin e dëmeve të
shkaktuara ndaj palëve të treta. Trajtimi dhe
pagesa e dëmeve mbetet sfidë kryesore e Byrosë Kosovare të Sigurimit, sikurse e të gjithë
industrisë së sigurimeve në vend, për shkak
të impaktit që vetë funksioni i shpërblimit të
dëmit ka për komunitetin.
SUKSESET E MANDATIT NJËVJEÇAR
A mund të na i theksoni 3 sukseset kryesore
që i keni arritur përgjatë mandatit një vjeçar në
krye të BKS-së dhe cilat janë planet për vitet
në vazhdim gjatë mandatit tuaj?
Mazreku: Ndër sukseset të cilat ia vlen t’i
potencojmë është nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit me Byronë e Sigurimeve
në Malin e Zi, lidhur me njohjen reciproke të
certifikatave të sigurimit të të dy vendeve. Tani,
pas më shumë se 20 viteve mund ta quajmë të
zgjidhur çështjen në fjalë, ashtu që qytetarët
e Kosovës sikurse ata të Malit të Zi, nuk do
të jenë të obliguar të kontraktojnë sigurimin
kufitar gjatë hyrjes dhe qëndrimit në shtetet
e ndërsjella. Kjo marrëveshje do të lehtësojë
fillimisht qarkullimin e njerëzve në parim,
ndërsa do të ketë impakt dhe në ekonomi e
zhvillim të turizmit të të dy vendeve. Poashtu,
trajtimi dhe pagesa e shpejtë dhe adekuate e
dëmeve të pësuara nga qytetarët, vlerësoj se
është një ndër sukseset e menaxhimit të institucionit brenda mandatit njëvjeçar. Byroja
Kosovare e Sigurimit ka intensifikuar pagesën
e dëmeve të mbetura pezull, të klasifikuara si

30%
e numrit të
përgjithshëm
të automjeteve
në qarkullim
në Kosovë janë
pa sigurim dhe
rrjedhimisht pa
regjistrim.

SAMI MAZREKU
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dëme të vjetra. Ndërkaq, për kërkesat e reja të
paraqitura brenda kësaj periudhe, është numër
i lartë i tyre të cilat trajtohen dhe paguhen
brenda afatit ligjor dhe pa pasur nevojë që
palët e dëmtuara të ndjekin rrugët gjyqësore
për kompensimin e dëmit. Kjo në anën tjetër,
lehtëson pozicionin financiar të Byrosë Kosovare të Sigurimit dhe anëtarëve të saj, ashtu që nuk do të ketë dëme të rezervuara të
mbetura ndër vite, kur ato trajtohen shpejt
dhe në interesin më të mirë të policëmbajtësit
dhe palës së tretë.
A ka pasur progres BKS-ja në pagesën e
dëmeve të automjeteve prej kohës kur e udhëhiqni këtë institucion, nëse e krahasojmë
me periudhën paraprake?
Mazreku: Sipas të dhënave zyrtare të Byrosë
Kosovare të Sigurimit (BKS), shihet se gjatë
periudhës janar-shtator 2021 janë paguar
gjithsejtë 3064 dëme, apo shprehur në euro
7,428,796. Në raport me periudhën e njëjtë të
vitit paraprak, pra janar-shtator 2020, shihet
se numri i dëmeve të trajtuara dhe të paguara
është më i madh për 62,8 përqind, derisa shuma e mjeteve të paguara në emër të dëmeve
është më e lartë për 72,8 %.

Gjatë periudhës
janar-shtator 2021
janë paguar gjithsejtë

3064
dëme

MARRËVESHJA ME MALIN E ZI,
PËRVOJË E MIRË PËR ANËTARËSIM
NË KËSHILLIN E BYROVE NË BRUKSEL
Këtë verë për herë të parë qytetarët e Kosovës
kanë udhëtuar për në Mal të Zi pa e paguar
sigurimin kufitar prej 15 eurosh. A është kjo
njëra ndër arritjet kryesore të BKS-së?
Mazreku: Sigurisht, përpjekje për arritjen e
një Memorandumi të Mirëkuptimit me Byronë
e Sigurimeve të Malit të Zi ka pasur edhe në të
kaluarën, por se të njëjtat nuk janë avancuar deri
në finalizimin e tyre për arsye të ndryshme. Tani,
pas rifillimit të komunikimeve dhe diskutimit
në një frymë tërësisht të re me përfaqësuesit e
Byrosë së Sigurimeve të Malit të Zi, kemi arritur
në pajtimet e dyanshme lidhur me modalietet
e funksionimit dhe implementimit të plotë të
këtij memorandumi. Sigurisht që kjo është një
arritje e lartë e institucionit tonë, për çka me
nënshkrimin e këtij memorandumi bëhet i mundur dhe mbyllja e qarkut përkatës, respektivisht
lidhjes së memorandumeve të mirëkuptimit për
njohjen reciproke të certifikatave të sigurimit
me të gjitha shtetet me të cilat rrethohet Republika e Kosovës. Kjo do të shërbejë si përvojë e
mirë dhe shembull i ndërtimit të marrëdhënieve
bilaterale me Byrotë e vendeve të rajonit, të cilat

përfundimisht shpresojmë të na orientojnë drejt
nënshkrimit të marrëveshjes multilaterale të
anëtarësimit në Këshillin e Byrove në Bruksel.

Trajtimi dhe
pagesa e
dëmeve mbetet
sfidë kryesore e
Byrosë Kosovare
të Sigurimit,
sikurse e të
gjithë industrisë
së sigurimeve në
vend, për shkak
të impaktit që
vetë funksioni i
shpërblimit të
dëmit ka për
komunitetin”

SAMI MAZREKU

Sivjet e Qeveria e Kosovës e ka mbështetur financiarisht pagesën e policave kufitare për mërgimtarët. Sa para ka paguar qeveria sivjet për
mërgimtarët dhe a duhet të vazhdojë ky model
i financimit apo të gjendet një tjetër?
Mazreku: Byroja Kosovare e Sigurimit është
partner i Qeverisë së Republikës së Kosovës në
përmbushjen e qëllimeve dhe të drejtave ndaj
qytetarëve të vendit si dhe ndaj bashkëatdhetarëve tonë. Ky vit është viti i dytë i zbatimit
të praktikës së mbulimit të kostos së primit të
sigurimit kufitar për disa kategori të mjeteve
motorike me targë të huaj. Në zbatim të kësaj
marrëveshjeje, Byroja Kosovare e Sigurimit i
ka pasur disa sfida të theksuara dhe atë lidhur
me verifikimet e domosdoshme të mjeteve motorike krahasuar me policat e shtypura, pas të
cilit verifikim do të bëhej i mundur realizimi i
pagesës nga Ministria e Financave. Ky model i
funksionimit, sigurisht që është i përkohshëm
dhe nuk duhet të shihet si një instrument i caktuar për të rregulluar çështjet e sigurimit të detyrueshëm kufitar, por ajo që ne jemi duke u
angazhuar maksimalisht është, plotësimi i të
gjitha kushteve të nevojshme për anëtarësim
në Këshillin e Byrove në Bruksel, si model
dhe zgjidhje e vetme për trajtimin e drejtë të
bashkatdhetarëve tanë kur ata qëndrojnë në Kosovë. Sigurisht, edhe në këtë aspekt ka sfida të
theksuara, siç janë njohja ndërkombëtare e targave të Kosovës, patent-shoferëve, ulja e numrit të mjeteve motorike të pasiguruara, deri në
limitet e pranueshmërisë për të qarkulluar sipas
rregullave të caktuara brenda zonës së Kartonit
të Gjelbër, për të cilën jemi duke bashkëpunuar
ngushtë me Ministrinë e Punëve të Brendshme,
Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve
dhe Bankën Qendrore e Kosovës.
ALTERNATIVAT PËR ANËTARËSIM
NË KARTONIN E GJELBËR
Synimi i institucioneve të Kosovës është
anëtarësimi në Byronë e Kartonit të Gjelbër.
Çfarë angazhimesh po bëhen në këtë drejtim
dhe kur pritet të ndodhë një gjë e tillë?
Mazreku: Siç e kemi trajtuar disa herë,
anëtarësimi i Byrosë Kosovare të Sigurimit
në Këshillin e Byrove në Bruksel, ka në parim një parakusht të anëtarësimit të Republikës së Kosovës në Organizatën e Kombeve të
Bashkuara. Zgjidhjet alternative mund të jenë
të zbatueshme dhe të pranueshme për adoptim
atëherë kur ne brendapërbrenda të kemi rregulluar çështjet e mjeteve motorike të paregjistruara dhe të pasiguruara, të cilat sipas rregullave
të brendshme të Këshillit të Byrove supozohet
të jenë të siguruara në çdo kohë kur qarkullojnë
brenda zonës së Kartonit të Gjelbër, ndërsa në
anën tjetër numri i tyre brenda territorit të Kosovës varion në 30% të numrit të përgjithshëm të
mjeteve motorike në qarkullim. Disa herë kemi
drejtuar shkresa të shumta me shqetësimet e
industrisë së sigurimeve lidhur me kushtëzimet e
ndryshme të vendosura për regjistrimin e mjetit
motorik, ndërsa në ditët e fundit kemi parë dhe
angazhimin e ministrit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati, i
cili kishte suspenduar kërkesën për nxjerrjen e
taksës për pagesën e tatimit në pronë, me qëllim
të regjistrimit të mjetit motorik. Ky është një
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hap i domosdoshëm dhe i theksuar në drejtim
të zgjidhjes së pengesës dhe në të njëjtën kohë,
jemi duke bashkëpunuar ngushtë me Ministrinë
e Punëve të Brendshme që të hiqen dhe disa
kushtëzime të tjera, siç është ajo e pagesës së
gjobave ndëshkimore të shqiptuara në trafik, për
t’i krijuar kushtet e domosdoshme për regjistrimin
e mjetit motorik pa pengesë.
Kusht për anëtarësim në Byronë e Kartonit të
Gjelbër është edhe ulja e numrit të automjeteve të
paregjistruara. Kohë më parë keni marrë iniciativë
për uljen e një numri të tillë, a ka progres në këtë
drejtim?
Mazreku: Tash e disa vjet industria e sigurimeve
është duke e trajtuar me kujdes të shtuar çështjen e
uljes së numrit të mjeteve motorike të paregjistruara
dhe të pasiguruara. Siç kemi potencuar edhe paraprakisht, nga këto mosregjistrime të mjeteve motorike
dëmtohet buxheti i shtetit për shkak të mospagesës
së taksave: rrugore, ekologjike, asaj të qarkullimit,
ndërsa në anën tjetër industria e sigurimeve dëmtohet nga mospagesa e primit të sigurimit për këto
mjete në qarkullim, ku për të njëjtat ngarkohet në
Fondin e Kompensimit të Byrosë Kosovare të Sigurimit, si organizëm i pagesës së dëmeve të shkaktuara nga mjetet motorike të pasiguruara.
Sigurisht, presim progres në uljen e numrit të
mjeteve motorike të paregjistruara e të pasigu-

ruara në periudhën në vijim, marrë për bazë dhe
vendimin e fundit të Ministrit Murati për suspendimin e kërkesën për nxjerrjen e taksës për pagesën
e tatimit në pronë, me qëllim të regjistrimit të mjetit
motorik. Në anën tjetër, Agjencia për Regjistrin Civil
në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme ka
përgatitur draft-udhëzim administrativ të ri, i cili
i trajton disa aspekte të çështjeve të regjistrimit të
mjeteve motorike në vend, ndër të cilat dhe heqja
nga lista si mjete të rregullta motorike të të gjitha
atyre mjeteve, të cilat nuk janë regjistruar në dy vitet
e fundit. Prandaj, vlerësojmë se në periudhën e afërt
vijuese do të ketë progres të avancuar në zgjidhjen
e çështjes në fjalë.
Si e vlerësoni performancën e industrisë së sigurimeve në Kosovë?
Mazreku: Industria e sigurimeve ka pasur performancë më të favorshme gjatë kësaj kohe si rezultat
i reformave që janë ndërmarrë në këtë sektor nga
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. Përveç
përmirësimit në treguesit financiarë dhe në kapitalizim ka pasur përmirësime të dukshme edhe në zbatimin e modeleve moderne të qeverisjes korporative.
Edhe industria e sigurimeve të Kosovës vitin e
kaluar është ballafaquar me pasojat e pandemisë
COVID-19. Sa konkretisht është goditur ky sektor
dhe a ka filluar të rikuperohet këtë vit?

“Ndër sukseset të cilat ia
vlen t’i potencojmë është
nënshkrimi i Memorandumit
të Mirëkuptimit me Byronë
e Sigurimeve në Malin e Zi,
lidhur me njohjen reciproke
të certifikatave të sigurimit
të të dy vendeve”.
Mazreku: Pasojat e pandemisë COVID-19 janë
ndjerë në çdo sektor të ekonomisë në Kosovë. Njësoj,
efektet janë reflektuar edhe në industrinë e sigurimeve.
Si rezultat i mbylljes për një periudhë kohore nuk ka
pasur vazhdimësi të sigurimit të automjeteve në vend.
Megjithatë, përgjatë kësaj kohe, ka pasur edhe më
pak dëme si rezultat i trafikut pothuajse të mbyllur.
Rrjedhimisht, efektet e pandemisë kanë qenë deri
diku të neutralizuara, por që efektet afatgjata
mund të marrin kohë për t’u vërejtur.
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Dëmet e trajtuara dhe të
mbyllura gjatë vitit të fundit
Hiç më pak se 2483 dëme që nuk i përkasin vitit 2021, pra janë dëme të vjetra dhe janë trajtuar e paguar
vetëm gjatë nëntëmujorit të parë të këtij viti. Krahasuar më përqindje shihet se 59 % dëmeve të trajtuara
dhe paguara gjatë këtij nëntëmujori janë më të vjetra se një vit. Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimeve,
Sami Mazreku, ka thënë për “iSIGURIME” se brenda një kohë relativisht të shkurtë të gjitha demet e
patrajtuara deri më tash për arsye të ndryshme do të trajtohen dhe sipas tij ato do të mbyllen shumë
shpejt. “Mision i vetëm për neve është pagesa e shpejtë dhe korrekte e dëmeve. Ne gjatë nëntëmujori
të parë të këtij viti kemi bërë një punë të madhe. Me intensitet të njëjtë jemi duke vazhduar edhe
gjatë mujorit të parë të këtij viti me qëllim që të ulim në zero numrin e dëmeve të patrajtuara dhe pa
kompensuar deri më tash”, ka thënë Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të Sigurimit.

4,876

885
4,118
4,218
2,483
1,735

59 %

ka qenë numri aktiv i lëndëve në Byronë Kosovare të Sigurimit
(BKS) deri më 30 shtator 2020
janë lëndë të reja në Byronë Kosovare të Sigurimit (BKS) kanë
ardhur gjatë tremujorit të katër (tetor, nëntor, dhjetor) të vitit
2020
ka qenë numri i lëndëve aktive në Byronë Kosovare të
Sigurimit (BKS) me 31.12.2021
është numri i lëndëve të mbyllura deri më 30 shtator 2021 nga
Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS)
janë lëndë të mbyllura që nuk i përkasin vitit 2021, pra janë
lëndë të viteve paraprake
janë lëndë të reja, të paraqitura, vlerësuara dhe paguara nga
Byroja Kosovare e Sigurimit, gjatë vitit 2021

të lendeve të mbyllura
nga Byroja Kosovare e
Sigurimit janë të vitit 2020
e me të vjetra se ky vit

41 %

e lëndëve të mbyllura
nga Byroja Kosovare
e Sigurimit i përkasin
vitit 2021.
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5834 lëndë u mbyllën
për një vit
iSIGURIME
Hiç më pak se 5834 lëndë, menaxhmenti i ri i
Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS), si kurrë më
parë ka arritur t’i mbyll brenda një viti. Bazuar
në të dhëna zyrtare të BKS-së shihet se nga totali
i lendeve të mbyllura nga 1 tetori i vitit 2020 e
deri më 30 shtator të këtij, pra 1616 janë lënë të
mbyllura gjatë tre mujorit të fundit të vitit 2020,

derisa 4218 janë mbyllur gjatë nëntëmujorit të
parë të këtij viti. Dinamikë e njëjtë e mbylljes së
lëndëve në kohë rekorde është duke vazhduar
edhe gjatë tre mujorit të fundit të këtij viti.
Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit, Sami
Mazreku, thotë se nga ardhja e tij në këtë pozitë
në shtator të vitit 2020, prioritet kryesor e ka
pasur trajtimin dhe kompensimin e shpejtë të

7,417,419 €

5,689,856 €

është shuma e dëmeve
të mbyllura nga Byroja
Kosovare e Sigurimit
gjatë gjatë periudhës
janar-shtator të vitit
2021.

dëmeve. Ai thotë se gjatë kësaj periudhe kohore
edhe kompanitë e sigurimeve kanë shpenzuar
shuma të mëdha mjetesh në emër të kompensimit të dëmeve. “Qëllimi jonë është aplikimi i
standardeve Evropiane në Byronë Kosovare të
Sigurimit. Pra, të bëjmë trajtim të shpejtë, korrekt dhe kompensim sipas afateve ligjore”, ka
thënë drejtori Mazreku.

1,727,562 €
është shuma e dëmeve të
mbyllura nga Byroja Kosovare
e Sigurimit gjatë periudhës
janar-shtator të vitit 2021,
e që i përkasin
vitit 2021.

është shuma e dëmeve të
mbyllura nga Byroja Kosovare
e Sigurimit gjatë periudhës
janar-shtator të vitit 2021 e që
i përkasin vitit 2020 e më të
vjetra se ky vit

1,021€

ka qenë mesatarja e
dëmeve të lendeve të
mbyllura që i përkasin
vitit 2021

3,396€

ka qenë mesatarja e
dëmeve të lendeve të
mbyllura që i përkasin
vitit 2020, e më të vjetra
se ky vit
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Diskutohet për rritje të
bashkëpunimit në mes të Byrove
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të
Sigurimit (BKS), të martën në Tiranë ka takuar
Mimoza Kaçin, nëndrejtore Ekzekutive i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare të Republikës së Shqipërisë, ku kanë diskutuar rreth
mundësisë së rritjes së bashkëpunimit në mes
të këtyre dy Institucioneve të rëndësishme. Mazreku gjatë takimit e ka falënderuar Kaçin për
bashkëpunimin e deritanishëm. Ai gjithashtu
e ka informuar atë për zhvillimin e industrisë
së sigurimeve në Kosovë si dhe aktivitetet e
ndjekura nga Byroja Kosovare e Sigurimit gjatë
këtij viti.
Në anën tjetër Kaçi u zotua për dhënien e
përkrahjes së të dy industrive të sigurimit, ashtu
që të dy Byrotë të zhvillojnë komunikimet e
nevojshme dhe të përcaktojnë kushtet dhe kriteret përkatëse në marrëveshje dhe e njëjta të
jetë plotësisht e implementueshme nga palët.
Në fund të takimit palët janë dakorduar që
gjatë ditëve në vijim të nënshkruajnë edhe një
memorandum bashkëpunimi ndërmjet Byrosë
Kosovare të Sigurimit dhe Byrosë Shqiptare të
Sigurimit, që pritet të finalizohet deri në fund të
këtij viti, ku përfshihet njohja e plotë e policave
të sigurimit në mes të dyja shteteve.

Universiteti “Fehmi Agani” dhe Byroja Kosovare e
Sigurimit nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë dhe Byroa Kosovare e Sigurimit kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. Marrëveshja
është nënshkruar nga Rektori, i Universitetit prof. ass. dr. Artan
Nimani dhe u.d Drejtori Ekzekutiv i Byrosë Kosovare të Sigurimit
Sami Mazreku. Marrëveshja parasheh bashkëpunimin profesional
në fushën e sigurimeve, në organizimin e trajnimeve profesionale
për sigurimet, organizimin e tryezave të rrumbullakëta debatuese
shkencore, shkëmbimin e literaturës në fushën e sigurimeve, praktika profesionale dhe ligjërata për studentë. Rektori Nimani e falënderoi z. Mazreku për harmonizimin dhe arritjen e marrëveshjes, të
cilët u pajtuan për zbatim të plotë.

Përfaqësues të AKK-së takohen me zyrtarë të BKS-së
Reformat ligjore dhe teknologjike të ndërmarra
nga Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) kanë
rezultuar me përfshirjen e institucioneve publike
të interesit në shfrytëzim të produkteve dhe shërbimeve që AKK ofron. Përmes mundësimit të qasjes
së limituar në regjistra pronësorë varësisht prej
nevojave të institucioneve, e krejt kjo me qëllim
të avancimit të kualitetit të shërbimeve që u ofrohen qytetarëve dhe institucioneve të Republikës
së Kosovës. Për këtë arsye, me datë 14 janar në
ambientet e AKK-s është mbajtur një takim pune
mes kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale
të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga
ekspertja për kadastër znj. Drenushë Januzi me

u.d drejtorin e Byrosë Kosovare të Sigurimit, z.
Sami Mazreku i shoqëruar nga bashkëpunëtorja
Gëzonjeta Beqiri. Tema e takimit ishte trajtimi i
mundësive që edhe ekspertëve të Byrosë Kosovare
të Sigurimit t’u sigurohet qasja e limituar në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajshme, respektivisht mundësimi i regjistrimit online të hipotekave. Përfaqësuesit e institucioneve u pajtuan
që takimet në nivelit teknik të vazhdojnë edhe në të
ardhmen me qëllim që kërkesa e Byrosë Kosovare
të Sigurimit të plotësohet dhe të formalizohet edhe
me nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi, ku qartë do të specifikoheshin obligimet dhe
përgjegjësitë e institucioneve nënshkruese.

45,564,093€

dëme janë paguar nga Industria e Sigurimeve në Kosovë
gjatë periudhës janar-shtator 2021.
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110,345 DËME
U PAGUAN VETËM
PËR 9 MUAJ

BKS-ja kërkon rregullimin
e bartjes së pronësisë së
09
automjeteve

02

U PAGUAN RRETH

60.000.000€
DËME PËR AKSIDENTET
QË SHKAKTUAN VETURAT

E PASIGURUARA
FAQE 04-07

RRETH

10

208,000

AUTOMJETE TË PAREGJISTRUARA/
SIGURUARA QARKULLOJNË NËPËR
RRUGËT E KOSOVËS, TË CILAT U
SHKAKTOJNË DËME MILIONËSH
KOMPANIVE TË SIGURIMEVE, POR EDHE
BUXHETIT TË KOSOVË
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Numri i kontratave arriti në 889,069,
duke shënuar një ngritje për
53.48% krahasuar me periudhën e
njëjtë janar - shtator 2020.

v

110,345 dëme u paguan
vetëm për 9 muaj
Gjatë periudhës janar-shtator 2021, kompanitë e sigurimeve në Kosovës kanë paguar hiç më pak se 110,
345 dëme. Në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit
paraprak pagesa e dëmeve është ngritur për 20, 989.
Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimeve, Sami Mazreku,
thotë se si BKS-ja, ashtu edhe kompanitë e sigurimeve,
janë duke shpenzuar shuma të konsiderueshme të
mjeteve në emër të pagesës së dëmeve që sipas tij ato
janë duke u rritur nga muaji në muaj.
Vetëm gjatë periudhës janar- shtator të këtij
viti kompanitë e sigurimeve që operojnë në
Kosovë kanë arritur të paguajnë një numër
rekord dëmesh prej hiç më pak se 110,345.
Bazuar në të dhënat zyrtarë të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) ky është numri më i
madh e dëmeve që është paguar deri më tash
nga Industria e sigurimeve në Kosovë. Drejtori
i Byrosë Kosovare të Sigurimeve Sami Mazreku thotë se si BKS-ja, ashtu edhe kompanitë
e sigurimeve, janë duke shpenzuar shuma të
konsiderueshme të mjeteve në emër të pagesës së dëmeve që sipas tij ato janë duke u
rritur nga muaji në muaj. “Për ne si Industri
është shqetësuese rritja e vazhdueshme e aksidenteve, sidomos atyre me dëmeve të vogla

materiale e me lëndime trupore”, ka thënë
Mazreku. Ai më tutje ka bërë të ditur se Industria është duke mbledhur fakte rreth manipulimeve të ndryshme dhe të njëjtat sipas tij do t’i
dorëzojë në organet e rendit. “Këto raste nuk
mund të konsiderohen ndryshe veç si tentim
për mashtrim, kur vetura e ka një gërvishtje të
lehte, derisa shoferi kërkon ndihmë mjekësore
për lëndim, apo edhe pasagjeret që kanë qenë
brenda veturës”, ka bërë të ditur ai.
KRAHASIMI ME VITET PARAPRAKE
Bazuar në të dhënët zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, shihet se numri i dëmeve të
paguara gjatë periudhës janar - shtator 2021
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Krahasimi i dëmeve të paguara gjatë
periudhës janar-shtator nga Industria
e sigurimeve në Kosovë

110,345
98,159

45,564,093€

dëme janë paguar nga
Industria e Sigurimeve në
Kosovë gjatë periudhës
janar-shtator 2021.

+29,95% ↑

89,356

është rritur vlera e pagesës së
dëmeve nga Industria e Sigurimeve
në Kosovë gjatë periudhës
janar-shtator 2021, në raport me
periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

867,968

ka arritur numri i
kontratave në sigurimin e
jo jetës gjatë periudhës
janar-shtator 2021.

2019

2020

në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak është ngritur për 20,989 dëme duke arritur në 110,345, nga të cilat 110,069 dëme janë
paguar nga kompanitë e sigurimit të Jo-Jetës
dhe 276 nga kompanitë e sigurimit të Jetës. Në
raport me vitin paraprak shihet se ka një rritje
të dukshme të pagesës së dëmeve nga kompanitë e sigurimeve që operojnë në vendin tonë.
“Numri i dëmeve të paguara gjatë periudhës
janar - shtator 2020 në krahasim me periudhën
e njëjtë të vitit paraprak është zvogëluar me 8,
803 raste më pak dhe arriti në 89,356, nga të
cilat 89,117 dëme janë paguar nga kompanitë
e sigurimit të Jo-Jetës dhe 239 nga kompanitë e
sigurimit të Jetës”, thuhet në raportin e Bankës
Qendrore të Kosovës. Gjithashtu sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës,
më tutje shihet se numri i dëmeve të paguara
gjatë periudhës janar-shtator 2019 në krahasim me periudhën e njëjte të vitit paraprak
është ulur me 4,294 më pak dhe arriti shifrën
98,159, nga të cilat 97,930 dëme janë paguar
nga kompanitë e sigurimit të Jo-Jetës dhe 229
nga kompanitë e sigurimit të Jetës.
29, 95 % MË SHUMË PAGESA
Gjithnjë duke u bazuar në të dhëna zyrtare

2021

të Bankës Qendrore të Kosovës, shihet se gjatë
periudhës janar-shtator 2021, janë paguar
gjithsej 45,564,093 euro dëme ose 29.95%
më shumë se gjatë periudhës së njëjtë janar - shtator 2020. Sipas drejtorit Mazreku,
trendi i përshpejtuar i pagesës së dëmeve si
nga Byroja Kosovare e Sigurimit, ashtu edhe
nga kompanitë e sigurimeve veç e veç, është
duke vazhduar edhe në tremujorin e katërt
të këtij viti. “Byroja Kosovare e Sigurimit
vetëm gjatë muajit tetor të këtij viti ka arritur të paguajë një rekord të dëmeve prej
1 milion euro. Është shuma më e madhe e
mjeteve të paguara deri më tash”, ka thënë
më tutje drejtori Mazreku.
Më tutje gjithnjë duke u bazuar në të dhëna zyrtare të BQK-së shihet se gjatë kësaj
periudhe kohore volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës arriti
shumën 84,185,954 euro duke shënuar një
ngritje në masën prej 17.61% krahasuar me
periudhën Janar - Shtator 2020. “Numri i
kontratave në sigurimin e Jo-Jetës arriti në
867,968 duke shënuar një ngritje në masën
52.97% krahasuar me periudhën e njëjtë
Janar - Shtator 2020”, thuhet më tutje në
raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës.

+52,97% ↑

është rritur numri i kontratave
në sigurimin e jo jetës gjatë
periudhës janar-shtator 2021,
në raport me periudhën e
njëjtë të vitit paraprak.

84,185,954€

ka arritur primi i shkruara
bruto në veprimtarinë e
Jo-Jetës në fund të muajit
shtator 2021.

+17,61% ↑

është rritur primi i shkruar bruto në
veprimtarinë e Jo-Jetës në fund të
muajit shtator 2021, në raport me
periudhën e njëjte të vitit paraprak.
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Berisha: Paguam rre
dëme për aksidente
veturat e pasigurua

eth 60 milionë €
et që shkaktuan
ara
Valon Berisha, drejtor i Departamentit
të Financave në Byronë Kosovare, në një
intervistë për “iSIGURIME” ka thënë se rritja e
vazhdueshme e aksidenteve nga automjetet
e pasiguruara është tejet shqetësuese, si për
Industrinë e Sigurimeve ashtu edhe për vet
shtetin. Sipas tij, që nga përfundimi i luftës e deri
më tash për aksidentet që janë shkaktuar nga
automjetet e pasiguruara Industria e Sigurimeve
ka shpenzuar hiç më pak se 60 milionë euro.
iSIGURIME: Sa është shuma e përgjithshme
e mjeteve financiare që BKS-ja i ka paguar
deri më tani për aksidentet e shkaktuara nga
automjetet e pasiguruara në komunikacion ?
Berisha: Automjetet e paregjistruara, numri
i tyre që qarkullojnë nëpër rrugët e Kosovës
është tejet shqetësues, në radhe të parë për
të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion, për
Industrinë e Sigurimeve, por edhe për vet shtetin. E them për siguri, sepse ato si të tilla janë
të pakontrolluara teknikisht dhe paraqesin
rrezik serioz për pjesëmarrësit në komunikacion. Dëmtojnë rëndë sektorin e sigurimeve
pasi që në bazë të ligjeve të aplikueshme Byroja
Kosovare e Sigurimit trajton dhe kompenson
policëmbajtësit të cilit janë dëmtuar nga persona me automjete të pasiguruara, por në anën
tjetër BKS-ja po e ka shumë të vështirë rimbursimin e këtyre mjeteve duke pasur parasysh
zvarritjen e lendeve nëpër gjykata. Si dhe se
treti humb shteti, pasi që shuma e taksave që
qytetarët paguajnë në momentin e regjistrimit
është thuajse e barabartë më shumën mesatare
të policës së sigurimit. Është momenti i fundit kur të gjithë së bashku duhet të angazhohemi për ta eliminuar ketë dukuri e cila edhe

më tutje vazhdon të jetë një prej barrierave
kryesore për mos anëtarësim të Kosovës në
Byronë e Kartonit të Gjelbër. Pra, bazuar në
të dhënat që disponon BKS-ja, për më pak se
10 vjet shuma e mjeteve që janë shpenzuar
për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga
automjetet e pasiguruara është më shumë se
35 milionë euro.
iSIGURIME: Në bazë të ligjeve në fuqi, aksidentet që shkaktohen nga automjetet e pasiguruara nga kush kompensohen?
Berisha: Po në bazë të Ligjit për Sigurimin
e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia, gjegjësisht nenit 18, përgjegjëse për kompensimin e
palëve të dëmtuar nga aksidentet që shkaktohen nga automjetet e pasiguruara është Byroja
Kosovare e Sigurimit. Pra, pika 1 e nenit 18
të këtij ligji precizon se personi i dëmtuar të
cilit i është shkaktuar dëmi brenda territorit të
Republikës së Kosovës nga një mjet motorik,
pronari i të cilit nuk është i mbuluar nga sigurimi i auto përgjegjësisë, ka të drejtë të kërkojë
dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja. Po ashtu,
sipas pikës 2 të nenit 18, në rast dëmi të shkaktuar nga mjeti motorik sipas paragrafit 1. të
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këtij neni, Byroja garanton për detyrime në
kuadër të limiteve të përcaktuara sipas nenit
13 të këtij ligji, pra kompensim dëmi deri në 1
milionë euro, shumë kjo dukshëm më e lartë se
sa ajo që e mbulojnë kompanitë e sigurimeve
në shtetet rreth nesh. Sipas këtij ligji, më saktësisht pikës katër, Byroja ka të drejtë regresi
për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë
për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat,
por siç e thash edhe në përgjigjen paraprake,
për shkak të zvarritjes së lendeve nga sistemi
gjyqësor, shuma e regresit është minimale në
raport me dëmet që paguan në vazhdimësi Byroja Kosovare e Sigurimit, të shkaktuara nga
automjetet e pasiguruara.
PAGESAT E KRYERA NDËR VITE
iSIGURIME: Sa është numri i përgjithshëm i
dëmeve të paguara nga BKS-ja e që janë shkaktuar nga automjetet e pasiguruara?
Berisha: Aksidentet e shkaktuara nga automjetet e paregjistruara, si në numër ashtu
edhe në vlerë janë në parametra shqetësuese.
Bazuar në të dhënat zyrtare që disponon BKSja, nga një janari e deri më 30 shtator të këtij
viti janë 1861 aksidente të shkaktuara nga
automjetet e paregjistruara,, dhe vlera e dëmit
të shkaktuar është 3 milionë e 905 mijë euro.
Vlen të veçohet se vetëm gjatë muajit tetor
të këtij viti ne kemi arritur të paguajmë hiç
më pak se 1 milionë euro dëme, shifër kjo më
e larta që nga themelimi i BKS-së e deri më
tash. Në raport me vitin paraprak ka një rritje të dukshme të aksidenteve të shkaktuara
nga automjetet e paregjistruara ku gjatë vitit
2020 numri i aksidenteve të shkaktuar nga
automjetet e paregjistruara ka qenë 1600, derisa shuma e mjeteve për kompensim ka qenë
rreth 3,5 milionë euro. Bazuar në të dhënat që
ne disponojmë shihet se në vitin 2019 numri
i aksidente të shkaktuara nga automjetet e
pasiguruara ka qenë 1769, derisa vlera e dëmit
të shkaktuar ishte 4,4 milionë euro; në vitin
2018 numri i aksidenteve të shkaktuara nga
veturat e pasiguruara ka qenë 1766, derisa
vlera e dëmit të shkaktuar ka qenë 3,4 milionë
euro; në vitin 2017 numri i aksidenteve nga
automjetet e pasiguruara ka qenë 1993, derisa
shuma e dëmeve të shkaktuara 3,3 milionë
euro. Në vitin 2016 numri i aksidenteve të
shkaktuara nga automjetet e pasiguruara ka
qenë 1547, derisa shuma e mjeteve ka qenë
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3,3 milionë euro; në vitin 2015 ka qenë 1447,
në vlere prej 3.2 milionë euro; në vitin 2014
numri i aksidenteve ka qenë 1891, derisa vlera
ka qenë 2,7 milionë euro; në vitin 2013 numri
i aksidenteve ka qenë 2345, derisa vlera 3,5
milionë euro; si dhe në vitin 2012 numri i
aksidenteve të shkaktuara nga automjetet e
pasiguruara ka qenë 2139, derisa shuma ka
qenë 3,5 milionë euro. Nëse e shohim nga përfundimi i luftës e deri më tash, për aksidentet
që janë shkaktuar nga automjetet e pasiguruara, Industria e Sigurimeve ka shpenzuar hiç
më pak se 60 milionë euro.
iSIGURIME: Si vepron BKS-ja ndaj shoferëve që shkaktojnë aksident me automjete të
pasiguruara?
Berisha: Po, edhe kjo çështje është e rregulluar me Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm
nga Auto përgjegjësia, në bazë të të cilit, kemi
të drejtën e regresit, për shoferët që kanë
shkaktuar aksident me automjet të pasiguruar.
Por, prapë po e përsëris, për shkak të zvarritjes enorme të lëndëve nëpër gjykata çështja e
regresit është pak problematike. Deri më tash
për aksidentet që kanë shkaktuar automjetet e
pasiguruara, vlera e kalon shifrën mbi 35 milionë euro, derisa kthimi është shumë minimal.

Vlerësohet se rreth 208
mijë automjete të paregjistruara/siguruara qarkullojnë
nëpër rrugët e Kosovës, të
cilat u shkaktojnë dëme
milionësh kompanive të sigurimeve, por edhe buxhetit
të Kosovës

RRITEN AKSIDENTET ME
AUTOMJETE TË PASIGURUARA
iSIGURIME: Sa është shuma e mjeteve të
rimbursuara për dëmet që janë paguar, të cilat
janë shkaktuar nga automjetet e pasiguruara?
Berisha: Shuma e inkasuar deri më tash në
emër të regresit siç e thash edhe më lart, është
tejet minimale. Bazuar në të dhënat që në disponojmë, Byroja Kosovare e Sigurimit në emër
të regresit për aksidentet e shkaktuara nga
automjetet e pasiguruara ka arritur të inkasojë
rreth gjysmë milioni euro nga më shumë se
35 milionë sa janë paguar. Me përkrahjen e
Bankës Qendrore të Kosovës, por edhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, ne synojmë që
në një periudhë të shkurtë kohore të pastrojmë
së pari listat dhe më tutje të gjithë së bashku të
punojmë në ndaljen e këtij trendi shqetësues.
Pra, llogaritet së në vendin tonë më shumë se
30 % e automjeteve që figurojnë në sistem janë
të paregjistruara, një përqindje shumë e lartë
në raport me vendet e rajonit.
iSIGURIME: Në raport me vitin paraprak,

sivjet a ka rritje apo rënie të aksidenteve nga
automjetet e pasiguruara?
Berisha: Gjithnjë duke iu referuar të dhënave që ne disponojmë, vetëm gjatë periudhës
janar-shtator 2021 ka një rritje të aksidenteve
prej më shumë se 16 % krahasuar me gjithë vitin 2020. Pra, në çdo vit kemi rritje të dukshme
të aksidenteve të shkaktuara nga automjetet e
pasiguruara si në numër, ashtu edhe në vlerë.
Ne besojmë se me vendimin e fundit që ka
marrë ministri Hekuran Murati për heqjen e
kushtëzimeve, pra pagesës së tatimit në pronë
si kusht për regjistrimin e automjeteve, do të
ketë përmirësim në këtë drejtim. Po ashtu ne
kemi kërkuar nga Institucionet e vendit që t’i
heqin edhe kushtëzimet tjera që janë të vendosura nga MBP-ja, siç është pagesa e tiketave
në komunikacion etj.
iSIGURIME: Bazuar në statistikat që i posedon BKS-ja, a janë të përfshira në aksidente
edhe automjetet e pasiguruara që janë pronë
e institucioneve të Kosovës?
Berisha: Edhe automjetet që janë pronë e
Institucioneve të Republikës së Kosovës janë
në regjistra të aksidenteve, por jo në numër
shumë të lartë. Por, ndonëse janë të izoluara,
ka raste kur automjeti i njëjtë, pronë e Institucioneve të Kosovës, ka shkaktuar aksident dy
herë brenda një periudhe të shkurtër kohore.
Në bazë të të dhënave që ne posedojnë vlera e
dëmit të shkaktuara nga automjetet e pasiguruara që janë pronë e kompanive private,
por edhe Institucioneve të Kosovës e që janë
paguar nga Byroja Kosovare e Sigurimeve nis
prej 100 euro e kalon mbi 110 mijë euro. Këtu
nuk përfshihen edhe demet që janë në trajtim
dhe ato që janë nëpër procese gjyqësore
iSIGURIME: Sa është shuma më e lartë financiare që e ka paguar deri më tani BKS-ja
për aksidentin e shkaktuar?
Berisha: Shuma më e lartë financiare, që ka
paguar BKS deri më tash është 337 mijë euro.
Pra, kemi të bëjmë me një rast që ka pasur
dëme matriale, por edhe lëndime në njerëz.
iSIGURIME: Sa e dëmton industrinë e sigurimeve numri i lartë i automjeteve të pasiguruara që qarkullojnë në rrugët e Kosovës?
Berisha: Padyshim se dëmet që shkaktojnë
automjetet e pasiguruara janë shumë të mëdha
në kuptimin e plotë të fjalës. Vetëm Industria e
sigurimeve gjatë dekadës së fundit ka paguar
dëme mbi 35 milionë euro për aksidentet që
kanë shkaktuar këto vetura. Po kaq, ndoshta
edhe më shumë ka humbur shteti nga mos pagesa e taksave që parashihen në momentin e
regjistrimit. Ne besojmë se Policia e Kosovës
duhet të luajë një rol me të rëndësishëm në
luftimin e këtij fenomeni, pasi që në bazë të
ligjeve të aplikueshme në momentin kur haset
në rrugë një automjet i pasiguruar ai duhet
të largohet nga qarkullimi, por fatkeqësisht
një gjë e tillë nuk po ndodh sot. Automjetet
e pasiguruara përfundimisht duhet të largohen nga qarkullimi për shkak se të njëjtët paraqesin rrezik serioz edhe për pjesëmarrësit
në komunikacion.
iSIGURIME: A ka BKS-ja strategji se si të
ulet numri i automjeteve të pasiguruara në
rrugët e Kosovës?
Berisha: Vlerësohet se rreth 208 mijë automjete të paregjistruara/siguruara qarkullojnë

nëpër rrugët e Kosovës, të cilat u shkaktojnë
dëme milionësh kompanive të sigurimeve, por
edhe buxhetit të Kosovës. Gjatë vitit që lamë
pas Shoqata e Sigurimeve e Kosovës kishte
përgatitur një projekt propozim për uljen e
numrit të mjeteve motorike të paregjistruara/
pasiguruara, të cilat çdo vit i shkaktojnë dëme
milionëshe industrisë së sigurimeve, por edhe
buxhetit të Republikës së Kosovës. Sipas këtij
dokumenti, ulja e numrit të mjeteve motorike
të paregjistruara dhe të pasiguruara mbetet
sfidë e institucioneve të ndryshme shtetërore
si dhe palëve të tjera të interesit, siç janë kompanitë e sigurimit. Ky shqetësim, në mënyrë të
drejtpërdrejt prek disa institucione për të cilat
sipas legjislacionit në fuqi, burojnë të drejta
dhe autorizime ligjore për të trajtuar dhe rregulluar çështjen problematike në fjalë. Ajo që
duhet vlerësuar paraprakisht është, adekuatshmëria e masave që institucionet dhe palët që
janë të autorizuara kanë të drejtë të ndërmarrin për të trajtuar në mënyrë të duhur këtë
dukuri. Ndër institucionet me kompetencë
për trajtimin e kësaj dukurie, respektivisht
regjistrimin e mjeteve motorike në qarkullim
rrugor është Ministria e Punëve të Brendshme,
ndërkaq kjo çështje me efekt të drejtpërdrejt
prek mbikëqyrjen dhe funksionimin që ka institucioni i Bankës Qendrore të Kosovës, Byrosë Kosovare të Sigurimit si dhe kompanive
të sigurimit Jo jetë në Republikën e Kosovës.

 y projekt propozim për uljen e
K
numrit të automjeteve motorike të
paregjistruara/pasiguruara është i
ndarë në tri faza:

FAZA 1

 inistria e Punëve të Brendshme duhet të
M
ndërmarrë masat e nevojshme për hartimin e
një udhëzimi administrativ për implementim e
dispozitës së nenit 3, pikës 48 të Ligjit Nr. 05/L132 për Automjetet, ku është dhënë përkufizimi dhe rastet e caktuara kur një mjet motorik
mund të trajtohet si mjet jashtë përdorimit,
e cila përcakton si vijon: – “mjet jashtë përdorimit konsiderohet çdo mjet (përveç mjetit
muzeor), i cili nuk arrin t’i korrigjojë defektet
në një afat 60-ditor për t’i përmbushur kushtet
e rregullsisë teknike, apo vetë deklarohet si
mjet i paaftë për qarkullim në rrugë me rastin
e çregjistrimit, apo mbetet i paregjistruar më
gjatë se dy (2) vjet. Ndërkaq, sipas nenit 65
të po këtij ligji, përcaktohet si në vijim: “Në
rast se një mjet motorik plotëson njërën nga
këto kushte, atëherë sipas Nenit 65 të këtij
Ligji pronari detyrohet që të paraqesë dëshminë e asgjësimit të mjetit motorik me rastin
e çregjistrimit të tij.” Sipas këtyre dispozitave
ligjore, Ministria e Punëve të Brendshme do
të duhej të nxirrte udhëzimin administrativ që
është propozuar, për të trajtuar mjetet motorike të cilat sipas evidencave të Qendrës për
Regjistrimin e Automjeteve nuk kanë vazhduar
regjistrimin për më shumë se dy vjet, duke i larguar ato mjete si të rregullta apo nga e drejta
për qarkullim rrugor.

FAZA 2

 inistria e Punëve të Brendshme duhet të
M
ndërmarrë veprimet e ngjashme sikur në

fazën 1, duke miratuar Udhëzim administrativ
të veçantë për regjistrimin e mjeteve motorike
për të cilat nuk zbatohet neni 65 i Ligjit për
Automjetet (përfshirë neni 3 pika 48 e Ligjit).
Në rastet kur nga pronari i mjetit motorik nuk
vazhdohet regjistrimi në kohë, por kjo nuk e arrin periudhën e mos regjistrimit prej dy vitesh,
sipas udhëzimit administrativ duhet të parashihen masa të caktuara nën periudhat e ndryshme kur ky detyrim përmbushet nga pronari,
duke synuar çdo herë edukimin e pronarëve të
mjeteve motorike dhe jo ndëshkimin financiar
të qytetarëve.

FAZA 3

Shuma
në euro

 ër mjetet motorike të cilat janë jashtë përP
dorimit, qytetarët do të jenë subjekt i gjobave
dhe do të jenë të detyruar që të ç’lajmërojnë
këto mjete, ashtu që në regjistrat zyrtar të kemi
numrin real të mjeteve pa regjistrim dhe kështu,
kampanjat e përbashkëta do të jenë të fokusuara në këtë drejtim. Vlerësimi i bazës ligjore për
plotësim-ndryshimin e Ligjit për Automjete
është i nevojshëm për të mundësuar dhënien e
kompetencave Policisë së Kosovës, për sekuestrimin e mjeteve motorike të cilat nuk janë të
regjistruara dhe nuk kanë kontraktuar sigurimin
e detyrueshëm nga auto përgjegjësia (MTPL).

1,869
3,905,697€

1,600
3,480,871€

1,769
4,436,611€

1,766
3,402,319€

1,993
3,328,898€

1,547
3,336,121€

3,229,362€

3,756,892€

2,793,902€

1,447

1,891

2,345

2,139
3,500,528€

Numri i
aksidenteve

Në anën tjetër, heqja e çdo kufizimi apo takse
shtesë në procedurën e regjistrimit të mjeteve
motorike, siç janë taksat komunale, pagesat e
gjobave, ndërrimi i pronësisë etj., është e domosdoshme dhe e ligjshme dhe kjo nuk duhet
trajtuar si lehtësim për qytetarët por si e drejtë
ligjore e kushtetuese. Sipas Ligjit Nr. 04/L-018 për
Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia,
institucioni i autorizuar për të kontrolluar nëse
mjetet motorike në qarkullim kanë kontraktuar
sigurimin e detyrueshëm nga auto përgjegjësia është Policia e Kosovës, të cilës duhet dhënë
përkrahjen e nevojshme për të arritur objektivat
dhe qëllimet e saj në këtë drejtim.
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Asetet e sektorit të
sigurimeve rriten për 10.30%
Sektori i sigurimeve gjatë tremujorit të dytë të
vitit 2021 u karakterizua me zgjerim të aktivitetit. Njëkohësisht, vlera e primeve të arkëtuara
tejkaloi vlerën e dëmeve të paguara në veçanti
dhe shpenzimeve të sektorit në përgjithësi, gjë
që rezultoi në perfomancë pozitive të sektorit
në TM2 2021. Asetet e sektorit të sigurimeve
deri në fund të muajit qershor 2021 arritën në
vlerën 230.0 milionë euro, e që paraqet rritje
vjetore prej 10.3 përqind. Depozitat e mbajtura
në bankat komerciale dhe investimet në letrat
me vlerë të Qeverisës së Kosovës ishin zërat me
rritjen më të lartë. Kurse, vetëm gjatë TM2 2021,

asetet e sektorit të sigurimeve u rritën për 5.5
milionë euro, rritje e mbështetur kryesisht nga
të arkëtueshmet nga të siguruarit, investimet në
letrat me vlerë, si dhe depozitat e mbajtura në
bankat komerciale. Në kuadër të kapitalit dhe
detyrimeve, në këtë tremujor rritjen më të lartë
shënuan rezervat teknike, kryesisht për primet.
Kurse, rezervat për dëmet u rritën në nivel më
të ulët. Niveli i përgjithshëm i kapitalizimit të
sektorit u karakterizua me rritje. Vetëm gjatë
këtij tremujori, gjithsej kapitali u rrit për 1.1
milionë euro, kurse vlera në fund të qershorit
2021 ishte 60.0 milionë euro.

Mazreku takoi
drejtorin e Shoqatës
së Bankave
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të
Sigurimit ka takuar në Prishtinë drejtorin e
Shoqatës së Bankave të Kosovës Petrit Balija,
me të cilin kanë biseduar rreth mundësisë së
bashkëpunimit në mes këtyre dy Institucioneve të rëndësishme. Drejtori Mazreku e ka
vlerësuar si shumë të rëndësishëm takimin për
t’u koordinuar rreth aktiviteteve të përbashkëta
mes Shoqatës së Bankave të Kosovës si dhe Byrosë Kosovare të Sigurimit.
Takime dhe memorandume Byroja Kosovare e
Sigurimeve ka realizuar edhe me shumë Institucione të rëndësishme në vend.

Berisha: Vetëm gjatë muajit tetor
paguam 1 milionë euro dëme
Valon Berisha, drejtor i Departamentit të Financave në Byronë Kosovare të Sigurimit tregon se vetëm gjatë muajit tetor
të këtij viti kanë arritur të paguajnë hiç më pak se 1 milionë
euro dëme. Shifër kjo më e larta që nga themelimi i BKS-së
e deri më tash. “Menaxhmenti ri prioritet të vetëm e ka pagesën e dëmeve. Ne vetëm gjatë muajit tetor të këtij viti kemi
arritur të paguajmë hiç më pak se 1 milionë euro”, ka thënë
Berisha.

Mbahet trajnimi dyditor për koordinatorët e pikave kufitare me
temën “Rëndësia dhe si funksionojnë Sigurimet”
Më 30 deri më 31 tetor të këtij viti, Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS), duke synuar në vazhdimësi
përmirësimin e ofrimit të shërbimeve të saj në pikat
kufitare dhe ngritjen e vazhdueshme profesionale të
personelit, ka mbajtur trajnim dyditor rreth rëndësisë
dhe funksionimit të Sigurimit. Në fjalën e tij hyrëse,
drejtori ekzekutiv z. Sami Mazreku, i njoftoi të pranishmit rreth procedurave dhe planeve të Byrosë, si
dhe kërkoi nga ata përkushtim edhe më të lartë në
kryerjen e detyrave ndaj policëmbajtësve. Z. Mazreku vuri theks të veçantë te zhvillimi i industrisë së
sigurimeve në Kosovë, si dhe aktivitetet e ndjekura
nga BKS gjatë këtij viti, e në veçanti për mbylljet e
dëmeve, të cilat Byroja me sukses ka arritur t’i kryej,
përfshirë këtu edhe shifrat e sakta të rasteve të kryera, gjë që e bënë Byronë të jetë në krye të të gjitha
obligimeve që dalin si rezultat i legjislacionit në fuqi.

Pavarësisht nga reformat dhe rezultatet e treguara
deri më tani, kërkesa e z. Mazreku për më shumë
përgjegjësi dhe administrim më të mirë të detyrave
dhe punëve, mbetet një kurbë në rritje, një sfidë që
kërkon ndërmarrjen e veprimeve dhe iniciativave të
reja, që do të mundësojnë përmbushjen e pritshmërive
të obligimeve të Byrosë. Z. Mazreku shprehu falën-

derim ndaj të gjithë të pranishmëve për bashkëpunimin institucional të deritanishëm. Ky trajnim ishte
jashtëzakonisht i rëndësishëm për të diskutuar mbi
ndikimin dhe rëndësinë e sigurimeve.Trajnime të tilla
janë shumë të vlefshme për të ndërtuar një vizion më
të qartë dhe duke shkëmbyer ide për një angazhim
edhe më të madh për çështje të sigurimeve.

BKS-ja kërkon rregullimin e bartjes
së pronësisë së automjeteve
Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimeve, Sami
Mazreku, veç kërkesës për heqjen e kushtëzimit të gjobave për regjistrimin e automjeteve,
ka kërkuar të rregullohet edhe bartja e pronësisë
së automjeteve. Në një prononcim për Gazetën
Infokus, Mazreku tha se Byroja kërkon që të
rregullohet edhe bartja e pronësisë së automjeteve, pasi që qytetarët po obligohen të paguajnë të gjitha taksat sa herë bëjnë shitblerje të
veturave. “Kërkojmë të rregullohet edhe bartja
e pronësisë së automjeteve, pasi që në Kosovë
rreth 95 mijë deri 100 mijë pronarë të automjeteve ia ndërrojnë pronësinë veturës brenda vitit. Çdo qytetar pasi e regjistron veturën me të
gjitha procedurat e rregullta dhe pas 1 jave e shet

veturën, blerësi obligohet prapë që t’i paguajë
të gjitha taksat prej fillimit, përveç pjesës së sigurimit, prej së cilës pjesa e mbetur ose i kthehet
pronarit aktual ose i baritet pronarit të ri”, u
shpreh Mazreku për Infokus. Ai shtoi se prej
vitit 2015 kur është ndryshuar ligji, dëmi për
qytetarët ka qenë shumë i madh. “Dëmi që u
bëhet qytetarëve me këtë ndryshim të ligjit i
cili ka ndodhur në vitin 2015 është shumë i
madh, prandaj ne kemi kërkuar që edhe pjesa
e nenit 43 e ligjit që rregullon bartja e pronësisë së automjeteve të ndryshohet, në mënyrë
që pjesa e mbetur e taksave të pashfrytëzuara
të regjistrimit të veturës të bartet te pronari
i ri”, tha Mazreku për Gazete Infokus. Maz-

reku gjithashtu ka reaguar për kushtëzimin e
gjobave për regjistrimin e veturave ku tha se
ne nuk po kërkojmë që të mos paguhen gjobat
e trafikut por vetëm të hiqet kushtëzimi i tyre
për regjistrim automjeteve. “Ne po kërkojmë
që neni 43 që lidhet me kushtëzimin e gjobave
për regjistrim të automjeteve të hiqet, pra ne
me këtë nuk jemi kundër pagesave të këtyre
gjobave por vetëm të hiqen si kushtëzim për
regjistrimin e automjeteve sepse është kundër
kushtetuese”, tha Mazreku. Sipas tij, lehtësimi
i procedurave për regjistrim të automjeteve do
të ndikojë në uljen e numrit të automjeteve të
pa regjistruara në Kosovë, do të kemi më pak
aksidente me të pasiguruar.

Të hiqet edhe kushtëzimi i gjobave për
regjistrimin e automjeteve
Javë më parë Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka
njoftuar se më nuk do të ketë nevojë për
vërtetim të tatimit në pronë për ta regjistruar veturën. Ky vendim është mirëpritur
nga drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimeve, Sami Mazreku, i cili ka deklaruar
se kjo do të lehtësojë procedurat e regjistrimit të veturave. "E vlerësojmë pozitivisht Projekt-Rregulloren mbi Pezullimin
e Shërbimeve Komunale për Mbledhjen
e Detyrimeve të Papaguara të Tatimit në

Pronë, të propozuar nga ministri Murati.
Kjo do të ndikojë pozitivisht për qytetarët,
ne po ashtu kërkojmë të hiqet edhe kushtëzimi i gjobave për regjistrim automjeteve, i
cili është kundërkushtetues", tha Mazreku
sot në emisionin e mëngjesit "Mirëmëngjesi
Kosovë", në Radio Televizionin e Kosovës
(RTK). Sipas tij lehtësimi i procedurave për
regjistrim të automjeteve do të ndikojë në
uljen e numrit të automjeteve të pa regjistruara në Kosovë.
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“Është njëra prej konferencave
më të rëndësishme ku
diskutohet për Industrinë e
sigurimeve, jo vetëm sa i përket
rajonit, por edhe më gjerë”
SAMI MAZREKU

Mbahet konferenca
“Ditët Kroate të Sigurimeve”
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS) ka marrë pjesë në konferencën “Ditët Kroate
të Sigurimeve”, e cila është mbajtur në Zagreb të Kroacisë. Ditët Kroate të Sigurimeve mblodhën edhe një
herë njerëz liderë në profesionin e sigurimeve nga niveli kombëtar, rajonal dhe evropian dhe u organizua
me mbështetjen dhe patronatin e Zyrës së Presidentit të Republikës së Kroacisë dhe Ministrisë së
Financave të Republikës së Kroacisë.
iSIGURIME / Zagreb.
Drejtori ekzekutiv i Byrosë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku së bashku me bashkëpunëtorë ka marrë pjesë në Konferencën më të
madhe rajonale të Industrisë së sigurimeve
“Ditët Kroate të Sigurimeve”, e cila u mbajt
më 4 nëntor 2021 në Zagreb, organizuar nga
Byroja Kroate e Sigurimeve (HUO) dhe partnerët, Shoqata Kroate e Punëdhënësve, Dhoma
Kroate e Tregtisë, Shoqëria Kroate Aktuariale,
Shoqëria Kroate për të Drejtën Civile dhe Praktikën dhe Shoqata Kroate e Ligjit të Sigurimeve.
Ekspertët kryesorë në industrinë e sigurimeve
diskutuan zhvillimet më të fundit në tregjet
kroate dhe evropiane të sigurimeve, ku theksuan gatishmërinë e sektorit të sigurimeve për të
ofruar stabilitet edhe më të fortë për qytetarët,
ekonominë dhe shtetin, në marrjen e rreziqeve
të ndryshme në kontekstin e ndryshimeve klimatike gjithnjë e më ekstreme. Konferenca më
e madhe rajonale e profesionit të sigurimeve
“Ditët Kroate të Sigurimeve” u mbajt më 4
nëntor 2021 në Zagreb, organizuar nga Byroja
Kroate e Sigurimeve (HUO) dhe partnerët, Shoqata Kroate e Punëdhënësve, Dhoma Kroate e
Tregtisë, Shoqëria Kroate Aktuariale, Shoqëria
Kroate për të Drejtën Civile dhe Praktikën dhe
Shoqata Kroate e Ligjit të Sigurimeve. Ditët
Kroate të Sigurimeve mblodhën edhe një herë
njerëz lider në profesionin e sigurimeve nga

niveli kombëtar, rajonal dhe evropian dhe u
organizuan me mbështetjen dhe patronatin e
Zyrës së Presidentit të Republikës së Kroacisë
dhe Ministrisë së Financave të Republikës së
Kroacia. Ekspertët kryesorë nga radhët e sigurimeve dhe risigurimeve, rregullatorët dhe institucionet e tjera financiare mbështetëse edhe
këtë vit diskutuan tendencat aktuale por edhe
sfidat e ardhshme të industrisë së sigurimeve në
Kroaci dhe në botë.
KONFERENCË E NJË RËNDËSIE
TË VEÇANTË
Gjatë pjesëmarrës në këtë konferencë të rëndësisë së veçantë, delegacioni i Byrosë Kosovare
të Sigurimit i kryesuar nga drejtori Mazreku,
kanë zhvilluar edhe takime të shumta, ku qëllimi i takimeve ka qenë shkëmbimi i përvojave
të ndryshme. “Është njëra prej konferencave
më të rëndësishme ku diskutohet për Industrinë e sigurimeve, jo vetëm sa i përket rajonit,
por edhe më gjerë”, ka thënë drejtori Mazreku.
Ditët Kroate të Sigurimeve mblodhën edhe një
herë njerëz lider në profesionin e sigurimeve
nga niveli kombëtar, rajonal dhe evropian dhe
u organizua me mbështetjen dhe patronatin e
Zyrës së Presidentit të Republikës së Kroacisë
dhe Ministrisë së Financave të Republikës së
Kroacia. Ekspertët kryesorë nga radhët e sigurimeve dhe risigurimeve, rregullatorët dhe institucionet e tjera financiare mbështetëse edhe

këtë vit diskutuan tendencat aktuale, por edhe
sfidat e ardhshme të industrisë së sigurimeve në
Kroaci dhe në botë.
PARTNER I QËNDRUESHËM
DHE CILËSOR PËR EKONOMINË
Në edicionin e tetë të eventit kryesor profesional, Velibor Mačkić, këshilltar special
i Presidentit të Republikës së Kroacisë për
Ekonominë, i cili përshëndeti të pranishmit
dhe u mirëprit nga Ana Zorić, drejtoreshë e
Drejtorisë për Ekonomi dhe Sistemin Financiar në Ministrinë e Financave të Republikës
së Kroacisë. Në pjesën hyrëse, pjesëmarrësve të
konferencës iu drejtua kryetari i Bordit Drejtues të Byrosë Kroate të Sigurimeve. Duke folur
për aspiratat dhe sfidat me të cilat përballet industria e sigurimeve, Slaven Dobriq theksoi:
“Situata aktuale ende ka një ndikim të fortë
në industrinë tonë, kompanitë tona dhe të
siguruarit e tyre. Por me krenari mund të
themi se si industri u jemi përgjigjur shumë
mirë të gjitha këtyre sfidave. Ne kemi ruajtur vazhdimësinë e biznesit, kemi ofruar
shërbim adekuat, madje edhe mbrojtje për
klientët tanë dhe në të njëjtën kohë kemi
ulur në minimum rreziqet shëndetësore për
punonjësit. Ne kemi treguar gjithashtu se
jemi një partner i qëndrueshëm dhe cilësor
për ekonominë në tërësi, por edhe për shtetin, veçanërisht në situatën e tërmeteve.”
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e aksidenteve pa sigurim të automjetit kanë
ndodhur në regjionin e Prishtinës
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Të dëmtuarit nga “Kosova e Re”
pas datës 24 tetor i kompenson
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JANAR-DHJETOR 2020.
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Shkaktuan aksidente
komunikacioni, palët e pasiguruara
i kthejnë paratë e dëmeve
Në kundërshtim më Ligjin në fuqi, para më shumë se një dekade shoferi me inicialet M.R kishte
dalë në komunikacion pa policë sigurimi, me ç’rast ka shkaktuar aksident me pasoja fatale. Në
atë kohë Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) palët e dëmtuara i kishte kompensuar një vlerë mbi
63 mijë euro, e ku tash përmes vendimit të Gjykatës pala që ka shkaktuar aksidentin duhet të ia
kthej BKS-së shumën e paguar. Sipas të dhënave zyrtare janë më shumë se 12 mijë aksidente të
shkaktuara nga automjetet e pasiguruara, ku demet janë dhjetëra milionëshe.
iSIGURIME
Vozitësi me inicialet M.R para më shumë se
një dekade kishte dalë në komunikacion, pa u
pajisur me policë të sigurimit. Në kundërshtim
më Ligjin në fuqi, i lartpërmenduri kishte dalë në
komunikacion, me ç‘rast ka shkaktuar aksident
me pasoja fatale. Meqenëse nuk kishte mbulesë
siguruese, palët e dëmtuara në afatin e paraparë
kohor i kishte kompensuar financiarisht Byroja
Kosova e Sigurimit (BKS), siç edhe parashihet me
legjislacionin në fuqi.
Dëmi kishte shkuar në mbi 63 mijë euro. Pas
kësaj periudhe të gjatë kohore, Gjykata Themelore
ka aprovuar kërkesën për padi ndaj vozitësit me
inicialet M.R, dhe ky i fundit tashmë detyrohet ta
kthejë obligimin financiar ndaj BKS-së.
Ky është vetëm një rast kur shoferët që dalin në
komunikacion pa policë të sigurimeve detyrohen
të kthejnë shuma qindra fish më të larta se vlera
mesatare e një police të sigurimit.
MARRËVESHJA PËR RIMBURSIM
TË DËMIT
Pasi që nuk ka zgjidhje tjetër, palët që shkaktojnë aksidente pa mbulesë siguruese detyrohen të
arrijnë marrëveshje me BKS-në për rimbursimin
e dëmit. Një marrëveshje të tillë në fillim të këtij
viti e kishte nënshkruar edhe i padituri me inicialet E.G nga Komuna e Klinës për aksidentin
e shkaktuar në vitin 2018. I lartpërmenduri ka
pranuar që brenda 4 ditësh ta bëjë pagesën në
vlerë prej 2100 eurosh, madje duke paguar edhe
kamatë vjetore prej 8%, siç parashihet me legjislacionin në fuqi. “I padituri ka shkaktuar aksident
trafiku dhe se automjeti në momentin e aksidentit
ka qenë pa mbulesë siguruese, duke u bazuar në
LMD dhe Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm të
Autopërgjegjësisë për dëmet e shkaktuara palëve
të treta nga përdorimi i mjeteve motorike, pala
paditëse(BKS) e ka fituar të drejtën për regres të

mjeteve nga paditësi, të paguara palëve të treta
për dëmin e shkaktuar si dhe shpenzimet që i ka
kërkuar”, thuhej mes tjerash në Aktgjykimin e
Gjykatës Themelore në Pejë, Dega në Klinë.
KOZMAQI: MOS DILNI NË RRUGË PA
POLICË SIGURIMI, PASOJAT JANË TË RËNDA
Ibadete Kozmaqi, përgjegjëse e regreseve në
Byronë Kosovare të Sigurimit (BKS) u bën apel
qytetarëve që të mos dalin në komunikacion po një
policë të sigurimit. Ajo bën të ditur se pasojat në të
ardhmen ndaj vozitëseve të cilët kanë shkaktuar
aksidente janë të mëdha.
Kozmaqi më tutje bën të ditur se veturat e pasiguruara përpos që paraqesin rrezik të madh për
pjesëmarrësit në komunikacion, pasi që sipas saj
të njëjtat janë edhe të pakontrolluara teknikisht,
ato njëkohësisht sipas saj edhe krijojnë dëme të
mëdha financiare si për shtetit, pasi që të njëjtit nuk
paguajnë taksat e paraparë për shtetin e Kosovës,
ato shkaktojnë edhe dëme të mëdha financiare për
Byronë Kosovare të Sigurimit, e cila sipas ligjit në
afatin e paraparë kohor obligohet të kompensojë

palën e dëmtuar, derisa më pastaj përpos procedurave gjyqësore inicion kompensimin e dëmit.
“Në afatin e papar ligjor pas kompensimit të dëmit
ne kemi ushtruar padi ndaj vozitësve që kanë
shkaktuar aksident me veturë pa policë sigurimi,
ku deri më tash kemi qindra padi të aprovuara
nga Gjykata e që tashme nëpërmes procedurave
përmbarimore, apo edhe përmes marrëveshjeve vullnetare ne do t’i kthejmë mjetet tona që
kemi paguar për kompensim të dëmit”, ka thënë
Kozmaqi. Sipas saj, vlera mesatare e një çmimi
të policës është shumë minimale në raport më
shumën që mbulon ajo policë e që në rastet kur
mungon ajo e gjithë barra financiare bie mbi
shkaktarin e aksidentit. Kozmaqi, përgjegjëse
e regreseve në Byronë Kosovare të Sigurimit më
tutje tregon se deri më tash numri i rimbursimeve që ka arritur t’i realizoj BKS-ja janë 1239,
derisa shuma e mjeteve të kthyera në llogari të
BKS-së është mbi 710 mijë euro. Ajo tregon se
një pjesë e mjeteve janë kthyer përmes vendimeve të gjykatave, apo edhe procedurave përmbarimore, derisa një pjesë tjetër është kthyer

Të hyrat nga rimbursimet për vitin 2021
Janar

19,564

Shkurt

16,809

Mars

15,374

Prill

17,230

Maj

11,040

Qershor

23,241
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Të hyrat nga rimbursimet ndër vite
Viti

Shuma

2012

2,266.16

2013

5,010.83

2014

14,229.12

2015

27,184.14

2016

24,455.71

2017

40,832.23

2018

109,937.52

2019

147,657.10

2020

127,294.28

Total

498,867.09

përmes marrëveshjes direkte në mes BKS-së dhe
palëve që kanë shkaktuar aksidente.
BERISHA: PAGUAM RRETH 60 MILIONË
€ DËME PËR AKSIDENTET QË
SHKAKTUAN VETURAT E PASIGURUARA
Valon Berisha, drejtor i Departamentit të
Financave në Byronë Kosovare, në një intervistë për “iSIGURIME” ka thënë se aksidentet
e shkaktuara nga automjetet e paregjistruara,
si në numër ashtu edhe në vlerë janë në parametra shqetësuese. Bazuar në të dhënat zyrtare
që disponon BKS-ja, nga 1 janari e deri më 30
shtator të këtij viti janë 1861 aksidente të shkaktuara nga automjetet e paregjistruara, dhe vlera
e dëmit të shkaktuar është 3 milionë e 905 mijë

euro. Vlen të veçohet se vetëm gjatë muajit tetor
të këtij viti ne kemi arritur të paguajmë hiç më pak
se 1 milionë euro dëme, shifër kjo më e larta që nga
themelimi i BKS-së e deri më tash. Në raport me vitin
paraprak ka një rritje të dukshme të aksidenteve
të shkaktuara nga automjetet e paregjistruara ku
gjatë vitit 2020 numri i aksidenteve të shkaktuar
nga automjetet e paregjistruara ka qenë 1600,
derisa shuma e mjeteve për kompensim ka qenë
rreth 3,5 milionë euro. Bazuar në të dhënat që ne
kemi shihet se në vitin 2019 numri i aksidente të
shkaktuara nga automjetet e pasiguruara ka qenë
1769, derisa vlera e dëmit të shkaktuar ishte 4,4
milionë euro; në vitin 2018 numri i aksidenteve
të shkaktuara nga veturat e pasiguruara ka qenë
1766, derisa vlera e dëmit të shkaktuar ka qenë
3,4 milionë euro; në vitin 2017 numri i aksi-

Korrik

Gusht

Shtator

17,222

21,233

21,924

Tetor

21,996

denteve nga automjetet e pasiguruara ka qenë
1993, derisa shuma e dëmeve të shkaktuara 3,3
milionë euro. Në vitin 2016 numri i aksidenteve
të shkaktuara nga automjetet e pasiguruara ka
qenë 1547, derisa shuma e mjeteve ka qenë 3,3
milionë euro; në vitin 2015 ka qenë 1447, në vlere
prej 3.2 milionë euro; në vitin 2014 numri i aksidenteve ka qenë 1891, derisa vlera ka qenë 2,7
milionë euro; në vitin 2013 numri i aksidenteve
ka qenë 2345, derisa vlera 3,5 milionë euro; si
dhe në vitin 2012 numri i aksidenteve të shkaktuara nga automjetet e pasiguruara ka qenë 2139,
derisa shuma ka qenë 3,5 milionë euro. Nëse e
shohim nga përfundimi i luftës e deri më tash, për
aksidentet që janë shkaktuar nga automjetet e
pasiguruara, Industria e Sigurimeve ka shpenzuar
hiç më pak se 60 milionë euro.

Nentor

32,359

TOTAL

217,996
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Rritje enorme e
me dëme mater

aksidenteve
riale
Gjatë periudhës janar-tetor sipas të dhënave të
Policisë së Kosovës në Kosovës kanë ndodhur
11,172 aksidente më dëme materiale, apo
një rritje prej më shumë se 33% në raport me
gjithë vitin 2020. Drejtori i Byrosë Kosovare
të Sigurimit Sami Mazreku thotë se të dhënat
në fjalë janë shqetësuese, pasi që sipas tij
në vazhdimësi po rriten rastet kur qytetaret
tentojnë të përfitojnë përmes simulimit të
aksidenteve, apo edhe formave tjera.
iSIGURIME
Rritja shumë e madhe e aksidenteve me dëme
materiale po shqetëson tej mase përfaqësuesit e Industrisë së Sigurimeve në vendin tonë. Vetëm gjatë
periudhës janar-tetor të këtij viti, janë evidentuar hiç
më pak se 11,172 aksidente më dëme materiale, apo
një rritje prej më shumë se 33% në raport me gjithë
vitin 2020. Referuar të dhënave zyrtare të Policisë së
Kosovës shihet se përveç rritjes enorme të aksidenteve
më dëme materiale, gjatë kësaj periudhe kohore ka
edhe rritje të aksidenteve me lëndime, ku për dhjetë
muaj janë evidentuar 6259 raste. Gjithashtu gjatë
kësaj periudhe kohore gjithmonë duke iu referuar të
dhënave zyrtare të Policisë së Kosovës shihet se janë
evidentuar 86 aksidente komunikacioni më pasoja
fatale, ku 97 persona kanë humbur jetën si pasojë e
lëndimeve të marra.
MAZREKU: TË DHËNAT JANË SHQETËSUESE
Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS) Sami
Mazreku thotë se të dhënat në fjalë janë shqetësuese,
si për kompanitë e sigurimeve, ashtu edhe për Byronë
Kosovare të Sigurimit. Sipas tij, rritja kaq e madhe
të krijon dyshime për ndonjë skeme të mundshme
mashtrimi. “Tashmë kemi evidentuar disa raste kur
qytetarët përmes formave të ndryshme të mashtrimit

kanë tentuar të përfitojnë në emër të dëmeve, apo
edhe lëndimeve. Këto raste ne i kemi përgatitur dhe
do t’i dorëzojmë në organet e rëndit. Është e pa kuptimtë dhe e pashpjegueshme kur sheh raste se në një
makinë vetëm të gërvishtur lehtë, të gjithë personat që
kanë qenë brenda kërkojnë trajtim shëndetësor. Kjo ta
krijon bindjen se po tentohet të mashtrohet, por edhe
duke përdorur Institucionet e Kosovës, duke nisur
nga raporti Policisë, raporti mjekut..etj.”, ka thënë
drejtori Mazreku.
VETËM BKS-JA MBI 5,2 MILIONË EURO
Sipas të dhënave zyrtare të Byrosë Kosovare të
Sigurimit (BKS) shihet se nga fillimi i këtij viti e deri
më tash shuma e mjeteve që janë paguar vetëm nga
Byroja Kosovare e Sigurimit për automjete të paregjistruara e të cilat kanë shkaktuar dëme në komunikacion është mbi 5.2 milionë euro. “Për periudhën
01.01.2021 – 24.11.2021 janë paraqitur 2082 raste –
aksidente te evidentuara nga ana jonë sipas kërkesave
të parashtruara për kompensim të dëmit, kundrejt
1736 raste – aksidente të evidentuara për periudhën
01.01.2020 – 24.11.2020. Në këtë numër nuk përfshihen aksidentet që kanë ndodhur, e te cilat nuk kanë
bërë kërkesë për kompensim të demit akoma”, kanë
thënë zyrtare të Byrosë Kosovare të Sigurimit. Sipas
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tyre, në bazë të të dhënave që disponon Byroja Kosovare e Sigurimit shihet se 41,06 % e aksidenteve pa
sigurim kanë ndodhur në regjionin e Prishtinës, 10,93
% në regjionin e Mitrovicës, 13,96 % në regjionin e
Pejës, 13,92 % në regjionin e Prizrenit, 9,01 % në
regjionin e Ferizajt, 7,29 % në rregjonin e Gjilanit si
dhe 3,85 % në regjionin e Gjakovës.
VITI 2020
Duke iu referuar të dhënave zyrtare të Policisë së
Kosovës shihet se gjatë vitit 2020 vërehet një rënie
e numrit të aksidenteve në trafikun rrugor, ku nga
16,222 sa ishin në vitin 2019 kanë rënë numri në
13,868 aksidente, apo rënie për 14.51 për qind. Më
tutje sipas të dhënave të Policisë shihet se ka pasur
edhe rënie të aksidenteve më fatalitet nga 100 në 76
aksidente, apo rënie për 24% krahasuar me vitin
paraprak. Gjithashtu, gjatë vitit 2020 duke iu referuar
të dhënave të Policisë së Kosovës ka pasur edhe rënie
të aksidenteve me lëndime, nga 6,148 në 5,406 aksidente, apo rënie për 12.06 për qind. Rënie e thekuar
gjatë vitit 2020 është vërejtur edhe të aksidentet me
dëme materiale ku ka një dallim nga 9,974 në 8,386
aksidente, apo rënie për 15.92 për qind. ”Fatkeqësisht, edhe përkundër përpjekjeve të mëdha të Policisë,
gjatë vitit 2020 81 persona kanë humbur jetën, që
në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2019 shënon
rënie për 28.31 për qind, si dhe 10,243 persona janë
lënduar, që në raport me periudhën e njëjtë të vitit
2019 shënon rënie për 13.63% për qind” thuhet më
tutje në raportin vjetor të Policisë së Kosovës.
VITI 2019
Bazuar në të dhëna zyrtare të Policisë së Kosovës
shihet se gjatë vitit 2019 ka pasur rritje të aksidenteve
në raport me vitin paraprak. “Aksidentet në trafikun
rrugor, nga 15877 në 16222 aksidente, apo ngritje
për 2.17 %” thuhet në raportin e Policisë së Kosovës.
Aty më tutje thuhet se aksidentet me dëme materiale,
nga 9537 kanë shkuar 9974, apo ka një ngritje për
4.58 për qind në raport me vitin paraprak. Gjithnjë
duke u bazuar në raportin zyrtare të Policisë së Kosovës për vitin 2019 thuhet se aksidentet me pasoja
fatale janë 100, sikurse në vitin 2018, nga ky numër i
aksidenteve 113 persona kanë humbur jetën, që krahasuar me vitin 2018 shënon një rënie për 12.40 për
qind. Aksidentet me lëndime sipas të dhënave zyrtare
kanë rënë nga 6240 në 6148, ose rënie për 1.47 për
qind. “Nga ky numër i aksidenteve, 11860 persona
janë lënduar, që krahasuar me vitin 2018 shënon rënie
për 4.14 për qind”, thuhet më tutje në raportin vjetor
zyrtar të Policisë së Kosovës.

2019

AKSIDENTE
KOMUNIKACIONI

16,222
2,17%

është rritur numri
i aksidenteve gjatë
vitit 2019 në raport
me vitin 2018.

AKSIDENTE
MË LËNDIME

6,148
1.47%

kanë rënë aksidentet
më lëndime gjatë periudhës janar-dhjetor
2019 në raport me
periudhën janar-dhjetor
2018.

AKSIDENTE
ME DËME
MATERIALE

9,974
1.47%

është rritur numri i
aksidenteve më
dëme materiale
gjatë vitit 2019 në r
aport me vitin 2018

2020

13,868
14,51%

ka rënë numri i
aksidenteve gjatë
vitit 2020 në raport
me vitin 2019.

5,406
12.06%

kanë rënë aksidentet
më lëndime gjatë periudhës janar-dhjetor
2020 në raport me
periudhën janar-dhjetor
2019.

8,388
12.06%

ka rënë numri i aksidenteve më dëme materiale gjatë vitit 2020
në raport me vitin 2019

2021

17,431
25,68%

është rritur numri
i aksidenteve gjatë
periudhës janar-tetor
2021 në raport
me periudhën
janar-dhjetor 2020.

6,259
15,77%

janë rritur aksidentet
më lëndime gjatë
periudhës janar-tetor
2021 në raport me
periudhën janar-dhjetor
2020.

11,172
30.19%

është rritur numri i
aksidenteve më dëme
materiale gjatë periudhës janar-tetor 2020 në
raport me vitin 2020

10,93%

e aksidenteve
pa sigurim të
automjetit
kanë ndodhur në
regjionin e
Mitrovicës

41,06%
e aksidenteve

13,96%

pa sigurim të
automjetit kanë
ndodhur në
regjionin e
Prishtinës

e aksidenteve pa
sigurim të automjetit
kanë ndodhur në
regjionin e Pejës

7,29%

3,85%

e aksidenteve pa
sigurim të automjetit
kanë ndodhur në
regjionin e Gjilanit

e aksidenteve pa
sigurim të automjetit
kanë ndodhur në
regjionin e Gjakovës

9,01%

13,92%
e aksidenteve

e aksidenteve pa
sigurim të automjetit
kanë ndodhur në
regjionin e Ferizajit

pa sigurim të
automjetit kanë
ndodhur në
regjionin e
Prizrenit

86 aksidente

97 persona

komunikacioni më pasoja fatale kanë
ndodhur në Kosovë gjatë periudhës
janar-tetor 2021

kanë humbur jetën në aksidente të
komunikacionit që kanë ndodhur në
vendin tonë gjatë periudhës janar-tetor
2021.
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Të dëmtuarit nga “Kosova e Re” pas
datës 24 tetor i kompenson Byroja
Kosovare e Sigurimit
Të gjitha aksidentet e shkaktuara nga të siguruarit e Kompanisë “Kosova e Re” deri në shuarjen e policave
( 24 Tetor 2021), palët e treta të drejtën e kërkesës për dëmshpërblim mund ta paraqesin pranë zyrës së
Likuidatorit, në objektin e Kompanisë “Kosova e Re”, lagja Kalabria, Blloku B1, Nr. 5 Prishtinë, kurse për
aksidentet e ndodhura pas datës (24 tetor 2021), palët e treta mund të paraqiten për dëmshpërblim në
Byronë Kosovare të Sigurimit.
Bazuar në kompetencat dhe përgjegjësitë
e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, që rrjedhin nga neni 36 dhe 67 i Ligjit
për BQK-në, si dhe në pajtim me nenin 16,
nenin 99, nenin 100 dhe nenin 124 të Ligjit
për Sigurimet, në takimin e mbajtur më datë
24 shtator 2021, Bordi Ekzekutiv i BQK-së
ka marrë vendim që Siguruesit “Kosova e
Re”, t’i revokohet Licenca nr. 007 e datës 25
prill 2002, e lëshuar nga Autoriteti Bankar
dhe i Pagesave i Kosovës (BPK), paraardhëse
ligjore.
Kompania e Sigurimit “Kosova e Re”,
kishte pasur vështirësi financiare në përmbushjen e kërkesave ligjore të BQK-së, për
sa i përket mjaftueshmërisë së kapitalit dhe
aftësisë paguese – solvencës. Prandaj, në
funksion të përmirësimit të gjendjes financiare dhe përmbushjes së kërkesave ligjore
dhe rregullative, Banka Qendrore e Kosovës,
respektivisht Bordi Ekzekutiv i BQK-së, në
përputhje me legjislacionin në fuqi, kishte
bërë vazhdimisht përpjekje për zgjidhjen e

problemeve financiare të Kompanisë së Sigurimit “Kosova e Re”. Përkundër përpjekjeve
dhe gatishmërisë së shprehur nga BQK-ja,
Bordi dhe Menaxhmenti i kompanisë nuk
kishin arritur t’i përmbushnin kërkesat ligjore/apo të përmirësonte gjendjen financiare
të Kompanisë – arsyeje kjo e cila dhe u bë
shkas për revokimin e licencës dhe si përfundim rezultoi në fillimin e likuidimit të
detyruar.
Me qëllim të mbrojtjes së policëmbajtësve
dhe me qëllim të parandalimit të rritjes së
ndikimit negativ në tregun e sigurimeve dhe
në sistemin financiar në përgjithësi, Industria e Sigurimit, ka shprehur gatishmëri në
marrjen përsipër të policave të sigurimit të
detyrueshëm nga autopërgjegjësia (TPL)
Valide, si dhe obligimet të cilat mund të
rrjedhin nga policat e lëshuara nga kompania “Kosova e Re”. Pra, kjo përfshin vetëm
sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së
pronarit dhe poseduesit të mjetit motorik
mbi dëmet e shkaktuara ndaj palëve të treta

dhe se gjatë periudhës së validitetit të këtyre
policave të sigurimit nuk do të mund të bëhet
kthimi i primit, anulimi i policës / primit,
ndërrimi i pronarit etj.
Prandaj, të gjitha aksidentet e shkaktuara
nga të siguruarit në kompaninë “Kosova e
Re” deri në shuarjen e policave ( 24 Tetor
2021), palët e treta të drejtën e kërkesës
për dëmshpërblim mund ta paraqesin pranë
zyrës së Likuidatorit, në objektin e kompanisë “Kosova e Re”, lagja Kalabria, Blloku
B1, Nr. 5 Prishtinë, kurse për aksidentet e
ndodhura pas datës (24 Tetor 2021), palët
e treta mund të paraqiten për dëmshpërblim
në Byronë Kosovare të Sigurimit, në adresën
Rr. Lidhja e Pejës p.n., Magjistralja Prishtinë
– Fushë Kosovë.
Megjithatë, për çdo paqartësi tjetër eventuale në çdo kohë Byroja Kosovare do t’ju
shërbejë në lidhje me informacionet e munguara duke kontaktuar Qendrën Informative
në numrin e telefonit + 381 (0) 38 / 603 – 059,
apo në e-mail adresën info@bks-ks.org.

10,152,987€

është shuma e dëmeve të paguara nga Byroja
Kosovare e Sigurimit vetëm gjatë vitit 2021.
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NË VITIN 2021 BKS-JA
PAGOI 10,1 MILIONË
EURO DËME

Kompanitë e sigurimeve paguan
52,7 milionë € për pagesë
të dëmeve gjatë vitit 2021
02

03

BYROJA U REFORMUA
KREJTËSISHT,PAGESAT E
DËMEVE U RRITËN PËR

Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një intervistë për
“iSIGURIME” ka thënë se Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) është reformuar krejtësisht
me ardhjen e menaxhmentit të ri. Sipas tij, dëmet e paguara nga Byroja Kosovare e
Sigurimit gjatë vitit 2021 arritën në shumë prej 10.8 milionë euro, e të cilat shënuan
rritje prej 72.6 përqind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak 2020, mbi 56
përqind më e lartë se në vitin 2019, si dhe mbi 78 përqind më e lartë se në vitin 2018.
Sipas tij, marrëveshja e arritur me Malin e Zi për njohje të policave pa dyshim se është
një arritur e madhe për të cilën BQK-ja ka një vlerësim pozitiv.
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Kompanitë e sigurimeve paguan
52,7 milionë € për pagesë
të dëmeve gjatë vitit 2021
Gjatë vitit 2021 kompanitë e sigurimeve që operojnë në vendin tonë, vetëm në emër
të kompensimit të dëmeve, kanë paguar hiç më pak se 52,7 milionë euro, krahasuar
me 42,2 sa ishin paguar gjatë 12 muajve të vitit 2020
iSIGURIME
Shuma të mëdha parash edhe më tutje vazhdojnë
paguhen nga kompanitë e sigurimeve në Kosovë vetëm
për kompensim të dëmeve. Bazuar në të dhëna zyrtare
shihet se numri i dëmeve të shkaktuara, sidomos i
atyre me dëme materiale, është duke u rritur në përmasa shqetësuese. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës
Qendrore të Kosovës (BQK), shihet se shuma e mjeteve
të kompensuar gjatë vitit 2021 në emër të pagesës së
dëmeve është dukshëm më e lartë, krahasuar me së
paku pesë vitet e fundit. Sipas këtyre të dhënave shihet se gjatë vitit 2021 shuma e dëmeve që industria e
sigurimeve ka paguar për kompensim të dëmeve është
52,743,951 euro, apo 24,2 % më shumë se sa në vitin
2020.Gjithnjë sipas të dhënave zyrtare,shihet se shuma
e dëmeve të paguara gjatë vitit 2020 është 42,443,141
euro, raporton “iSIGURIME”
Po ashtu, edhe gjatë vitit 2019 janë paguar
47,042,903 euro për kompensim të dëmeve. Nëse e
bëjmë një krahasim të vitit 2021 me vitin 2019, atëherë
shihet se gjatë vitit 2021 pagesa e dëmeve është më e
lartë për 12,11 % sesa në vitin 2019. Sipas të dhënave
të BQK-së, shihet se gjatë vitit 2018 në emër të kompensimit të dëmeve janë paguar 47,042,903 euro. Nëse e
bëjmë një krahasim të vitit 2021 më vitin 2018,shihet së
në vitin 2021 pagesa e dëmeve është më e lartë 29,26 %.
Edhe në vitin 2017 sipas të dhënave zyrtare të Bankës
Qendrore të Kosovës, shihet se në emër të dëmeve janë
paguar 28,410,290 euro. Nëse e bëjmë një krahasim
të vitit 2021 me vitin 2017, pagesa e dëmeve në vitin
2021 është më e lartë 85,65 %

Shuma e mjeteve për kompensim të dëmeve që kompanitë
e sigurimeve në Kosovë i kanë paguar nga viti 2017-2021

24.2%

12.1%

29.2%

85.6%

është rritur
pagesa për
kompensim
të dëmeve
gjatë vitit 2021,
krahasuar me
vitin 2020.

është rritur
pagesa për
kompensim
të dëmeve
gjatë vitit 2021,
krahasuar me
vitin 2019.

është rritur
pagesa për
kompensim
të dëmeve
gjatë vitit 2021,
krahasuar me
vitin 2018.

është rritur
pagesa për
kompensim
të dëmeve
gjatë vitit 2021,
krahasuar me
vitin 2017.
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Në vitin 2021 BKS-ja pagoi
10,1 milionë euro dëme
Valon Berisha, drejtor i Departamentit të Financave në Byronë Kosovare të Sigurimit (BKS),
tregon se vetëm gjatë vitit 2021 BKS-ja kompensoi 4536 dëme në vlerë pre 10 milionë e
152 mijë euro. Sipas Berishës në raport me vitin paraprak numri i dëmeve të paguar është
70 % më I lartë deri sa shume e mjeteve të paguara është 78,1 % më e lartë

M

iSIGURIME
ë shumë se 10 milionë euro i ka paguar Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) vetëm gjatë vitit 2021, e
që është shuma më e madhe që është paguar që nga
themelimi i saj e deri më tash. Valon Berisha, drejtor
i Departamentit të Financave në Byronë Kosovare
të Sigurimit, ka thënë për “iSIGURIME” se trajtimi
i shpejtë dhe kompensimi në kohë sa më të shpejtë
i dëmeve të raportuara ka qenë prioritet i menaxhmentit të ri të Byrosë.
“Ne po e bëjmë maksimumin që trajtimi dhe
kompensimi i dëmeve të bëhet sa më shpejtë, pra
në një kohë rekord. Nëse bazohemi në të dhëna zyrtare që ne disponojmë, shihet se shuma e mjeteve të
paguara vetëm gjatë vitit 2021 është mbi 10 milionë
euro, e që është vlera me e lartë që është paguar deri
më tash nga BKS-ja”, ka thënë Berisha.
Sipas tij, menaxhmenti po synon që me ritëm të
njëjtë si të trajtimit, ashtu edhe të kompensimit ta
bëjë edhe gjatë këtij viti, pra 2022.
78,1 % U PAGUAN MË SHUMË
SE NË VITIN 2020
Gjithnjë bazuar në të dhëna zyrtare të Byrosë Kosovare të Sigurimit shihet se vetëm në vitin 2021

BKS-ja ka paguar hiç më pak se 10,152,987 euro,
vlerë dukshëm më e lartë e paguar që nga themelimi
i BKS-së e deri më tash.
“Në raport me vitin 2020 vlera e dëmeve të
paguara është me e lartë për 78,1 %, derisa në
numër ajo është më e lartë për 70%. Pra, numri i
dëmeve të paguara gjatë vitit 2021 ka qenë 4536”,
ka thënë Valon Berisha, drejtor i Departamentit të
Financave në Byronë Kosovare të Sigurimit. Sipas
Berishës edhe gjatë vitit 2021 pjesa më e madhe e
dëmeve të kompensuara, si në mjete ashtu edhe në
numër i përkasin Fondit të Kompensimit.
KRAHASIMI NDER VITE
I DËMEVE TË PAGUARA
Sipas të dhënave zyrtare që disponon BKS-ja, shihet se gjatë vitit 2021 shuma e mjeteve të paguara
në emër të dëmeve është 10 milionë e 152 mijë
euro, derisa numri i dëmeve të kompensuara është
4,536. Në raport me vitin paraprak numri i dëmeve
të kompensuara është më i lartë për 70%, derisa
shuma e mjeteve të paguara është më e lartë për
78,1%. Gjatë vitit 2020 në emër të dëmeve janë
paguar 5,7 milionë euro, derisa numri i dëmeve të
kompensuara ka qenë 2669. Gjatë vitit 2019, në
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4,536

është numri i dëmeve të
paguara nga Byroja
Kosovare e Sigurimit
deri më 31.12.2021.

78.1%

është rritur vlera e mjeteve që
janë paguar për kompensim të
dëmeve gjatë vitit 2021 në
raport me vitin
paraprak.

10,152

është shuma e dëmeve që Byroja Kosovare e

78%

është më e lartë shuma e
mjeteve të paguara në emër të
dëmeve gjatë vitit 2020, në
raport me vitin 2018

emër të dëmeve BKS-ja ka paguar 6,4 milionë euro,
derisa numri i dëmeve të kompensuara ka qenë
2,999. Gjithashtu, gjatë vitit 2018 Byroja Kosovare
e Sigurimit ka paguar 5,7 milionë euro, derisa numri
i dëmeve të kompensuara ka qenë 3,065. Sipas të
dhënave zyrtare që disponon “iSIGURIME” shihet
se gjatë vitit 2017 BKS-ja ka paguar 4,8 milionë
euro në emër të dëmeve, derisa numri i dëmeve të
trajtuara ka qenë 3,105. Gjatë vitit 2016 shuma e
mjeteve që janë paguar për kompensim të dëmeve
sipas të dhënave zyrtare ka qenë 4,4 milionë euro,

derisa numri i dëmeve të kompensuara ka qenë
2,506. Si dhe gjatë vitit 2015 shuma e mjeteve që
janë shpenzuar në emër te kompensimit të dëmeve
nga BKS-ja ka qenë 3,8 milionë euro, derisa numri
i dëmeve të paguara ka qenë 2,044.
GUVERNATORI: BYROJA ËSHTË
REFORMUAR KREJTËSISHT
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një interviste për “iSIGURIME”
ka thënë se në Byronë Kosovare të Sigurimit gjatë

110%

është më e lartë shuma e
mjeteve të paguara në emër të
dëmeve gjatë vitit 2020, në
raport me vitin 2017.

vit 2021 ka pasur lëvizje pozitive, si në aspektin e
qeverisjes korporatave, por edhe në përmbushjen
e obligimeve lidhur me kompensimin e dëmeve të
shkaktuara ndaj palëve të treta. “Byroja Kosovare
e Sigurimit në vazhdimësi ka qenë në fokus të kritikave, por nga viti i kaluar me ardhjen e menaxhmentit të ri, ajo është reformuar krejtësisht. Ne
e vlerësojmë tej mase faktin se kompanitë e sigurimeve kanë qenë shumë më të përgjegjshme në
raport me Fondin e Kompensimit dhe kjo është
njëra ndër fushat kryesore në përgjegjësi të BKS-së.
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70%

është rritur numri i dëmeve të
kompensuara gjatë vitit 2021
në raport me vitin
paraprak.

56.9%

është më e lartë shuma e
mjeteve të paguara në emër
të dëmeve gjatë vitit 2020
në raport me
vitin 2019.

2,987€

e Sigurimit (BKS) ka paguar deri më 31.12.2021.

127%

161%

është më e lartë shuma e
mjeteve të paguara në emër të
dëmeve gjatë vitit 2020, në
raport me vitin 2016.

është më e lartë shuma e
mjeteve të paguara në emër të
dëmeve gjatë vitit 2020, në
raport me vitin 2015.

Gjithashtu, vërehet ulje e dukshme e shpenzimeve
operacionale dhe administrative në buxhetin e Byrosë Kosovare të Sigurimit, derisa në anën tjetër për
dallim ka vitet e kaluara, ka rritje të buxhetit për
pagesë të dëmeve. Është e rëndësishme të theksohet
fakti se deri më 31 dhjetor 2021 primet e shkruara bruto nga sigurimet kufitare arritën në shumën
rreth 7.3 milionë euro duke shënuar rritje prej 72.9
përqind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit
2020. Gjithashtu, zhvillime pozitive ka pasur edhe
në përmbushjen e obligimeve në kompensimin e

dëmeve nga ana e këtij institucioni”, ka thënë guvernatori Mehmeti.
MAZREKU: DO TË VAZHDOJMË ME
INTENSITET TË NJËJTË
Sami Mazreku,drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit, thotë se do të vazhdojmë me intensitet të njëjtë edhe
këtë vit si në trajtim, ashtu edhe në pagesë të dëmeve.
Ai më tutje tregon se trajtimi dhe kompensimi i shpejtë
i dëmeve ka qenë prioritet kryesor i tij si drejtor i ri i
BKS-së. ”Ditën e parë që kam ardhur në krye të BKS-së

unë kam kërkuar që trajtimi dhe me pas kompensimi
i dëmeve të behët sipas ligjeve në fuqi. Në këtë drejtim
ne kemi arritur progres të theksuar, siç kem arritur edhe
ne kthimin e regreseve, uljen e shpenzimeve operative...
etj”, ka thënë drejtori i BKS-së Sami Mazreku. Ai më
tutje tregon se janë duke e bërë të pamundurën që ta ulin
në zero numrin e dëmeve që janë në pritje si për trajtim,
ashtu edhe për kompensim. “Kur kam ardhur në këtë
pozitë kam gjetur shumë lëndë të pa trajtuara, kanë
qenë lënde të nënshkruara, derisa llogaria e BKS-së ka
qenë thuajse me zero”, ka thënë Mazreku.

GUVERNATORI:

BYROJA U REFORMUA
KREJTËSISHT,PAGESAT
E DËMEVE U RRITËN
PËR 72,6 %
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një
intervistë për “iSIGURIME” ka thënë se Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS)
është reformuar krejtësisht me ardhjen e menaxhmentit të ri. Sipas tij,
dëmet e paguara nga Byroja Kosovare e Sigurimit gjatë vitit 2021 arritën në shumë prej 10.8 milionë euro, e të cilat shënuan rritje prej 72.6
përqind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak 2020, mbi
56 përqind më e lartë se në vitin 2019, si dhe mbi 78 përqind më e
lartë se në vitin 2018. Sipas tij, marrëveshja e arritur me Malin e Zi për
njohje të policave pa dyshim se është një arritur e madhe për të cilën
BQK-ja ka një vlerësim pozitiv.
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iSIGURIME
Industria e Sigurimeve në vendin tonë
gjatë vitit të kaluar ka shënuar një progres
të konsiderueshëm në raport me vitin paraprak. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një intervistë për
“iSIGURIME” ka thënë se performanca e
kompanive të sigurimeve gjatë vitit 2021 ka
shënuar përmirësim të ndjeshëm, krahasuar
me vitet e kaluara, si në aspektin e performancës financiare, ashtu edhe në kontekst të
rritjes. Sipas tij, bazuar në të dhënat e fundit
preliminare, të raportuara nga sektori i sigurimeve të datës 31 dhjetor 2021, të hyrat nga
primet e shkruara bruto arritën në shumë prej
119.2 milionë euro, ose 17.2 përqind më të
larta se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Ndërsa, numri i kontratave apo policave të
shkruara arriti në rreth 1.2 milionë kontrata, duke shënuar rritje prej 40.1 përqind më
shumë se në periudhën e njëjtë të vitit 2020.
iSIGURIME: Si e vlerësoni performancën
e kompanive të sigurimeve gjatë vitit 2021, a
mund të bëni krahasime me vitet paraprake?
Mehmeti: Performanca e kompanive të sigurimeve gjatë vitit 2021 ka shënuar përmirësim
të ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara, si
në aspektin e performancës financiare, ashtu
edhe në kontekst të rritjes. Rritja e performancës së sektorit të sigurimeve është edhe si
rezultat i masave dhe reformave të ndërmarra
nga ana e Bankës Qendrore të Republikës së
Kosovës. Sektori i sigurimeve gjatë vitit 2021,
përveç përmirësimit në treguesit financiarë
dhe në kapitalizim ka pasur lëvizje pozitive
edhe në qeverisjen korporatave në kompanitë
e sigurimit.
Bazuar në të dhënat e fundit preliminare, të
raportuara nga sektori i sigurimeve të datës
31 dhjetor 2021, të hyrat nga primet e shkruara bruto arritën në shumë prej 119.2 milionë
euro, ose 17.2 përqind më të larta se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ndërsa, numri
i kontratave apo policave të shkruara arriti në
rreth 1.2 milionë kontrata, duke shënuar rritje
prej 40.1 përqind më shumë se në periudhën e
njëjtë të vitit 2020.
Sigurimet e aktivitetit të Jo-Jetë vazhdojnë
të kenë pjesëmarrje më të lartë në gjithsej
primet e shkruara bruto. Primet e shkruara
bruto nga aktiviteti i Jo-Jetë marrin pjesë me
rreth 95.9 përqind të vëllimit të përgjithshëm
të primeve të shkruara bruto në nivel të sektorit të sigurimeve, ndërsa sigurimet e aktivitetit Jetë kanë pjesëmarrje në gjithsej primet
e shkruara bruto të sektorit prej 4.1 përqind.
Bazuar në të dhënat e fundit në dispozicion, të
datës 30 shtator 2021, sektori i sigurimeve në
vend rezultoi me perfomancë financiare pozitive prej 5.9 milionë euro, krahasuar me 3.4
milionë euro sa ishte në periudhën e njëjtë të
vitit të kaluar.
U PAGUAN 61 MILIONË EURO
DËME NGA INDUSTRIA E SIGURIMEVE
iSIGURIME: Gjatë këtij viti a ka pasur
progres në pagesën e dëmeve nga Industria e
Sigurimeve?
Mehmeti: Bazuar në të dhënat preliminare
të raportuara nga sektori i sigurimeve, të datës
31 dhjetor 2021, është evidentuar progres i
theksuar në kompensimin e dëmeve nga ky
sektor, kundrejt policëmbajtësve.
Dëmet e paguara bruto në sektorin e sigurimeve, deri në fund të vitit 2021, arritën në

“Bazuar në të dhënat
e fundit preliminare, të
raportuara nga sektori i
sigurimeve të datës 31
dhjetor 2021, të hyrat nga
primet e shkruara bruto
arritën në shumë prej
119.2 milionë euro, ose
17.2 përqind më të larta se
në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ndërsa, numri
i kontratave apo policave
të shkruara arriti në rreth
1.2 milionë kontrata, duke
shënuar rritje prej 40.1
përqind më shumë se në
periudhën e njëjtë të vitit
2020”, ka thënë
guvernatori i BQK-së Fehmi
Mehmeti.

61,000,000€

është shuma e dëmeve
të paguara nga Industria
e Sigurimeve vetëm gjatë
vitit 2021.

shumë prej 61milionë euro ose 24.4 përqind
më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë
të vitit të kaluar. Derisa dëmet e paguara nga
sigurimet e aktivitetit të Jetës shënuan rritje
për 20.4 përqind, ndërsa dëmet e paguara të
sigurimeve nga aktiviteti Jo-Jetë shënuan rritje
prej 24.5 përqind krahasuar me periudhën e
njëjtë të vitit paraprak.
Pjesa më e madhe e dëmeve të paguara
nga sigurimet Jo-Jetë i përkasin sigurimeve
motorike në shumë prej rreth 44.4 milionë
euro apo 74.1 përqind të gjithsej portofolit të
dëmeve të paguara bruto.
iSIGURIME: Si e vlerësoni performancen e
Byrosë Kosovare të Sigurimit gjatë vitit 2021?
Mehmeti: Edhe në Byronë Kosovare të Sigurimit gjatë këtij viti ka pasur lëvizje pozitive,
si në aspektin e qeverisjes korporatave, por
edhe në përmbushjen e obligimeve lidhur me
kompensimin e dëmeve të shkaktuara ndaj
palëve të treta. Byroja Kosovare e Sigurimit
në vazhdimësi ka qenë në fokus të kritikave,
por nga viti i kaluar me ardhjen e menaxhmentit të ri, Byroja Kosovare e Sigurimit është
reformuar krejtësisht. Ne e vlerësojmë tej mase
faktin se kompanitë e sigurimeve kanë qenë
shumë më të përgjegjshme në raport me Fondin
e Kompensimit dhe kjo është njëra ndër fushat
kryesore në përgjegjësi të BKS-së. Gjithashtu,
vërehet ulje e dukshme e shpenzimeve operacionale dhe administrative në buxhetin e
Byrosë Kosovare të Sigurimit, derisa në anën
tjetër për dallim ka vitet e kaluara, ka rritje të
buxhetit për pagesë të dëmeve. Është e rëndësishme të theksohet fakti se deri më 31 dhjetor
2021 primet e shkruara bruto nga sigurimet

24,4%

është rritur
pagesa e dëmeve
nga kompanitë
e sigurimeve
gjatë vitit 2021, në
raport me
vitin paraprak.
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10,152,987€

është shuma e dëmeve të
paguara nga Byroja Kosovare e Sigurimit vetëm
gjatë vitit 2021.

Byroja Kosovare e Sigurimit në vazhdimësi ka
qenë në fokus të kritikave,
por nga viti i kaluar me
ardhjen e menaxhmentit
të ri, Byroja Kosovare e
Sigurimit është reformuar
krejtësisht. Ne e vlerësojmë tej mase faktin se
kompanitë e sigurimeve
kanë qenë shumë më të
përgjegjshme në raport me
Fondin e Kompensimit dhe
kjo është njëra ndër fushat
kryesore në përgjegjësi të
BKS-së”, ka thënë
guvernatori i BQK-së Fehmi
Mehmeti.
kufitare arritën në shumën rreth 7.3 milionë
euro duke shënuar rritje prej 72.9 përqind në
krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2020.
Gjithashtu, zhvillime pozitive ka pasur edhe
në përmbushjen e obligimeve në kompensimin
e dëmeve nga ana e këtij institucioni.

72,6%
është rritur
pagesa e dëmeve
nga Byroja Kosovare e Sigurimit
vetëm gjatë vitit
2021, në raport
me vitin paraprak.

iSIGURIME: Gjatë këtij viti BKS-ja ka arritur rekord në pagesën e dëmeve, a duhet të
vazhdoj edhe më tutje me ketë ritëm ?
Mehmeti: Dëmet e paguara nga Byroja Kosovare e Sigurimit gjatë vitit 2021 arritën në
shumë prej 10.8 milionë euro, e të cilat shënuan rritje prej 72.6 përqind. Shuma e paguar
gjatë vitit 2021 është 72.6 përqind më e lartë
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak 2020, mbi 56 përqind më e lartë se në
vitin 2019, si dhe mbi 78 përqind më e lartë
se në vitin 2018. Nga gjithsej shuma e dëmeve
të paguara nga Byroja Kosovare e Sigurimit,
dëmet e paguara nga MOU në Kosovë shënuan rritje prej 115.4 përqind, dëmet nga MOU
jashtë Kosovës shënuan rritje prej 85.3 përqind, dëmet e paguara nga sigurimet kufitare
shënuan rritje prej 84.5 përqind, si dhe dëmet
e paguara nga Fondi i Kompensimit shënuan
rritje prej 60.2 përqind më shumë krahasuar
me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Trendi
i pagesës së dëmeve nga Byroja Kosovare e Sigurimit duhet të vazhdojë edhe në të ardhmen,
gjithmonë duke pasur parasysh obligimin e
trajtimit dhe pagesës së dëmeve sipas kërkesave ligjore në fuqi, në mënyrë që qytetarët
dhe policëmbajtësit të kenë trajtim korrekt.
MARRËVESHJA ME MALIN E ZI
NJË E ARRITUR E MADHE
iSIGURIME: Gjatë vitit 2021, menaxhmenti
i ri i BKS-së ka nënshkruar edhe Marrëveshjen

me Malin e Zi, si e vlerësoni ketë, cili ka qenë
efekti i saj ?
Mehmeti: Sikurse jeni në dijeni, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës e ka mirëpritur
lajmin për nënshkrimin e Memorandumit të
Mirëkuptimit mes Byrosë Kosovare të Sigurimit dhe Byrosë Nacionale të Siguruesve në
Malin e Zi. Me rastin e nënshkrimit të këtij
Memorandumi, i cili është mbështetur edhe
nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës,
është bërë njohja reciproke e sigurimit për
mbulimin e përgjegjësisë ndaj palëve të treta
në territorin e Republikës së Kosovës dhe atë
të Malit të Zi, si dhe ka lehtësuar lëvizjen e
lirë të qytetarëve, duke mundësuar rritjen e
qarkullimit të mallrave dhe shërbimeve, si dhe
duke rritur potencialin për zhvillim ekonomik
të të dyja vendeve. Marrëveshja e arritur me
Malin e Zi pa dyshim se është një arritur e
madhe për të cilën BQK-ja ka një vlerësim
pozitiv. Megjithëse nga zbatimi i saj Byroja
Kosovare e Sigurimit ka më pak të hyra prej
rreth 800 mijë euro në vit, si e tillë ajo lehtëson qarkullimin, por edhe ulë shpenzimet e
qytetarëve të këtyre dy shteteve. Megjithatë,
duhet të punojmë për një qasje që zgjidh problemin në mënyrë permanente, që nënkupton
anëtarësimin në kartonin e gjelbër.
iSIGURIME: Kjo i hap rrugë Kosovës për
anëtarësim në Byronë e Kartonit të Gjelbër ?
Mehmeti: Duke pasur parasysh rëndësinë
e kësaj çështje dhe me qëllimin më të mirë
për anëtarësim në këtë institucion, Banka
Qendrore e Republikës së Kosovës së bashku
me Byronë Kosovare të Sigurimeve dhe institucione tjera relevante, kanë ndërmarrë
veprime me kohë në funksion të plotësimit
të kushteve dhe kritereve të përcaktuara nga
Këshilli i Byrove për anëtarësimin e Byrosë
Kosovare të Sigurimeve në këtë organizatë
ndërkombëtare. Pas plotësimit të kritereve
të kërkuara, si: aprovimin e Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm të Autopërgjegjësisë;
themelimin e Byrosë Kosovare të Sigurimit
dhe Qendrës Informative të Sigurimeve; si
dhe themelimit të Fondit Garantues prej 4
milionë eurosh, Byroja Kosovare e Sigurimit
ka plotësuar dhe dorëzuar aplikacionin për
anëtarësim në këtë Këshill. Pas dorëzimit të
aplikacionit përfaqësuesit e Këshillit të Byrove
kanë deklaruar se anëtarësimi i Kosovës në
Këshillin e Byrove në Bruksel, tani për tani
nuk mund të ndodhë, për arsye të klauzolës
në Kushtetutën e saj që Kosova duhet të jetë
anëtare e Kombeve të Bashkuara. Përveç kësaj,
krahas çështjes së anëtarësimit të Kosovës në
Organizatën e Kombeve të Bashkuara, edhe
numri i madh i automjeteve të pasiguruara
është çështje që e vështirëson anëtarësimin në
Këshillin e Byrove, e cila çështje është duke
u trajtuar me kujdes të shtuar me qëllim të
uljes së numrit të automjeteve të paregjistruara dhe të pasiguruara. Siç ju kemi informuar
edhe më herët, nga mos regjistrimi dhe mos
sigurimi i këtyre automjeteve, përveç dëmeve
të shkaktuara ndaj sektorit të sigurimeve për
shkak të mos inkasimit të primit dhe për shkak
të pagesës së dëmeve të shkaktuara nga këto
automjete të pasiguruara, dëmtohet buxheti i
shtetit për shkak të mospagesës së taksave të
ndryshme. Banka Qendrore e Republikës së
Kosovës është e angazhuar dhe pret progres
në trajtimin e kësaj çështjeje dhe vlerëson se
në të ardhmen e afërt do të ketë progres edhe
në zgjidhjen e çështjes në fjalë.
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Mbi 2,2 milionë euro dëme
të shkaktuara nga traktorët
e pasiguruar
Më shumë se 2,2 milionë euro ka arritur deri më tash shuma e mjeteve që Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS)
ka paguar për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga traktorët e pasiguruar. Përfaqësues të BKS-së
apelojnë të fermerët që t’i regjistrojnë mjetet e tyre, pasi që sipas tyre në rast të aksidenteve pa sigurim
BKS-ja kompenson palën e dëmtuar, por më pastaj të gjitha mjete rimbursohen nga shkaktari i aksidentit.
iSIGURIME
Shuma të konsiderueshme të mjeteve
edhe më tutje vazhdojnë të shpenzohen
nga Byroja Kosovare e Sigurimit për
kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga
traktorët në gjithë Kosovën. Referuar të
dhënave zyrtare që kaBKS-ja, deri më tash
shuma e mjeteve që janë paguar për këtë
qëllim ka kaluar 2.2 milionë euro e që
paraqet një barrë shumë të madhe për
Byronë Kosovare të Sigurimit.
Drejtori i BKS-së Sami Mazreku apelon
te fermerët që të regjistrojnë mjetet e tyre
të punës, pasi që sipas tij në rast të aksidenteve pa sigurim BKS-ja kompenson
palën e dëmtuar, por më pastaj të gjitha
mjete rimbursohen nga shkaktari i aksidentit.
“Aksidentet e shkaktuara nga traktorët
e p a s ig u r u a r ja n ë shum ë të rë nda, pasi
që në disa raste traktorët dalin në rrugë

pa sigurim, pa shenja të sinjalistikes, pa
drita...etj., e që paraqesin rrezik serioz
për pjesëmarrësit tjerë në komunikacion.
Ne kërkojmë nga fermerët që sa më parë
t’i sigurojnë traktorët e tyre, pasi që në
rast të aksidentit e gjitha barra qoftë për
kompensim të demit, qoftë për trajtim të
të lënduarave të mundshëm bie direkt mbi
ta.
Në bazë të ligjit BKS-ja e kompenson
palën e dëmtuar, por më pastaj të gjitha
mjetet i rimburson nga shkaktari i aksi dentit”, ka thënë për “iSIGURIME” drejtori i BKS-së Sami Mazreku.
Gjithnjë bazuar në të dhënat e siguruara
shihet se në një rast BKS-ja është dashur
të kompensojë një shumë prej më shumë
se 43 mijë euro nga aksidenti i shkaktuar
nga një traktor i pasiguruar.
Në një rast tjetër gjithashtu BKS-ja ka
kompensuar palën e dëmtuar në shumën

43,686€
është vetëm një rast kur Byroja
Kosovare e Sigurimit ka kompensuar një palë të dëmtuar nga aksidentit i shkaktuar me traktor të
pasiguruar. Në këtë rast ka pasur
persona të vdekur në aksident.
mbi 15 mijë euro, e në shumë raste mbi
10 mijë e nën 10 mijë euro.
Në anën tjetër përfaqësues të BKS-së
thotë se së fundmi janë duke u marrë në
mënyrë intensive me regrese, por sipas
tyre në këtë drejtim problem paraqesin
edhe gjykatat të cilat në masë të madhe
vonojnë trajtimin e lëndëve.
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Byroja Kosovare e Sigurimit lansoi
sistemin INSUREX një inovacion në
Industrinë e Sigurimeve
Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS), edhe
zyrtarisht lansoi sistemin INSUREX që
është një inovacion në Industrinë e Sigurimeve në vendin tonë. Gjatë prezantimit
të sistemit, drejtori i Byrosë Kosovare të
Sigurimit Sami Mazreku ka thënë se tash
e tutje Byroja Kosovare e Sigurimit, në
bashkëpunim me kompanitë e sigurimeve
dhe kompaninë Quantix (si zhvilluese e
softuerit), kalojnë në sistemin e ri informativ të lëshimit të policave të detyrueshme
ligjore TPL dhe TPL Plus dhe menaxhimit
të dëmeve respektive.
“Sistemi i ri elektronik, vjen si rrjedhojë e
natyrshme e riorganizimit të byrosë, me qëllim të promovimit, avancimit dhe hapjes së

mëtutjeshme të Industrisë së Sigurimeve. Në
kuadër të këtij riorganizimi është krijuar e
funksionalizuar edhe Qendra Informative,
e cila do të merret me menaxhimin e sistemeve elektronike dhe avancimin e agjendës
digjitale, me qëllim të ofrimit sa me të mirë
të shërbimeve të sigurimit për industrinë
dhe qytetaret” ka thënë drejtori Mazreku.
Ai më tutje ka bërë të ditur se pas më
shumë se një viti të zhvillimeve intensive të
sistemit, të dhjetëra takimeve dhe grupeve
punuese nga kompania implementuese,
Industria e sigurimeve, Byroja Kosovare e
Sigurimit si dhe Institucionet relevante të
Republikës se Kosovës, si QRA – Qendra e
Regjistrimit të Automjeteve, Agjencia për

Regjistrimin e Bizneseve, Administrata Tatimore e Kosovës, Agjensioni Kadastral i
Kosovës dhe të tjera, është arritur të kemi
një sistem modern elektronik, të zhvilluar
me metodologjitë dhe teknologjitë më moderne të kohës, i bazuar në ligjet e vendit dhe
ato ndërkombëtare për mbrojtjen e informacionit, privatësisë dhe sigurisë së lartë, i
cili do të na lejojë të punojmë më shpejtë e
më shumë në drejtim të avancimit të tregut
të sigurimeve në vend.
Ai në fund ka bërë të ditur se gjatë vitit
2022 do të ketë edhe shumë risi që për qëllim kanë lehtësimin e punës si për qytetaret,
ashtu edhe për Industrinë e Sigurimeve në
Kosovë.

BQK: Kompanitë zvogëluan shpenzimet operative
Në raportin e fundit të vlerësimit tremujor
të ekonomisë së Bankës Qendrore të Kosovës thuhet se sektori i sigurimeve deri në
shtator 2021 u karakterizua me zgjerim të
aktivitetit të reflektuar në rritje të aseteve.
Sipas BQK-së, rritja e primeve të shkruara
dhe të hyrave financiare në një anë dhe rënia
e shpenzimeve operative në anën tjetër,
tejkaluan rritjen e dëmeve të ndodhura.
Këto ecuri rezultuan në perfomancë pozitive të sektorit në shtator 2021. “Asetet e

sektorit të sigurimeve deri në fund të muajit
shtator 2021 arritën në vlerën 235.7 milionë
euro, e që paraqet rritje vjetore prej 10.0
përqind (grafik 34). Kjo rritje kryesisht u
mbështet nga rritja e depozitave të mbajtura
në bankat komerciale, rritja e investimeve
në letrat me vlerë të Qeverisës së Kosovës,
si dhe rritja e pjesës së risiguruesit për rezervat teknike. Në kuadër të kapitalit dhe
detyrimeve, rritjen më të lartë e shënuan
rezervat teknike, e në veçanti rezervat për

dëmet bruto. Rezervat për primet u rritën
gjithashtu, kryesisht për primet e pafituara.
Detyrimet e sektorit shënuan rritje për 17.1
milionë euro, apo rritje vjetore prej 10.9
përqind. Njëkohësisht, niveli i përgjithshëm
i kapitalizimit të sektorit u karakterizua me
rritje. Deri në shtator 2021, gjithsej kapitali
u rrit për 4.4 milionë euro, rritje vjetore prej
7.7 përqind, kryesisht si rezultat i rritjes së
kapitalit aksionar si dhe rritjes së fitimit
neto.” thuhet në raportin e BQK-së
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Janë lëshuar
mbi 400 mijë
polica

Mbahet konferenca e 8-të
vjetore ndërkombëtare
“Mobiliteti i Mençur”
Është mbajtur Konferenca e 8-të vjetore
ndërkombëtare “Mobiliteti i Mençur – E ardhmja e transportit të qëndrueshëm dhe të
gjelbër”, e organizuar nga “Tempulli” dhe
AMRKS, mbështetur nga Byroja Kosovare
e Sigurimeve, e cila mblodhi më shumë se
20 ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë në
fushën e Transportit dhe Komunikacionit.
Drejtori i “Tempullit”, Muhamed Krasniqi,
hapi konferencën duke falënderuar pjesëmarrësit për kontributin e tyre dhe mediat
për promovimin e aktiviteteve të Tempullit
dhe AMRKS-së, ndërsa theksoi rëndësinë e
organizimit të konferencave të tilla akademike dhe profesionale. Krasniqi theksoi se
për një siguri më të madhe në trafik duhet
bërë çmos për të futur në përdorim teknologji

të reja, që ta bëjmë lëvizjen më të përshtatshme nëpër qytet, me kosto më efektive për
qytetin ashtu edhe për përdoruesit e rrugës.
“Qytetari, duke qenë gjithmonë në qendër të
vëmendjes, veprimet e veta duhet t’i orientojë në ndërlidhjen e katër shtyllave mbi të
cilat është ndërtuar një qytet i mençur, si: infrastruktura sociale, infrastruktura fizike, infrastruktura institucionale (përfshirë qeverisjen) dhe infrastruktura ekonomike. Krijimi
i rrugëve dhe hapësirave të destinuara për
ecje, çiklizmin dhe përdorimin e transportit
publik do të luajë një rol të madh në arritjen
e këtij qëllimi sepse do të përmbushen kufijtë
ligjorë të cilësisë së ajrit duke u mbështetur
në burimet e rinovueshme të energjisë”, tha
drejtori i Tempullit, Muhamed Krasniqi.

111 persona kanë humbur jetën
Nënkolonel Jeton Rexhepi, drejtor i Divizionit të Trafikut të Policisë së Kosovës, ka
treguar arsyet e aksidenteve me fatalitet. Ai
tha se në vitin 2021 kanë humbur jetën 111
persona si pasojë e aksidenteve. Personat e
vdekur për 1 milion banorë në vitin 2021
janë 63. Sa i përket faktorit njeri, vazhdon
të qëndrojë arsyeja e mos mbajtjes së distancës në trafik. “Çështja e diasporës është se,
e kemi bërë një analizë dhe në bazë shifrave
të marra, në vitin 2021 numri i automjeteve
në komunikacion ka qenë shumë më i madh
me tabela të jashtme se sa me RKS”, tha ai.
Gunther Felingher, anëtar i Bordit të Asociacionit Kosovar të Motorizimit (AMRKS)
– Kosovë, kërkoi që gjatë vitit 2030 të jenë

në trafik vetëm veturat me rrymë si dhe të
bëhet shkëmbimi i të dhënave me autoritetet
e Bashkimit Evropian që do të ndalonte parregullsitë dhe aksidentet në Kosovë.

Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimeve,
Sami Mazreku, tha se në vitin 2021 janë
lëshuar mbi 400 mijë polica të sigurimit. Ai
tha se hyrjet dhe ardhjet në Kosovë shkaktojnë edhe aksidente. Po ashtu, Mazreku
shpalosi edhe planet e digjitalizimit, me
të cilat synojnë të mbështesin policinë dhe
ministrinë e punëve të brendshme me qëllim të lehtësimin të raporteve dhe procedurave. Ndërkaq prof. Mevlan Bixhaku
nga “Tempulli” tregoi për gjendjen aktuale
të Prishtinës si qytet i mençur, duke treguar potencialin dhe ngecjet që janë hasur
në implementimin e planit të Mobilietit të
Qëndrueshëm. Bixhaku theksoi se sipas
gjendjes aktuale, zbatimi konkret i planit
është shumë i mangët, ku deri më tani janë
ndërtuar vetëm disa shtigje për çiklistë, por
të cilat nuk kanë ndërlidhje funksionale më
pjesët tjera të qytetit.
Ai tha se janë dy projekte që funksionojnë deri diku në Komunën e Prishtinës, e
ato janë aplikacioni i linjave të Trafikut
Urban dhe projekti EasyPark Mobile, i
cili mundëson pagesën e parkingut përmes
telefonit. Nora Hasani nga Oda Ekonomike Gjermane prezantoi gjetjet e studimit
“Transporti rrugor ndërkombëtar i mallrave në Kosovë”, që shfaq informacione
relevante mbi gjendjen e transportit rrugor
ndërkombëtar të mallrave në Kosovë,
anëtarësimin e Kosovës në organizmat relevantë ndërkombëtarë dhe vështirësitë me
të cilat përballet ky sektor. Hasani paraqiti
edhe rekomandimet e dala nga ky raport
të cilat janë adresuar edhe tek institucionet përkatëse si; aplikimi për regjistrim
në Këshillin e Byrove të Sigurimeve (kartonin e gjelbër), arritja e marrëveshjeve
bilaterale për njohjen e patentë shoferëve
kosovarë, të punohet në njohjen e tabelave të regjistrimit nga ana e Serbisë dhe
Bosnjës e Hercegovinës si dhe të aplikohet
Konventa dhe Marrëveshjet ndërkombëtare që rregullojnë çështjen e transportit
ndërkombëtar të mallrave. Kjo konferencë
është përkrahur nga Byroja Kosovare e
Sigurimeve dhe u mbështetet nga Oda
Ekonomike Gjermane e Kosovës, Akademia
IRU, EuroRAP, Federata Ndërkombëtare
e Rrugëve IRF, Universiteti i Prishtinës
“Hasan Prishtina”-Kosovë, Universiteti
Politeknik i Tiranës-Shqipëri, Universiteti
“Nënë Tereza”, Shkup-Maqedonia e Veriut, Universiteti “Shën Klementi i Ohrit”,
Manastir-Maqedonia e Veriut dhe Fakulteti
për Siguri Publike, Vushtrri-Kosovë.
Pjesëmarrës ishin përfaqësues të EuroRap,
IRU Academy, International Road Federation, European Transport Safety Council
ETSC, Policia e Kosovës, Byroja Kosovare
e Sigurimeve, Ambasada Gjermane, Policia
e Kosovës, Oda Ekonomike Gjermane, Oda
Ekonomike Britanike etj. dhe me më shumë
se 80 pjesëmarrës, ambasadorë, studentë,
profesionistë dhe politikbërës.

117,388,259€

është volumi i primeve të
shkruara bruto gjatë vitit 2021.
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RRITJE E FRIKSHME
E AKSIDENTEVE
NË KOSOVË

Berisha: Mbi 5,6 milionë euro u
paguan vetëm për aksidentet e
shkaktuara nga automjetet e pa
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27,027

MBI 50% TË HYRAVE
janë dëme
të paguara
për aksidente
komunikacioni

U SHPENZUAN PËR
KOMPENSIM TË DËMEVE

FAQE 06

Bazuar në të dhëna
zyrtare të Bankës
Qendrore të Kosovës
shihet se gjatë vitit 2021
të hyrat totale të tregut
të sigurimeve në vend
kanë qenë 117,388,259
euro, derisa në anën
tjetër shuma e mjeteve
që janë paguar në emër
të kompensimit të
dëmeve nga kompanitë
e sigurimeve kalon vlerën
mbi 61 milionë euro, që
është më e larta deri më
tash. Drejtori i Byrosë
Kosovare të Sigurimeve
Sami Mazreku, tregon
se gjatë vitit 2021 më
shumë se 50 % e të
hyrave të Industrisë së
sigurimeve u shpenzuan
për kompensim të
dëmeve
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RRITJE E FRIKSHME E A
Vetëm gjatë vitit 2021, nga 150,492 mijë dëme të paguara nga
Industria e Sigurimeve, 27,027 janë dëme të paguara për aksidente
komunikacioni. Në raport me vitin paraprak ka një rritje të dëmeve
të paguara për aksidente prej më shumë se 34 %. Drejtori i Byrosë
Kosovare të Sigurimit (BKS) Sami Mazreku, thotë se rritja e numrit
të aksidenteve sidomos vitin e fundit është tejet shqetësues për
sektorin e sigurimeve në vend.
iSIGURIME
Të dhënat e policisë, kompanive të sigurimit një
nga një, por edhe të dhënat e Byrosë Kosovare të
Sigurimit rreth numrit të aksidenteve komunikacioni
në vendin tonë po konsiderohen si të frikshme.Vetëm
gjatë vitit 2021, nga 150,492 dëme të paguara nga
Industria e Sigurimeve, 27,027 janë dëme të paguara
për aksidente komunikacioni. Në raport me vitin
paraprak ka një rritje të dëmeve të paguara për aksidente prej më shumë se 34 %. Përfaqësues të Industrisë së Sigurimeve në vendin tonë thonë se numri i
aksidenteve në komunikacion është duke u rritur në
mënyrë alarmante.” Numri i aksidenteve po rritet në
vazhdimësi. Në bazë të dhënave që ne kemi arritur
t’i sigurojmë shihet se në vazhdimësi ka tendencë
të mashtrimit dhe të përfitimit prej sigurimeve në
mënyrë të jashtëligjshme. Por për të ardhur deri te kjo
atyre iu duhet edhe ndihma e disa Institucioneve”, ka
thënë drejtori i BKS-së Sami Mazreku. Ai më tutje ka
bërë të ditur së në ditët në vijim BKS-ja do ta lansojë
edhe sistemin anti-mashtrim i cili sipas tij po ashtu
do jap efektin e tij në identifikimin sa më të lehtë të
rasteve kur qytetaret tentojmë të mashtrojnë BKS-së,
por edhe kompanitë e sigurimit. “Sistemi i cili do të
lansohet në ditët në vijim pa dyshim se është shumë i
avancuar dhe neve do të na ndihmoj tej mase në identifikimin e qytetareve të cilët tentojnë të përfitojnë
nëpërmjet formave të ndryshme prej kompanive të
sigurimit në vendin tonë”, ka thënë më tutje drejtori
i BKS-së Sami Mazreku.
27,027 DËME TË KOMPENSUAR PËR
AKSIDENTE VETËM NË VITIN 2021
Bazuar në të dhëna zyrtare të siguruara nga “iSIGURIME”, shihet se vetëm gjatë vitit 2021 janë 27,027
dëme të kompensuar për aksidente të shkaktuara në
komunikacion, e ku vlera e kompensimit është hiç
më pak se 39 milionë e 820 mijë euro. Gjatë vitit
2020 sipas të dhënave të siguruara nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK), shihet se janë paguar 20,103
aksidente komunikacioni në vlerë financiare prej 31
milionë e 412 mijë euro. Po ashtu, edhe në vitin 2019
janë paguar gjithsej 20,956 dëme për aksidente komunikacioni, e ku vlera financiare e kompensuar
është 32 milionë e 837 mijë euro. Derisa gjatë vitit
2018 sipas të dhënave zyrtare shihet se janë paguar
23,017 dëme në vlere financiare prej 29 milionë e
399 mijë euro.
ÇFARË DËME U KOMPENSUAN
GJATË VITIT 2021
Gjithnjë duke iu referuar të dhënave zyrtare,
shihet se gjatë vitit 2021 për kategorinë “Sigurimi

i aksidenteve”, janë kompensuar 381 dëme në vlerë
totale prej 144 mijë euro. Për kategorinë tjetër siguruese “Sigurimi i sëmundjeve”, sipas të dhënave
zyrtare shihet se gjatë vitit 2021 janë kompensuar
116,690 dëme në vlerë totale prej 10 milionë e 505
mijë euro. Po ashtu, edhe për kategorinë tjetër siguruese “Sigurimi i mjeteve tokësore”, gjatë vitit që
lamë pas sipas të dhënave zyrtare janë kompensuar
6752 dëme në vlerë totale prej mbi 4,5 milionë euro.
Edhe në kategorinë tjetër siguruese “Sigurim nga
zjarri dhe forcat e natyrës”, gjatë vitit 2021, janë
kompensuar 226 dëme në vlerë totale prej mbi 3,2
milionë euro. Sipas të dhënave zyrtare të BQK-së më
tutje shihet se për kategorinë “Sigurimi i dëmtimeve
tjera në pronë”, janë kompensuar 86 prona në vlerë
totale prej më shumë se 151 mijë euro. Gjithashtu
edhe për sigurim të garancive gjatë vitit që lamë pas
kompanitë e sigurimeve që operojnë në vendin tonë
kanë kompensuar 96 dëme në vlere totale prej 990
mijë euro. Po ashtu, një shumë e konsiderueshme e
mjeteve prej rreth gjysmë milioni euro gjatë vitit që
lamë pas janë shpenzuar për kompensimin e 334
dëmeve të identifikuara si “Sigurimi i përgjegjësive
civile të përgjithshme”.
ÇFARË DËMESH U KOMPENSUAN
GJATË VITIT 2020
Gjithnjë duke iu referuar të dhënave zyrtare,
shihet se gjatë vitit 2020 për kategorinë “Sigurimi
i aksidenteve”, janë kompensuar 402 dëme në vlerë
totale prej mbi 160 mijë euro. Për kategorinë tjetër
siguruese,“Sigurimi i sëmundjeve”, sipas të dhënave
zyrtare shihet se gjatë vitit 2021 janë kompensuar
100,270 dëme në vlerë totale prej 9 milionë e 630
mijë euro. Po ashtu, edhe për kategorinë tjetër siguruese “Sigurimi i mjeteve tokësore”, gjatë vitit që
lamë pas, sipas të dhënave zyrtare janë kompensuar 4680 dëme në vlerë totale prej mbi 3,3 milionë
euro. Edhe në kategorinë tjetër siguruese “Sigurim
nga zjarri dhe forcat e natyrës”, gjatë vitit 2020 janë
kompensuar 207 dëme në vlerë totale prej mbi 944
mijë euro. Sipas të dhënave zyrtare të BQK-së, më
tutje shihet se për kategorinë “Sigurimi i dëmtimeve
tjera në pronë”, janë kompensuar 44 prona në vlerë
totale prej më shumë se 31 mijë euro. Gjithashtu
edhe për sigurim të garancive gjatë vitit që lamë pas
kompanitë e sigurimeve që operojnë në vendin tonë
kanë kompensuar 66 dëme në vlere totale prej më
shumë se 2,5 milionë euro. Po ashtu, një shumë e
mjeteve prej rreth 3 mijë e 600 euro gjatë vitit që lamë
pas janë shpenzuar për kompensimin e 5 dëmeve
të identifikuara si “Sigurimi i përgjegjësive civile të
përgjithshme”.

27,027

janë dëme
të paguara
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komunikacioni
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AKSIDENTEVE NË KOSOVË
NUMRI I DËMEVE DHE VLERA E PAGUAR
(PËRGJEGJËSI MOTORIKE NDAJ PALËVE TË REJA)2018-2021

Nr. i dëmeve

Shuma €

2021

2020

2019

2018

27,027

20,103

20,956

23,017

39,820,507€

31,412,003€

32,837,601€

29,399,653€

NUMRI I DËMEVE TË PËRGJITHSHME
DHE VLERA E PAGUAR 2018-2021

Nr. i dëmeve

Shuma €

2021

2020

2019

2018

150,492

125,775

137,096

139,356

61,024,441€

48,135,390€

50,626,829€

43,579,050€

MBI 50%
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TË HYRAVE U SHPENZUAN
PËR KOMPENSIM TË
DËMEVE
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BAZUAR NË TË DHËNA ZYRTARE TË BANKËS QENDRORE TË KOSOVËS SHIHET
SE GJATË VITIT 2021 TË HYRAT TOTALE TË TREGUT TË SIGURIMEVE NË VEND
KANË QENË 117,388,259 EURO, DERISA NË ANËN TJETËR SHUMA E MJETEVE
QË JANË PAGUAR NË EMËR TË KOMPENSIMIT TË DËMEVE NGA KOMPANITË
E SIGURIMEVE KALON VLERËN MBI 61 MILIONË EURO, QË ËSHTË MË E
LARTA DERI MË TASH. DREJTORI I BYROSË KOSOVARE TË SIGURIMEVE SAMI
MAZREKU, TREGON SE GJATË VITIT 2021 MË SHUMË SE 50 % E TË HYRAVE
TË INDUSTRISË SË SIGURIMEVE U SHPENZUAN PËR KOMPENSIM TË DËMEVE
iSIGURIME
Industria e sigurimeve në vend gjatë vitit
që lamë pas ka shënuar progres të theksuar si në rritje të tregut, ashtu edhe në
kompensim të dëmeve krahasuar me vitet
paraprake. Bazuar në të dhëna zyrtare të
Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) shihet
se gjatë vitit 2021 është rritur dukshëm
numri i kontratave si me vitin 2020, ashtu
edhe në raport me vitet paraprake. Po gjatë
kësaj periudhe kohore ka pasur një rritje të madhe të kompensimit të dëmeve si
nga kompanitë e sigurimeve, ashtu edhe
nga Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS).
Përfaqësues të sektorit të sigurimeve
në vend thonë se secila kompani, ashtu
edhe BKS-ja, është duke trajtuar dhe më
pas kompensuar dëmin në kohë rekorde.
“Gjatë vitit 2021, vetëm BKS-ja ka paguar
mbi 10 milionë euro dëme. Duke i marrë
në total edhe mjetet e paguara nga kompanitë, shuma e mjeteve që janë paguar
për kompensim të dëmeve kalon mbi 61
milionë euro, dhe është shuma më e madhe
që është paguar që nga përfundimi i luftës
e deri më tash”, ka thënë drejtori i BKSsë Sami Mazreku. Ai më tutje tregon se si
BKS-ja, ashtu edhe kompanitë, po shfaqin
interes që në periudha sa më të shkurta
kohore ta bëjmë kompensimin e dëmeve
ndaj palëve të dëmtuara.
15 MILIONË EURO MË
SHUMË TË HYRA
Gjithnjë duke u bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, shihet
se gjatë periudhës janar - dhjetor 2021,
tregu i sigurimeve ka pasur një ngritje prej
15.44% krahasuar me periudhën e njëjtë
të vitit 2020. Gjatë kësaj kohe, sipas të
dhënave zyrtare të siguruar nga “iSIGURIME”, volumi i primeve të shkruara
bruto në krahasim me periudhën paraprake është rritur për 15,702,061 euro më
shumë, duke arritur shumën e përgjith shme 117,388,259 euro. “Numri i kontratave arriti në 1,177,388, duke shënuar
një ngritje për 40.12%, krahasuar me periudhën e njëjtë janar - dhjetor 2020”,
thuhet më tutje në raportin e fundit të
BQK-së. Edhe guvernatori i BQK-së Fehmi
Mehmeti, ka thënë për “iSIGURIME” se
performanca e kompanive të sigurimeve
gjatë vitit 2021 ka shënuar përmirësim të
ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara,
si në aspektin e performancës financiare,

njëjtë të vitit 2020”, ka thënë guvernatori.

Gjatë vitit 2021, vetëm
BKS-ja ka paguar mbi
10 milionë euro dëme.
Duke i marrë në total
edhe mjetet e paguara
nga kompanitë, shuma
e mjeteve që janë
paguar për kompensim
të dëmeve kalon mbi 61
milionë euro, dhe është
shuma më e madhe që
është paguar që nga
përfundimi i luftës e
deri më tash”, ka thënë
drejtori i BKS-së Sami
Mazreku
ashtu edhe në kontekst të rritjes. Rritja
e performancës së sektorit të sigurimeve
është edhe si rezultat i masave dhe reformave të ndërmarra nga ana e Bankës
Qendrore të Republikës së Kosovës. Sektori i sigurimeve gjatë vitit 2021, përveç
përmirësimit në treguesit financiarë dhe në
kapitalizim ka pasur lëvizje pozitive edhe
në qeverisjen korporatave në kompanitë
e sigurimit.
“Bazuar në të dhënat e fundit preliminare, të raportuara nga sektori i sigurimeve,
të d atës 3 1 d h jeto r 2 0 2 1 , të h yr at n ga
primet e shkruara bruto arritën shumën
119.2 milionë euro, ose 17.2 përqind më
të larta se në periudhën e njëjtë të vitit të
kaluar. Ndërsa, numri i kontratave apo
policave të shkruara arriti në rreth 1.2
milionë kontrata, duke shënuar rritje prej
40.1 përqind më shumë se në periudhën e

150,884 DËME U KOMPENSUAN
GJATË VITIT 2021
Sipas të dhënave zyrtare të BQK-së
shihet se gjatë periudhës janar - dhjetor
2021, janë paguar gjithsej 61,024,441
euro dëme, ose 24.39% më shumë se gjatë
periudhës së njëjtë janar - dhjetor 2020.
“Numri i dëmeve të paguara gjatë periudhës janar - dhjetor 2021 në krahasim me
periudhën e njëjtë të vitit paraprak është
ngritur për 24,768 dëme, duke arritur në
150,884, nga të cilat 150,492 dëme janë
paguar nga kompanitë e sigurimit të JoJetës dhe 392 nga kompanitë e sigurimit të
Jetës”, thuhet në raportin vjetor të BQKsë. Edhe guvernatori i BQK-së Fehmeti
Mehmeti, ka thënë se bazuar në të dhënat
preliminare të raportuara nga sektori i sigurimeve, të datës 31 dhjetor 2021, është
evidentuar progres i theksuar në kompensimin e dëmeve nga ky sektor, kundrejt
policë mbajtësve. “Dëmet e paguara bruto
në sektorin e sigurimeve, deri në fund të vitit 2021, arritën në shumë prej 61milionë
euro ose 24.4 përqind më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Derisa dëmet e paguara nga sigurimet e
aktivitetit të Jetës shënuan rritje për 20.4
përqind, ndërsa dëmet e paguara të sigurimeve nga aktiviteti Jo-Jetë shënuan rritje
prej 24.5 përqind krahasuar me periudhën
e njëjtë të vitit paraprak. Pjesa më e madhe
e dëmeve të paguara nga sigurimet Jo-Jetë
i përkasin sigurimeve motorike në shumë
prej rreth 44.4 milionë euro, apo 74.1 përqind të gjithsej portofolit të dëmeve të
paguara bruto”, ka thënë ai.
NUMRI I KONTRATAVE NË
SIGURIMIN E JETËS ËSHTË
RRITUR PËR 94,72 %
Më tutje, bazuar në të dhëna zyrtare të
Bankës Qendrore të Kosovës, shihet se
progres të theksuar ka pasur edhe në zhvillimin e tregut për sigurim te jetës, ku për
dallim nga vitet paraprake rritja gati është
3 shifrore. “Volumi i primeve të shkruara
bruto në veprimtarinë e Jetës arriti shumën
4,849,325 euro duke shënuar një ngritje
në masën prej 35.62% krahasuar me periudhën e njëjtë janar - dhjetor 2020. Numri
i kontratave në sigurimin e Jetës arriti në
31,166, duke shënuar një ngritje në masën
94.27% me shumë krahasuar me periudhën e njëjtë janar - dhjetor 2020”, thuhet

15,44%
është rritur tregu i
sigurimeve gjatë vitit
2021,në raport me
vitin paraprak.

117,38
27,768

dëme janë kompensuar
më shumë gjatë vitit
2021, në raport me
vitin paraprak.

150,884
është numri i dëmeve
të kompensuar nga
kompanitë e
sigurimeve gjatë
vitit 2021.

është volumi i prime
gjatë vi

61,024,441€
dëme janë kompensuar
më shumë gjatë vitit
2021, në raport me
vitin paraprak.

QYTETARËT QË DËSHIROJNË TË
BLEJNË POLICË ONLINE, DUHET TË
KLIKOJNË NË LINKUN:

https://api.bks-ks.org/policaonline

40,12%
është rritur numri i kontratave
gjatë periudhës janar dhjetor 2021, krahasuar
me periudhën e njëjtë
Janar - Dhjetor 2020.

88,259€

eve të shkruara bruto
itit 2021.

31,166
është numri i koe të lidhura
në mes të qytetareve dhe
kompanive të sigurimit
për sigurim të jetës
deri më 31.12.2021.

94.27%
është rritur numri i
kontratave në sigurimin e
jetës gjatë vitit 2021,
në raport me
vitin paraprak.
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BKS-ja lanson Hartën
e Aksidenteve Rrugore
Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) edhe
zyrtarisht ka lansuar platformën “Harta e
Aksidenteve Rrugore” (https://harta.bksks.org/ ), e cila për qëllim të saj kryesor
ka vetëdijesimin e qytetareve, por edhe uljen e aksidenteve. Gjatë promovimit të saj,
drejtori i BKS-së Sami Mazreku, ka thënë
se platforma në fjalë është e lidhur me sistemin Insurex SIP. Mazreku më tutje tregon
se në platformë publikohen të dhëna në kohë
reale, dhe sipas tij, ai është i lidhur direkt
me Departamentin e Dëmeve. “Është një
platformë e cila për qëllim të saj kryesor
ka vetëdijesimin dhe ruajtjen e jetës së qytetareve të Kosovës. Brenda tre muajve platforma do të plotësohet edhe më shumë dhe
ne shpresojmë se në një kohë të shkurtë në
të do të publikohen të dhëna në kohë reale”,
ka thënë drejtori i BKS-së Sami Mazreku.

“Është një platformë e cila
për qëllim të saj kryesor ka
vetëdijesimin dhe ruajtjen e
jetës së qytetareve të Kosovës.
Brenda tre muajve platforma
do të plotësohet edhe më
shumë dhe në shpresojmë se
në një kohë të shkurtë në të
do të publikohen të dhëna në
kohë reale”, ka thënë drejtori i
BKS-së Sami Mazreku
Më tutje drejtori Mazreku ka bërë të ditur
se gjatë muajve në vijim do të publikohen
edhe dy platforma, Certifikata e aksidentit
si dhe Sistemi Anti-Mashtrim.

BKS-ja falënderon
për kontributin
Selami Ismajlin
S e l a m i I s m a j l i , n j ë r i p r e j p u n ë t o reve më të vjetër të Byrosë Kosovare
t ë S i g u r i m i t ( B K S ) ë s h t ë p e n s i o n u a r.
Në shenjë falënderimi për angazhimin
e treguar dhe punën e bërë deri më
tash, BKS-ja ka organizuar në koktej
rasti. Më këtë rast drejtori i BKS-së
Sami Mazreku, ka thënë se përvoja
dhe angazhimi tij kanë kontribuar në
avancimin e BKS-së. “Në emërin tim,
por edhe të të gjithë punëtoreve të
Byrosë Kosovare të Sigurimit i urojmë
pensionin z. Ismajlit, dhe e falënderojmë atë për gjithë kontributin qe ai ka
dhëne deri në ditën e fundit të punës.
E gëzosh pensionin pranë familjes z.
Selami Ismajli!”, ka thënë drejtori i
BKS-së Sami Mazreku.

Takohet grupi punues për stikersat, së shpejti
nënshkruhet memorandumi
Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit
(BKS) Sami Mazreku, është takuar sot
në Prishtinë me zëvendësministrin e Infrastrukturës z. Hysen Durmishin, shefin
e kabinetit të guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës z. Nexhat Miftaraj si
dhe z. Blerim Camajn, zëvendësues i drejtorit të Agjencisë së Regjistrimit Civil. Në
takim është diskutuar rreth mbarëvajtjes
së punëve të realizuara deri më tash për
vendosjen e stikersave në xhama të automjeteve. Gjatë takimit, janë prezantuar
aspekti teknik, ai ligjor, por edhe detaje
tjera të cilat parashihen për zbatimin e

këtij projekti i cili për qëllim ka uljen e
numrit të automjeteve të paregjistruara
në vend, e të cilat shkaktojnë humbje të
konsiderueshme si për shtetin, ashtu edhe
për Industrinë e sigurimeve. Gjatë ditëve
në vijim palët janë dakorduar që të nënshkruajnë një memorandum të përbashkët
në mënyrë që palët të jenë gati që nga 1
marsi i këtij viti të fillojë edhe në praktikë
zbatimi i projektit, ashtu siç është thënë
ditë më parë. Vlen të theksohet se e gjithë
barra financiare për zbatimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm bie mbi Byronë
Kosovare të Sigurimit.
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Berisha: Mbi 5,6 milionë euro u paguan
vetëm për aksidentet e shkaktuara nga
automjetet e pa siguruara gjatë vitit 2021
Valon Berisha, drejtor i Financave në Byronë Kosovare të Sigurimit (BKS), ka
treguar se vetëm gjatë vitit 2021, për aksidentet e shkaktuara nga automjetet
e pasiguruara kanë paguar dëme në vlerë prej hiç më pak se 5 milionë e 649
mijë euro. Krahasuar me vitin paraprak, shuma e mjeteve që janë shpenzuar
për këtë qëllim është 62,30 % më e lartë.
Edhe më tutje, shuma të mëdha të mjeteve
vazhdojnë të shpenzohen nga Byroja Kosovare
e Sigurimit (BKS) për kompensimin e dëmeve
të shkaktuara nga automjetet e pasiguruar në
vend. Gjatë vitit që lamë pas, në raport me vitet
paraprake ka pasur rritje drastike të numrit të
aksidenteve, në të cilat pjesëmarrës janë edhe automjetet e pasiguruara. Valon Berisha, drejtor i
Departamentit të Financave në BKS thotë se rritja
e vazhdueshme e aksidenteve të shkaktuara nga
automjetet e pasiguruara është tejet shqetësuese
për Industrinë e Sigurimeve.“Siç e kemi potencuar
edhe më parë. Së pari, automjetet e pasiguruara si
të tilla paraqesin rrezik serioz për pjesëmarrësit në
komunikacion, pasi që ato janë edhe të pakontrolluara teknikisht. Së dyti, shuma e mjeteve që humb
shteti nga ta si pasojë e mos pagesës së taksave
të parapara me rastin e regjistrimit të automjetit,
dhe së treti, humb Industria sepse duhet të paguajë
menjëherë një dëm të shkaktuara nga ta, derisa për
t’i kthyer më pastaj ato mjete BKS-së i duhet një
kohë relativisht e gjatë për shkak të zvarritjes së
lendeve nëpër gjykata, “ka thënë drejtori Berisha
për “iSIGURIME”.
KRAHASIMI 2021 ME 2020
Valon Berisha, drejtor i Departamentit të Financave në BKS tregon se vetëm gjatë vitit 2021
për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga
automjetet e pasiguruara janë shpenzuar hiç më
pak se 5 milionë e 649 mijë euro. Sipas tij, në
raport me vitin paraprak ka një rritje të vlerës
së pagesës prej 62,30 % në euro, si dhe 71,30
% në numër.
KRAHASIMI 2021 ME 2019
Po ashtu, gjatë vitit 2019 sipas të dhënave
zyrtare të BKS-së për kompensim të dëmeve të
shkaktuara nga automjetet e pasiguruara janë
shpenzuar 4 milionë e 436 mijë euro. Nëse e
bëjmë një krahasim në mes të vitit 2021 dhe
vitit 2019, shihet se gjatë vitit 2021 shuma e
mjeteve të shpenzuar për këtë qëllim është më
e lartë për 27,30 %, derisa numri i lendeve të
kompensuara është më i madh për 54,90 %.
KRAHASIMI 2021 ME 2018
Gjithnjë duke u bazuar në të dhëna zyrtare, shihet se në vitin 2018 shuma e mjeteve
të shpenzuara për mbulimin e aksidenteve të
shkaktuar nga automjetet e pasiguruara është 3
milionë e 402 mijë. Kur e krahasojmë vitin 2021
më vitin 2018, shihet se gjatë vitit 2021 shuma
e mjeteve të paguara për kompensim të dëmeve

për automjete të pasiguruara është më e lartë për
66 %, derisa numri i lëndëve të kompensuara
është për 55,2 % më i lartë.
KRAHASIMI 2021 ME 2017
Valon Berisha, drejtor i Departamentit të Financave në BKS tregon se vetëm gjatë vitit 2017
për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga
automjetet e pasiguruara janë shpenzuar hiç më
pak se 3 milionë e 328 mijë euro. Sipas tij, në
raport me vitin paraprak ka një rritje të vlerës
së pagesës prej 69,70 % në euro, si dhe 37,50
% në numër.
KRAHASIMI 2021 ME 2016
Po ashtu, gjatë vitit 2016 sipas të dhënave
zyrtare të BKS-së, për kompensim të dëmeve të
shkaktuara nga automjetet e pasiguruara janë
shpenzuar 3 milionë e 336 mijë euro. Nëse e
bëjmë një krahasim në mes të vitit 2021 dhe vitit
2016, shihet se gjatë vitit 2021 shuma e mjeteve
të shpenzuar për këtë qëllim është më e lartë për
69,30 %, derisa numri i lendeve të kompensuar
është më i madh për 77,10 %.
KRAHASIMI 2021 ME 2015
Gjatë vitit 2015 sipas të dhënave zyrtare të BKSsë, për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga
automjetet e pasiguruara janë shpenzuar 3 milionë
e 229 mijë euro. Nëse e bëjmë një krahasim në mes
të vitit 2021 dhe vitit 2015, shihet se gjatë vitit
2021 shuma e mjeteve të shpenzuar për këtë qëllim

është më e lartë për 74,90 %, derisa numri i lendeve
të kompensuara është më i madh për 89,40 %.
KRAHASIMI 2021 ME 2014
Në vitin 2014 për pagesën e dëmeve të shkaktuara nga automjetet e pasiguruara, BKS-ja ka
shpenzuar 2 milionë e 793 mijë euro. Duke e krahasuar vitin 2021 me vitin 2014, shihet se në vitin
2021 shuma e mjeteve është më e madhe për 102,2
%, derisa numri i dëmeve të kompensuar është më
i lartë për 44,9 %.
KRAHASIMI 2021 ME 2013
Gjithnjë duke u bazuar në të dhëna zyrtare,
shihet se në vitin 2013 shuma e mjeteve të shpenzuara për mbulimin e aksidenteve të shkaktuar
nga automjetet e pasiguruara është 3 milionë e
756 mijë. Kur e krahasojmë vitin 2021 me vitin
2013 shihet se gjatë vitit 2021 shuma e mjeteve të
paguara për kompensim të dëmeve për automjete
të pasiguruara është më e lartë për 50,4 %, derisa
numri i lëndëve të kompensuara është për 16,8
% më i lartë.`
KRAHASIMI 2021 ME 2012
Në vitin 2012, për pagesën e dëmeve të shkaktuara nga automjetet e pasiguruara, BKS-ja ka
shpenzuar 3 milionë e 500 mijë euro. Duke e krahasuar vitin 2021 me vitin 2012, shihet se në vitin
2021 shuma e mjeteve është më e madhe për 61,4
%, derisa numri i dëmeve të kompensuar është më
i lartë për 28,10 %.

5,649,072€
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janë shpenzuar gjatë vitit 2021 për
kompensimin e aksidenteve të cilat janë
shkaktuar nga automjetet e pasiguruara.

2021

61,40%

50,40%

102,2%

74,90%

është më e lartë
shuma e mjeteve
që janë shpenzuar
gjatë vitit 2021
për kompensimin
aksidenteve të
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në
raport me vitin

është më e lartë
shuma e mjeteve
që janë shpenzuar
gjatë vitit 2021
për kompensimin
aksidenteve të
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në
raport me vitin

është më e lartë
shuma e mjeteve
që janë shpenzuar
gjatë vitit 2021
për kompensimin
aksidenteve të
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në
raport me vitin

është më e lartë
shuma e mjeteve
që janë shpenzuar
gjatë vitit 2021
për kompensimin
aksidenteve të
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në
raport me vitin

2013

2014

2015

2016

3,500,528€

3,756,892€

2,793,902€

3,229,362€

janë shpenzuar
gjatë vitit 2012
për kompensimin
e aksidenteve të
cilat janë shkaktuar
nga automjetet e
pasiguruara.

janë shpenzuar
gjatë vitit 2012
për kompensimin
e aksidenteve të
cilat janë shkaktuar
nga automjetet e
pasiguruara.

janë shpenzuar
gjatë vitit 2012
për kompensimin
e aksidenteve të
cilat janë shkaktuar
nga automjetet e
pasiguruara.

janë shpenzuar
gjatë vitit 2012
për kompensimin
e aksidenteve të
cilat janë shkaktuar
nga automjetet e
pasiguruara.

28,10%

16,80%

44,90%

89,40%

është më i lartë
numri i lëndëve
të kompensuara
për aksidentet e
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në vitin
2021 raport me
vitin 2013.

është më i lartë
numri i lëndëve
të kompensuara
për aksidentet e
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në vitin
2021 raport me
vitin 2014.

është më i lartë
numri i lëndëve
të kompensuara
për aksidentet e
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në vitin
2021 raport me
vitin 2015.

është më i lartë
numri i lëndëve
të kompensuara
për aksidentet e
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në vitin
2021 raport me
vitin 2016.
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69,30%

67,70%

66,00%

27,30%

është më e lartë
shuma e mjeteve
që janë shpenzuar
gjatë vitit 2021
për kompensimin
aksidenteve të
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në
raport me vitin

është më e lartë
shuma e mjeteve
që janë shpenzuar
gjatë vitit 2021
për kompensimin
aksidenteve të
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në
raport me vitin

është më e lartë
shuma e mjeteve
që janë shpenzuar
gjatë vitit 2021
për kompensimin
aksidenteve të
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në
raport me vitin

është më e lartë
shuma e mjeteve
që janë shpenzuar
gjatë vitit 2021
për kompensimin
aksidenteve të
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në
raport me vitin

2017

2018

2019

2020

3,336,121€

3,328,898€

4,436,611€

3,480,871€

janë shpenzuar
gjatë vitit 2012
për kompensimin
e aksidenteve të
cilat janë shkaktuar
nga automjetet e
pasiguruara.

janë shpenzuar
gjatë vitit 2012
për kompensimin
e aksidenteve të
cilat janë shkaktuar
nga automjetet e
pasiguruara.

janë shpenzuar
gjatë vitit 2012
për kompensimin
e aksidenteve të
cilat janë shkaktuar
nga automjetet e
pasiguruara.

janë shpenzuar
gjatë vitit 2012
për kompensimin
e aksidenteve të
cilat janë shkaktuar
nga automjetet e
pasiguruara.

77,10%

37,50%

55,20%

54,90%

është më i lartë
numri i lëndëve
të kompensuara
për aksidentet e
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në vitin
2021 raport me
vitin 2017.

është më i lartë
numri i lëndëve
të kompensuara
për aksidentet e
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në vitin
2021 raport me
vitin 2018.

është më i lartë
numri i lëndëve
të kompensuara
për aksidentet e
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në vitin
2021 raport me
vitin 2019.

është më i lartë
numri i lëndëve
të kompensuara
për aksidentet e
shkaktuara nga
automjetet e
pasiguruara në vitin
2021 raport me
vitin 2020.

12 iSIGURIMET

iSIGURIMET 11

Drejtori i BKS-së takoi kryetarin e
sindikatës së Policisë së Kosovës
Kryetari i Sindikatës së PK-së, Imer Zeqiri dhe nënkryetari Avdi Hoti, u pritën në
takim në zyrat e Byrosë Kosovare të Sigurimeve nga drejtori i BKS-së, Sami Mazreku.
Gjatë këtij takimi, kryetari i Sindikatës
së PK-së Imer Zeqiri dhe nënkryetari Avdi
Hoti, e njoftuan drejtorin e BKS-së rreth
plan-programit të ri të punës që kryesia e re
e Sindikatës së PK-së është duke punuar në
përmbushjen e obligimeve për mirëqenien
e punonjësve në Policinë e Kosovës, në
veçanti për Sigurimet Shëndetësore, Jetësor

dhe Shoqëror.
Gjatë takimit, u diskutua për Sigurimet
Shëndetësore për Policinë e Kosovës si
dhe tema të ndryshme që ndërlidhen me
interes të bashkëpunimit ndërinstitucional. Gjithashtu, është diskutuar edhe për tri
çështjet më kryesore, si ‘Ligji për paga’,
‘Ligji për sigurimin shëndetësor’ dhe ‘Ligji
për pensionim të parakohshëm’, kur dihet
se Policia e Kosovës ende nuk ka Sigurim
Shëndetësor, Jetësor dhe Shoqëror.
Ndërsa drejtori i BKS-së Mazreku, u

shpreh i gatshëm që të bashkëpunojë me
Sindikatën e PK-së në lidhje me Sigurimet
Shëndetësore, për punonjësit e PK-së, ku
nga ky takim, Mazreku pasqyroi planin
se si do të implementohet ky propozim
dhe deklaroi se tregu është i gatshëm që
të ofrojë një ofertë preferenciale dhe të
volitshme për Policinë e Kosovës. Në fund,
Zeqiri e falënderoi drejtorin e BKS-së Sami
Mazreku për pritjen dhe gatishmërinë për
bashkëpunim që shprehu për Sindikatën
dhe punonjësit e PK-së.

Tiketat ngjitëse do ta ulin numrin e
veturave të pasiguruara
Veturat e paregjistruara janë sfidë e
madhe për institucionet tash e sa vjet.
Të njëjtat, nuk do të mund të lëvizin
më në rrugët e Kosovës pa u detektuar
nga Policia e Kosovës, kjo falë tiketave.
Hysen Durmishi, zëvendësministër në
Ministrinë së Infrastrukturës, tha se
kjo do të ndikojë që Policia e Kosovës
të mund t’i identifikojë shumë më lehtë
automjetet e paregjistruara. “Arsyeja që
po e vendosim këtë tiketë ngjitëse është
ta ulim numrin e automjeteve të paregjistruara në Kosovë, në mënyrë që ky
numër të jetë sa më i vogël, atëherë do ta
kemi shumë më lehtë që të aplikojmë për
Kartonin e Gjelbër. Këto tiketa të cilat

do të aplikohen nga data 1 mars, do të
vendosen nga ana e vozitësit në veturë,
përafërsisht në këtë pjesë të veturës”,
tha ai. Qytetarët nuk do të ngarkohen me asnjë pagesë shtesë, të gjitha
shpenzimet për këtë tiketë do t’i mbulojë Byroja Kosovare e Sigurimit. Sami
Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të
Sigurimeve, tha se vetëm vitin e kaluar
BKS-ja ka paguar 5.7 milionë euro dëme
nga automjetet e pasiguruara. “Në anën
tjetër, ndikimi ka me qenë shumë i madh,
njëjtë edhe te buxheti i shtetit edhe te
Byroja Kosovare e Sigurimeve. Vetëm
vitin e kaluar kemi paguar 5.7 milionë
euro dëme nga automjetet e pasiguruar”,

tha ai për RTK. Sipas tij, vetëm në vitin
2020-2021, janë rreth 75 mijë vetura pa
sigurim dhe pa regjistrim. Kurse eksperti
i komunikacionit Nol Dedaj, thotë se
këto tiketa identifikuese për veturat do
të ndikojnë dukshëm edhe në parandalimin e aksidenteve. “Do të ndikojnë
drejtpërsëdrejti, për shkak se edhe numri
i automjeteve të cilat do të marrin pjesë
më nuk do t’ju mundësohet me dalë, për
shkak se identifikohen dhe do ta kenë
një gjobë jashtëzakonisht të madhe për
pagesë nëse janë të paregjistruara”, tha
ai. Ministria e i Infrastrukturës , do të
vazhdojë edhe me projektin e pajisjeve
digjitale – si pilot projekt për Prishtinën.

të hyrat e kompanive të sigurimit gjatë
10,152,736€ janë
muajit janar të këtij viti.
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Mazreku: I mbyllëm
9114 lëndë
02

KA MBETUR VETËM
ANËTARËSIMI
NË BYRONË
E KARTONIT
TË GJELBËR
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të Sigurimit, në një intervistë për
“iSIGURIME” tregon për punën që është bërë gjatë vitit të fundit në Byronë Kosovare
të Sigurimeve (BKS). Pagesa e mbi 10 milionë eurove në emër të kompensimit të
dëmeve, nënshkrimi i marrëveshjes për njohje bilaterale të policave të sigurimit me
Malin e Zi, implementimi i vendimit për ngjitësit, përgatitjen e marrëveshjes me
Shqipërinë, e cila pritet të nënshkruhet në muajin maj të këtij viti, inkasimi i borxheve
në emër të regreseve, por edhe shumë punë tjera që janë bërë gjatë vitit të fundit.
Mazreku më tutje tregon se tashmë synimi kryesor i tij është anëtarësimi i Kosovës
në Byronë e Kartonit të Gjelbër, qoftë në formë direkte, qoftë në formë indirekte
04-07

02 iSIGURIMET

Mazreku: I mbyl
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS),
tregon se në momentin kur e ka marrë detyrën e drejtori të
BKS-së, më 1 tetor të vitit 2020, ka gjetur 4909 lëndë të pa
mbyllura. Sipas tij, deri më 31.03.2022 në BKS kanë ardhur
edhe 7059 lëndë të reja, që në total arrijnë në 11,968 lëndë.
Deri në fund të muajit mars të këtij viti janë mbyllur 9114,
derisa aktive kanë mbetur vetëm 2665
iSIGURIME
Një numër rekord i lëndëve prej hiç
më pak se 9 mijë e 144 janë mbyllur nga
Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS), nga
1 tetori i vitit 2020, ditë kjo kur ka nisur
punën drejtori i ri i BKS-së Sami Mazreku, e deri më 31 mars të këtij viti. Ky
numër i madh i lëndëve të mbyllura brenda një periudhe kohore prej 18 muajsh ka
treguar përkushtimin dhe angazhimin e
menaxhmentit të ri në reformimin krejtësisht të këtij Institucioni të rëndësishëm
në vend.
Drejtori i BKS-së Sami Mazreku tregon
se më 1 tetor të vitit 2020, kur ka nisur
punën si drejtor i BKS-së, kanë qenë 4909
lëndë aktive që i përkisnin viteve 2003
deri më 2020.
Ai më tutje tregon se 7059 lëndë kanë
ardhur në Byronë Kosovare të Sigurimit
nga 1 tetor i vitit 2020 deri më 31 mars
të vitit 2022, duke arritur kështu në 11
mijë e 968 lëndë.
“Falë angazhimit tim të madh, por edhe
gjithë stafit, duke punuar në të shumtën e
rasteve pas orarit e gjatë ditëve të vikendit, ne brenda një periudhe kohore si asnjëherë më parë kemi arritur të mbyllim
9114 lëndë. Pra, 3743 lëndë të mbyllura
deri më 31 mars të këtij viti i përkasin
kohës 2003-2020”, ka thënë drejtori i
BKS-së Sami Mazreku.
Më tutje ai tregon se sipas vendimit
numër 47-25/2020 të Bordit Ekzekutiv të
BQK-së, të pranuar më datë 16.10.2020,
është kërkuar nga Menaxhmentit i
BKS-së që për lëndët aktive të bëhet një
plan dinamik, për mbylljen e tyre në një
afat prej 3 vitesh, duke filluar nga data
01.01.2021.
Mazreku tregon se deri më datën
31.03.2022, kjo kërkesë e BQK-së është
realizuar mbi 76%, në afat kohor rekord
prej 15 muajsh.

4,909

7,059

9,114

lëndë aktive
kanë qenë në
Byronë Kosovare
të Sigurimit më
1 tetor të vitit
2020, ditën kur
ka nisur punën
drejtori i ri i BKSsë Sami Mazreku.

lëndë kanë
ardhur në Byronë
Kosovare të
Sigurimit nga 1
tetor i vitit 2020
deri më 31 mars
të vitit 2022.

lëndë i ka mbyllur
Byroja Kosovare
e Sigurimit nga 1
tetori i vitit 2020
deri më 31 mars
të vitit 2022.

3,743

1,066

76%

lëndë të mbyllura
deri më 31 mars
të këtij viti i
përkasin kohës
deri më 1 tetor
të vitit 2020,
para se ta marrë
mandatin drejtori
aktual i BKS-së
Sami Mazreku.

lëndë nga totali
i lendeve të
pambyllura prej
2665 i përkasin
kohës para 1
tetorit të vitit
2020.

e lëndëve të
raportuara në BKS
nga viti 2003 e
deri në fund të
vitit 2020 janë
mbyllur nga
menaxhmentit i ri
brenda 15 muajsh.
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llëm 9114 lëndë
LËNDËT AKTIVE

31.03.2022

30.09.2020

2020

379

1396

2019

325

937

2018

121

580

2017

81

495

2016

72

373

2015

54

309

2014

39

248

2013

21

186

2012

11

149

2011

12

58

2010

7

40

2009

15

44

2008

15

36

2007

7

26

2006

3

28

2005

3

3

2004

0

0

2003

1

1

Viti

Sipas vendimit nr. 4725/2020 të Bordit Ekzekutiv
të BQK-së, të pranuar më
datë 16.10.2020, është
kërkuar nga Menaxhmentit i
BKS-së që për lëndët aktive
të bëhet një plan dinamik,
për mbylljen e tyre në afat
prej 3 vitesh, duke filluar
nga data 01.01.2021. Nga
tabela e mësipërme, deri
me datën 31.03.2022, kjo
kërkesë e BQK-së është realizuar mbi 76% në afat kohor rekord prej 15 muajsh.
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9,5 MILIONË EURO
DËME U PAGUAN VETËM
PËR 2 MUAJ
Vetëm gjatë 2 muajve të parë të këtij viti, pra janar dhe shkurt,
kompanitë e sigurimeve dhe Byroja Kosovare e Sigurimit
(BKS) kanë paguar hiç më pak se 9,5 milionë euro në emër të
kompensimit të dëmeve të shkaktuara gjatë kësaj periudhe
kohore. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak shuma e
dëmeve të paguara është më e lartë për mbi 600 mijë euro
iSIGURIME
Shuma të mëdha të mjeteve edhe më tutje
vazhdojnë të shpenzojnë kompanitë e sigurimeve, por edhe Byroja Kosovare e Sigurimit
(BKS), vetëm për kompensim të dëmeve të
shkaktuara në vend. Bazuar në të dhëna zyrtare, shihet se vetëm gjatë muajve janar dhe
shkurt të këtij viti për këtë qëllim kompanitë
e sigurimeve dhe BKS-ja shpenzuan hiç më
pak se 9.534,843 euro, që është rreth 600
mijë euro apo rreth 9 për qind më e lartë
krahasuar me muajt janar dhe shkurt të vitit 2021. Duke u bazuar në raporte zyrtare
të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), por
edhe të atyre të Industrisë së sigurimeve, shihet se shuma e mjeteve të paguara vetëm gjatë
këtyre dy muajve është dukshëm më e lartë
krahasuar me periudhat e njëjta të viteve të
kaluara. Përfaqësues të sektorit të sigurimeve

në vend thonë se kohëve të fundit ka një rritje
të dukshme të aksidenteve, sidomos atyre më
lëndime të lehta trupore.
KRAHASIMI NDËR VITE
Bazuar në të dhëna zyrtare, shihet se gjatë
periudhës janar-shkurt 2021, kompanitë e
sigurimeve në emër të kompensimit të dëmeve
paguan 8.719,739 euro, në periudhën e njëjtë
të vitit 2020 paguan 8.979,893 euro, derisa
në periudhën e njëjte të vitit 2019 për këtë
qëllim kompanitë e sigurimeve paguan hiç
më pak se 6.513,153 euro. Më tutje, gjithnjë
duke u bazuar në të dhëna zyrtare, shihet se
gjatë periudhës janar-shkurt 2018, për këtë
qëllim kompanitë paguan 5.570,869 euro,
derisa në periudhën janar-shkurt 2017 për
këtë qëllim të gjitha kompanitë e sigurimeve
paguan 5.460,356 euro.

 ËMET PO KOMPENSOHEN
D
SHPEJT DHE NË MËNYRË
KORREKTE
Më tutje përfaqësues të sektorit të sigurimeve në vend bëjnë të ditur se të gjitha
kompanitë e sigurimeve, por edhe Byroja
Kosovare e Sigurimit do të vazhdojnë të
kompensojnë demet në afatin kohor sa më
të shpejtë të mundshëm, por edhe në mënyrë
korrekte. “Vitin e fundit numri i lëndëve që
qytetaret i dërgojnë në gjykata, që kanë të
bëjnë me Byronë Kosovare të Sigurimit është
0, me përjashtim të padive të pranuara të
cilat janë iniciuar kohë më parë dhe pranohen gjatë vitit 2022, pasi që menaxhmenti i
ri e ka prioritet kompensimin e shpejtë dhe
korrekt të palëve që janë të përfshira si palë
të dëmtuara në aksidente komunikacioni”,
thonë ata.
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NUMRI I KONTRATAVE
U RRIT PËR 44,92 %
iSIGURIME:
Sektori i sigurimeve në vend edhe më tutje
vazhdon të shënojë progres të theksuar në raport
me vitet parapake. Bazuar në të dhëna zyrtare
të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) shihet se
vetëm gjatë muajit janar të këtij viti numri i kontratave të nënshkruara nga kompanitë e sigurimeve ka arritur në 80, 349, duke shënuar rritje
prej 44.92% krahasuar me muajin janar të vitit
2021. Edhe përfaqësues të sektorit të sigurimeve
në vend thonë se reformat e vazhdueshme në masë
të madhe e kanë avancuar sektorin e sigurimeve
në vend. Sipas tyre edhe fushatat sensibilizuese
kanë ndikuar në rritjen e vetëdijes se qytetareve, ku
shihet në vazhdimësi rritje e numrit të qytetareve
që marrin polica sigurimi jo obligative. Krahasuar
me muajin janar të vitit paraprak, shihet se Industria e sigurimeve ka pasur një performacë të
shkëlqyeshme edhe sa i përket të hyrave ku ato
gjatë muajit janar 2022 janë më të larta për 27 %
në raport me muajin janar 2021.
12, 513 DËME TË KOMPENSUARA
Më tutje, duke iu referuar të dhënave zyrtare,
shihet se vetëm gjatë muajit janar të vitit 2022

janë kompensuar hiç më pak se 12 mijë e 513
dëme. Nëse e krahasojmë me muajin janar të
vitit 2021, shihet se numri i dëmeve të kompensuara është më i lartë për 1800.
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të
Sigurimeve, ka thënë se kompensimi i shpejtë dhe real i dëmeve tashmë është prioritet i
secilës kompani të sigurimeve, por edhe Byrosë Kosovare të Sigurimit. Ai më tutje thotë se
numri i dëmeve e sidomos i atyre të shkaktuara
nga automjetet e pa siguruara është në rritje e
sipër, që sipas tij të njëjtat në masë të madhe
e dëmtojnë shtetin, por edhe Industrinë e Sigurimeve në vend.
“Me vendosjen e ngjitësve në xhama të automjeteve, projekt ky i financuar në tersi nga
kompanitë e sigurimeve në vend, ne besojmë
se do të ulet në masë të madhe numri i automjeteve të paregjistruara në vend”, ka thënë
Mazreku.
Ai më tutje ka bërë të ditur se në një të ardhme të shpejtë BKS-ja do ta ndihmojë policinë në furnizim me pajisje të cilat detektojnë
automjetet e paregjistruara të cilat janë duke
qarkulluar në komunikacion.

80,349 44,92%
ka qenë numri i
kontratave të lidhura
në mes të qytetarëve
dhe kompanive të
sigurimeve, vetëm
gjatë muajit janar të
vitit 2021.

ka qenë numri i
kontratave të lidhura
në mes të qytetarëve
dhe kompanive të
sigurimeve, vetëm
gjatë muajit janar të
vitit 2021.

Me vendosjen e ngjitësve
në xhama të automjeteve,
projekt ky i financuar në
tersi nga kompanitë e sigurimeve në vend, ne besojmë se do të ulet në masë
të madhe numri i
automjeteve të
paregjistruara në vend”
SAMI MAZREKU, DREJTOR I
BYROSË KOSOVARE TË SIGURIMIT

10,152,736€
janë të hyrat e
kompanive të
sigurimit gjatë
muajit janar të
këtij viti.

27,07% 12,513 1,800
janë më të larta të
hyrat e kompanive
gjatë muajit janar
2022, krahasuar me
muajin janar 2021.

dëme janë kompensuar nga kompanitë
e sigurimeve vetëm
gjatë muajit janar të
këtij viti.

dëme më shumë
janë kompensuar
gjatë periudhës
janar 2022,
krahasuar me
periudhën janar
2021.
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MAZREKU: NA K
MBETUR VETËM
T: MAZREKU: NA KA MBEANËTARËSIMI
TUR VETËM ANËTARËSIMI N
NË BYRONË E KARTONIT
TË GJELBËR
BYRONË
E KART
TË GJELBËR
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të Sigurimit, në një
intervistë për “iSIGURIME” tregon për punën që është bërë
gjatë vitit të fundit në Byronë Kosovare të Sigurimeve (BKS).
Pagesa e mbi 10 milionë eurove në emër të kompensimit të
dëmeve, nënshkrimi i marrëveshjes për njohje bilaterale të
policave të sigurimit me Malin e Zi, implementimi i vendimit
për ngjitësit, përgatitjen e marrëveshjes me Shqipërinë, e cila
pritet të nënshkruhet në muajin maj të këtij viti, inkasimi i
borxheve në emër të regreseve, por edhe shumë punë tjera
që janë bërë gjatë vitit të fundit. Mazreku më tutje tregon
se tashmë synimi kryesor i tij është anëtarësimi i Kosovës në
Byronë e Kartonit të Gjelbër, qoftë në formë direkte, qoftë në
formë indirekte

KA
M
NË
TONIT

iSIGURIMET 05

iSIGURIME
D r e j t o r i i B y r o s ë K o s o v a r e t ë S i gurimet (BKS) shprehet shumë optimist për
anëtarësimin e Kosovës në Byronë e Kartonit
të Gjelbër, qoftë në formë direkte, qoftë në
formë indirekte përmes ndonjë shteti tjetër.
Në një intervistë për gazetën e specializuar për
sigurime “iSIGURIME”, ai flet për punën që
ka bërë gjatë vitit të parë të punës si drejtori
i BKS-së
iSIGURIME: Para pak ditësh ka filluar së
zbatuari vendimi për vendosjen e ngjitësve.
Çka synoni të arrini me këtë projekt ?
Mazreku: Për të ardhur deri të implementimi në praktikë i këtij projekti i cili ka një
rëndësi shumë të veçantë, është dashur punë
dhe angazhim i madh i imi si drejtor i Byrosë
Kosovare të Sigurimit, guvernatorit të Bankës
Qendrore të Kosovës z.Fehmi Mehmeti, zëvendësministrit të ministrisë së Mjedisit dhe
Infrastrukturës z. Hysen Durmishi, si dhe zëvendësit të drejtorit të Agjencisë së Regjistrimit
të Automjeteve Blerim Camaj. Një falënderim
i veçantë duhet të bëhet edhe për pronarët e
kompanive të sigurimit, të cilët kanë shprehur gatishmëri për ta mbuluar këtë kosto financiare në mënyre që qytetarët e Kosovës
këtë ngjitës ta marrin pa asnjë pagesë. Pra, e
gjithë kjo barrë financiare për zbatimin e këtij
projekti shumë të rëndësishëm do të bie mbi
kompanitë e sigurimeve që operojnë në Kosovë. Ashtu siç e kam theksuar edhe shumë herë
në të kaluarën, numri i madh i automjeteve të
paregjistruara në Kosovë ka krijuar probleme
shumë dimensionale. Në radhë të parë automjetet e regjistruara janë edhe të pakontrolluara
teknikisht dhe si të tilla ato paraqesin rrezik
serioz për pjesëmarrësit në komunikacion. Në
radhë të dytë shteti humb miliona euro në vit
nga mos inkasomi i taksave që parashihen në
momentin e regjistrimit të automjeteve, si dhe
së fundi barra më e madhe bie mbi kompanitë
e sigurimeve të cilat obligohen të kompensojnë palët e dëmtuara të cilat kanë pësuar
nga automjetet e pasiguruara. Tash përmes
vendosjes së ngjitësve është shumë më i lehtë
identifikimi i automjeteve të paregjistruara
në vend. Së bashku me institucionet tjera ne
kemi edhe plane tjera, të cilat gjithmonë kanë
të vetmin qëllim uljen e aksidenteve dhe rritjen
e sigurisë në trafik. Të dhënat që ne kemi sa
u përket aksidenteve dhe vdekjeve në komunikacion janë shqetësueses. Të mos harrojmë
një fakt, se me ketë numër kaq të madh është e
pamundur çdo përpjekje e jona për anëtarësim
të Kosovës në Byronë e Kartonit të Gjelbër,
qoftë në forme direkte apo indirekte. Efekti
pozitiv i ngjitësve është se tashmë policia edhe
prej distancës kanë mundësi të shikojnë nëse
automjeti në fjalë ka apo nuk ka policë regjistrimi. Por, përveç kësaj ne kemi edhe plane
tjera që do të zbatohen në ditët në vijim që
kanë për qëllim uljen e numrit të automjeteve
të pa regjistruara në vend.
iSIGURIME: A keni të dhëna se sa euro janë
paguar gjatë vitit 2021 për të kompensuar
palët që janë dëmtuar nga automjetet e pa
siguruara, si dhe sa janë paguar gjatë viteve
të kaluara?
Mazreku: Fatkeqësisht aksidentet e shkaktuara nga automjetet e pasiguruara janë në rritje të vazhdueshme, ku dhe kostoja e kompensimit të dëmeve të shkaktuara nga to është në
rritje të vazhdueshme. Janë dhjetëra miliona

Sami Mazreku, drejtor i Byrosë
Kosovare të Sigurimit, në një
intervistë për “iSIGURIME”
tregon për punën që është
bërë gjatë vitit të fundit në
Byronë Kosovare të Sigurimeve
(BKS). Pagesa e mbi 10
milionë eurove në emër të
kompensimit të dëmeve,
nënshkrimi i marrëveshjes për
njohje bilaterale të policave
të sigurimit me Malin e Zi,
implementimi i vendimit
për ngjitësit, përgatitjen e
marrëveshjes me Shqipërinë,
e cila pritet të nënshkruhet
në muajin maj të këtij viti,
inkasimi i borxheve në emër
të regreseve, por edhe shumë
punë tjera që janë bërë gjatë
vitit të fundit. Mazreku më
tutje tregon se tashmë synimi
kryesor i tij është anëtarësimi i
Kosovës në Byronë e Kartonit
të Gjelbër, qoftë në formë
direkte, qoftë në formë
indirekte

euro të paguara deri më tash për këtë qëllim.
Vetëm gjatë vitit 2021, për aksidentet e shkaktuara nga automjetet e pasiguruara, BKS-ja
ka paguar dëme në vlerë prej hiç më pak se 5
milionë e 649 mijë euro. Krahasuar me vitin
paraprak, shuma e mjeteve që janë shpenzuar
për këtë qëllim është 62,30 % më e lartë, derisa në numër është më e lartë për 71,30 %.
Gjithashtu, gjatë vitit 2019 sipas të dhënave
zyrtare të BKS-së për kompensim të dëmeve
të shkaktuara nga automjetet e pasiguruara
janë shpenzuar 4 milionë e 436 mijë euro.
Duke u bazuar në të dhëna zyrtare, shihet se
në vitin 2018 shuma e mjeteve të shpenzuara
për mbulimin e aksidenteve të shkaktuar nga
automjetet e pasiguruara është 3 milionë e
402 mijë euro. Gjatë vitit 2017 për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga automjetet
e pasiguruara janë shpenzuar hiç më pak se
3 milionë e 328 mijë euro. Po ashtu, gjatë
vitit 2016 sipas të dhënave zyrtare të BKS-së,
për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga
automjetet e pasiguruara janë shpenzuar 3
milionë e 336 mijë euro. Edhe në vitin 2015
për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga
automjetet e pasiguruara janë shpenzuar 3
milionë e 229 mijë euro. Në vitin 2014 për
pagesën e dëmeve të shkaktuara nga automjetet e pasiguruara, BKS-ja ka shpenzuar 2 milionë e 793 mijë euro. Gjithnjë duke u bazuar
në të dhëna zyrtare, shihet se në vitin 2013
shuma e mjeteve të shpenzuara për mbulimin
e aksidenteve të shkaktuara nga automjetet
e pasiguruara është 3 milionë e 756 mijë. Në
vitin 2012, për pagesën e dëmeve të shkaktuara nga automjetet e pasiguruara, BKS-ja ka
shpenzuar 3 milionë e 500 mijë euro.
iSIGURIME: Do të vazhdoni me ketë ritëm
edhe ketë vit?
Mazreku: Ashtu siç e kam thënë që nga dita
e parë e punës si drejtor i BKS-së, pagesa korrekte dhe e shpejtë e dëmeve është prioriteti
ynë kryesor. Vetëm gjatë tre muajve të parë
të këtij viti ne kemi paguar më shumë se 2,1
milionë euro dëme, apo janë kompensuar mbi
1000 lëndë. Ditën e parë që kam ardhur në
krye të BKS-së, kam kërkuar që trajtimi dhe
me pas kompensimi i dëmeve të bëhët sipas
ligjeve në fuqi. Në këtë drejtim ne kemi arritur progres të theksuar, siç kemi arritur edhe
në kthimin e regreseve, uljen e shpenzimeve
etj. Po bëjmë punë të mira, po e japim maksimumin tonë që në bazë të kapaciteteve që
kemi ta ulim në zero numrin e dëmeve që
janë në pritje, si për trajtim ashtu edhe për
kompensim. Kur kam ardhur në këtë pozitë
kam gjetur shumë lëndë të pa trajtuara, kanë
qenë lëndë të nënshkruara, derisa llogaria e
BKS-së ka qenë thuajse me zero. Ndërsa në
ditët e sotme pasqyra është krejt tjetër.
iSIGURIME: Sa lëndë keni mbyllur gjatë
vitit që lamë pas?
Mazreku: Falë angazhimit tonë, duke punuar në të shumtën e rasteve edhe jashtë orarit
zyrtar, ne kemi arritur që numri i përgjithshëm
i dëmeve të mbyllura të arrij në 7775, që është
thuajse dyfishi i lendeve të mbyllura në vitet
paraprake.
iSIGURIME: A ekziston një marrëveshje
mes Byrosë Kosovare të Kosovës dhe asaj të
Shqipërisë?
Mazreku: Të them të drejtën kur kam ardhur në pozitën e drejtorit të BKS-së, te mar-

2,100,000€
ka paguar BKS-ja vetëm gjatë muajeve të parë
të këtij viti në emër të kompensimit të dëmeve.

+1,000 7,775
lëndë janë mbyllur nga
BKS-ja vetëm gjatë tre muajve
të parë të këtij viti.

rëveshja me Shqipërinë kemi gjetur probleme
të shumta, mos pagesë të mjeteve që janë
paguar në emër të dëmeve, por edhe probleme
tjera të shumta. Falë angazhimit të madh nga
unë, stafi, por edhe kompanitë e sigurimit të
Shqipërisë dhe të Kosovës, ne kemi arritur
që në afat rekord të mbyllim probleme të 20
viteve, që kanë qenë të hapura prej më shumë
një dekade. Pra, kemi arritur që pas shumë
takimeve t’i mbyllim detyrimet e dyanshme
në vlera milionëshe, në mënyrë që t’i hapim
rrugë nënshkrimit të një memorandumi në mes
të Byrosë Kosovare të Sigurimit dhe Byrosë
Shqiptare të Sigurimit, sepse tash për tash ne
kemi vetëm një memorandum të nënshkruar
në vitin 2006. Pra, me nënshkrimin e kësaj
marrëveshje, me uljen e numrit të automjeteve, por edhe mbylljen e shumë probleme
të trashëguara në parë, neve na mbetet vetëm
anëtarësimi i Kosovës në Byronë e Kartonit
të Gjelbër, qofte në formë direkte, qoftë në
formë indirekte.
iSIGURIME: A pritet që Kosova së shpejti
të bëhet pjesë e Byrosë së Kartonit të Gjelbër?
Mazreku: E kam thënë edhe shumë herë
më parë, synimi im si drejtor i BKS-së është
anëtarësimi i Kosovës në Byronë e Kartonit të
Gjelbër, pavarësisht shumë pengesave që kemi
para vetes. Siç edhe dihet, për të qenë pjesë e
Byrosë së Kartonit të Gjelbër, vendi ynë duhet
të jetë pjesë e OKB-së, por ka edhe disa kritere tjera siç është edhe numri i automjeteve të
paregjistruara në vend. Në ketë periudhë Kosova edhe sikur të ishtë pjesë e OKB-së, numri i madh i automjeteve të paregjistruara në
mënyrë automatike do ta bllokonte një proces
të tillë. Për ta ulur këtë dukuri të dëmshme për
vendin, por edhe industrinë, ne para pak ditësh
kemi filluar zbatimin e projektit për vendosjen e ngjitësve në xhama të automjeteve, por
gjatë ditëve në vijim kemi edhe projekte tjera
që kanë për qëllim të vetëm zvogëlimin deri

është numri i lëndëve që BKS-ja
i ka mbyllur vetëm gjatë vitit
2021, që është dyfishi krahasuar
me vitet paraprake.

në minimum të automjeteve të paregjistruara
në vendin tonë. Aktualisht jemi të angazhuar
në finalizimin e disa ndryshimeve ligjore për
lehtësimin e procedurave për regjistrimin e automjeteve. Që nga ardhja ime në krye të BKSsë, janë angazhuar dhe jam duke u angazhuar
në vazhdimësi që të gjejmë alternativa për të
qenë pjesë e këtij institucioni të rëndësishëm,
me qëllim të krijimit të kushteve sa më të lehta
dhe të lira të lëvizjes së qytetareve tonë. Unë
besoj së falë angazhimit dhe ndihmës së miqve
tanë, ne do ta bëjmë një zgjidhje alternative
në ketë drejtim.
iSIGURIME: A mund të na tregoni se cila
është zgjidhja?
Mazreku: Për shkak të ndjeshmërisë së procesit, por edhe pengesave eventuale që mund
të shfaqin shtete të caktuara siç është Serbia,
aktualisht nuk mund të japim më shumë detaje
për opinionin publik. Por, unë besojë së në një
të ardhme të shpejtë do ta bëjmë të pamundurën që edhe vendin tonë ta bëjmë pjesë të
Byrosë së Kartonit të Gjelbër.
iSIGURIME: Si e vlerësoni performancën e
industrisë së sigurimeve në Kosovë?
Mazreku: Industria e sigurimeve ka pasur
performancë më të favorshme gjatë kësaj kohe,
si rezultat i reformave që janë ndërmarrë në
këtë sektor nga Banka Qendrore e Republikës
së Kosovës. Përveç përmirësimit në treguesit
financiarë dhe në kapitalizim, ka pasur
përmirësime të dukshme edhe në zbatimin e
modeleve moderne të qeverisjes korporative.
iSIGURIME: Edhe sivjet Qeveria e Kosovës e
ka mbështetur financiarisht pagesën e policave
kufitare për mërgimtarët. Sa para ka paguar
qeveria sivjet për mërgimtarët dhe a duhet të
vazhdojë ky model i financimit apo të gjendet
një tjetër?
Mazreku: Byroja Kosovare e Sigurimit është

partner i Qeverisë së Republikës së Kosovës
në përmbushjen e qëllimeve dhe të drejtave
ndaj qytetarëve të vendit si dhe ndaj bashkatdhetarëve tanë. Ky vit është viti i tretë i zbatimit
të praktikës së mbulimit të kostos së primit të
sigurimit kufitar për disa kategori të mjeteve
motorike me targë të huaj. Në zbatim të kësaj
marrëveshjeje, gjatë vitit të kaluar Byroja
Kosovare e Sigurimit i ka pasur disa sfida të
theksuara dhe atë lidhur me verifikimet e domosdoshme të mjeteve motorike krahasuar
me policat e shtypura, pas të cilit verifikim
do të bëhej i mundur realizimi i pagesës nga
Ministria e Financave. Ky model i funksionimit, sigurisht që ishte i përkohshëm dhe nuk
duhet të shihet si një instrument i caktuar
për të rregulluar çështjet e sigurimit të detyrueshëm kufitar, por ajo që ne jemi duke u
angazhuar maksimalisht është, plotësimi i të
gjitha kushteve të nevojshme për anëtarësim
në Këshillin e Byrove në Bruksel, si model
dhe zgjidhje e vetme për trajtimin e drejtë të
bashkatdhetarëve tanë kur ata qëndrojnë në
Kosovë. Sigurisht, edhe në këtë aspekt ka sfida
të theksuara, siç janë njohja ndërkombëtare
e targave të Kosovës, patent-shoferëve, ulja
e numrit të mjeteve motorike të pasiguruara,
deri në limitet e pranueshmërisë për të qarkulluar sipas rregullave të caktuara brenda zonës
së Kartonit të Gjelbër, për të cilën jemi duke
bashkëpunuar ngushtë me Ministrinë e Punëve
të Brendshme, Ministrinë e Financave, Punës
dhe Transfereve dhe Bankën Qendrore të Kosovës. Për dallim nga vitet e kaluara, sivjet
Ministra e Financave e ka rregulluar në mënyrë
praktike çështjen e rimbursimit të policave
që bashkatdhetarët tanë blejnë kur vijnë në
Kosovë, pasi që polica e tyre e sigurimit nuk
mbulon shtetin tonë. Sivjet qytetarët duhet ta
paguajnë policën në sportelet e BKS-së dhe më
pastaj ata mund të aplikojnë për rimbushim në
platformën e-Kosova. Mendoj se ky ndryshim
është në të mirë të të gjitha palëve.
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Asetet e
sektorit të
sigurimeve
arrijnë në
250 milionë euro
Asetet e sektorit të sigurimeve deri
në fund të muajit shkurt të këtij viti
kanë arritur në 250 milionë euro,
nga 223 sa kanë qenë në periudhën e
njëjtë të vitit paraprak. Bazuar në të
dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të
Kosovës, shihet se astetet e sektorit
të sigurimeve në vend janë duke u
ngritur nga muaji në muaj.

248.945.941
Nënshkruhet memorandumi
për implementimin e
vendosjes së ngjitësve
Guvernatori i Bankës Qendrore të
Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti,
zëvendësministri i Mjedisit, Planifikimit
Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysen
Durmishi, drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku, si dhe Genc Hamzaj
nga Agjencia e Regjistrimit Civil, kanë nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit
për implementimin e projektit për vendosjen e ngjitësve (stikersave) në xhamat
e automjeteve, projekt ky i mbështetur në

tërësi nga BKS-ja. Drejtori i BKS-së Sami
Mazreku, ka falënderuar guvernatorin e
BQK-së, Fehmi Mehmeti, zëvendësministrin
Durmishi dhe ARC-në, për angazhimin që
kanë pasur ditëve të fundit për implementimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm,
i cili për qëllim ka uljen e numrit të automjeteve të paregjistruara në vend. Fillimi
i këtij projekti shumë të rëndësishëm ka
filluar të zbatohet në praktikë nga 15 prilli
i këtij viti

Mos dil pa policë sigurimi
Byroja Kosovare e Sigurimit ka nisur
një fushatë sensibilimi për uljen e numri të
automjeteve të pasiguruara në vend. Përmes
kësaj fushate, por edhe zbatimit të vendimit
për vendosjen e ngjitësve, BKS-ja synon ta
ulë në minimum numrin e automjeteve të
paregjistruara në vend.
“Përmes fushatës që e kemi nisur dhe të
tjerave që janë në proces të përgatitjes, ne
synojmë ta ulim në pikën zero numrin e
automjeteve të paregjistruara në vend. E
kam thënë shumë herë më parë, automjetet
e paregjistruara së pari i rrezikojnë të gjithë
pjesëmarrësit në komunikacion, pasi që ato
janë të pakontrolluara teknikisht, së dyti e
dëmtojnë në masë të madhe arkën e shtetit,

ka arritur shuma
e aseteve në sektorin e sigurimeve
në fund të muajit
shkurt 2022.

223.649.635
ishte shuma e
aseteve në sektorin e sigurimeve
në fund të muajit
shkurt 2021.

199.437.791

pasi që nuk paguajnë taksa, dhe së treti i
dëmtojnë kompanitë dhe industrinë e sigurimeve, ku këta të fundit duhet të paguajnë një
dëm për një person që nuk ka paguar prim”,
ka thënë drejtori i BKS-së Sami Mazreku.

ishte shuma e
aseteve në sektorin e sigurimeve
në fund të muajit
shkurt 2020.

29,766,462€

ka arritur volumi i primeve të shkruara
bruto në fund të muajit mars të këtij viti.
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Tregu i sigurimeve
u rrit për 16,38 %
Gjatë periudhës janar - mars 2022, tregu i sigurimeve ka pasur
një rritje prej 16.38% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit
2021. Volumi i primeve të shkruara bruto në krahasim me
periudhën paraprake është rritur për 4,189,955 euro më shumë
duke arritur gjithsej shumën prej 29,766,462 euro
Tregu i sigurimeve në vendin tonë po vazhdon të zhvillohet me ritme të shpejta, sikurse
në shtete të zhvilluara evropiane. Duke iu
referuar të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë tremujorit të parë të
këtij viti, 56 për qind të tregut e mbulojnë
sigurimet obligative, derisa pjesa tjetër prej
44 % i përket sigurimeve vullnetare.
Gjithmonë duke iu referuar të dhënave
zyrtare të BQK-së, shihet se gjatë periudhës janar - mars 2022 tregu i sigurimeve ka
pasur një rritje prej 16.38% krahasuar me
periudhën e njëjtë të vitit 2021. Volumi i pri-

16.38%
11.38%

meve të shkruara bruto në krahasim me periudhën paraprake është rritur për 4,189,955
euro më shumë duke arritur gjithsej shumën
prej 29,766,462 euro.
Më tutje, sipas statistikave të fundit të
Bankës Qendrore të Kosovës, shihet se volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës në fund të muajit mars të këtij
viti arriti shumën 27,880,723 euro, duke
shënuar një rritje në masën prej 13.57%
krahasuar me periudhën janar - mars 2021.
“Numri i kontratave në sigurimin e Jo-Jetës
arriti në 227,069, duke shënuar një rritje

është rritur tregu
i sigurimeve gjatë
tremujorit të parë
të këtij viti, në
raport me
tremujorin e njëjtë
të vitit paraprak.
është rritur numri i kontratave të kompanive të sigurimit me qytetaret në fund
të muajit mars të këtij viti,
krahasuar me periudhën e
njëjtë të vitit paraprak.

56%

44%

të tregut të
sigurimeve e
përbejnë sigurimet
obligative.

të tregut të
sigurimeve e
përbejnë sigurimet
vullnetare.

në masën prej 10.23% më shumë krahasuar
me periudhën e njëjtë janar - mars 2021”,
thuhet më tutje në statistikat e fundit të
BQK-së. Gjithashtu edhe volumi i primeve të
shkruara bruto në veprimtarinë e Jetës arriti
shumën 1,885,739 euro, duke shënuar një
rritje në masën prej 83.78% krahasuar me
periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Numri
i kontratave në sigurimin e Jetës arriti në
9,194 duke shënuar një rritje në masën
50.01% më shumë krahasuar me periudhën
janar - mars 2021.

29,766,462€
ka arritur volumi i
primeve të shkruara
bruto në fund të muajit
mars të këtij viti.

4,189,955€

është rritur volumi i primeve
të shkruara bruto në
krahasim më tremujorin
e parë të vitit paraprak.

236,263

ka arritur numri i kontratave të
kompanive të sigurimit me qytetarët
në fund të muajit mars të këtij viti.

42,351
dëme u paguan
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për tre muaj

Vetëm gjatë tremujorit të parë të këtij viti kompanitë e sigurimeve,
por edhe Byroja Kosovare e Sigurimit, kanë arritur të paguajnë hiç
më pak se 42,351 dëme, apo 5,101 më shumë se sa në periudhën e
njëjtë të vitit paraprak. Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit Sami
Mazreku ka thënë se si BKS-ja, ashtu edhe kompanitë e sigurimeve
janë duke paguar dëmet në mënyrë korrekte dhe të shpejtë.
Hiç më pak se 42,351 dëme janë paguar
vetëm gjatë tre muajve të parë të këtij viti nga
kompanitë e sigurimeve, por edhe Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS). Në raport me periudhën e njëjtë të vitit paraprak shihet se ka
një rritje të pagesës së dëmeve prej 5,101 më
shumë. Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit
Sami Mazreku, ka thënë se si BKS-ja, ashtu
edhe kompanitë e sigurimeve janë duke paguar
dëmet brenda afateve kohore të cilat i parasheh legjislacioni në fuqi. “Të gjitha dëmet që
raportohen në Byronë Kosovare të Sigurimit
trajtohen në kohë rekorde. Prej ardhjes sime
në pozitën e drejtorit të BKS-së ne kemi paguar
korret dhe shpejt palët e dëmtuara, pra numri
i rasteve që palët e dëmtuara janë drejtuar
Gjykatave thuajse është zero”, ka thënë drejtori Mazreku. Sipas tij, njëjtë janë duke vazhduar edhe kompanitë e sigurimeve.

14,705,743 EURO DËME
TË PAGUARA
Më tutje drejtori Mazreku tregon se falë
angazhimit të tij dhe stafit të BKS-së, brenda
një afati kohor rekord kanë arritur të mbyllin
shumë lëndë të vjetra dhe njëkohësisht lëndët
e reja që janë raportuar gjithashtu janë shqyrtuar shumë shpejt.
Gjithmonë duke iu referuar të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, shihet se
gjatë periudhës janar - mars 2022, janë paguar
gjithsej 14,705,743 euro dëme.
“Numri i dëmeve të paguara gjatë periudhës
janar - mars 2022, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, është rritur për
5,101 dëme duke arritur në 42,351, nga të
cilat 42,224 dëme janë paguar nga kompanitë
e sigurimit të Jo-Jetës dhe 127 nga kompanitë e sigurimit të Jetës”, thuhet në raportin e
BQK-së.

5,101

13.69%

dëme janë
paguar më shumë
gjatë tremujorit
të parë të këtij
viti në raport me
tremujorin e parë
të vitit 2021.

është më i lartë
numri i dëmeve
të paguara gjatë
periudhës janarmars 2022 në
raport me periudhën e njëjtë
janar-mars 2021.

14,705,743€
dëme janë paguar vetëm
gjatë tre muajve të parë të
këtij viti nga Byroja Kosovare e
Sigurimit, por edhe kompanitë
e sigurimeve që operojnë në
Kosovë.
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BIE DUKSHËM NUMRI I
DËMEVE TË RAPORTUARA
NË FONDIN E SIGURIMIT
Gjatë periudhës janar-prill 2022 numri i dëmeve të
raportuara në Fondin e Kompensimit pranë Byrosë Kosovare
të Sigurimit (BKS) është 740 nga 937 sa ishte periudhë e
njëjtë të vitit të kaluar. Pra, kemi një rënie të dëmeve të
raportuara prej më shumë se 21 përqind
iSIGURIME
Numri i dëmeve të raportuara në Fondin e
Sigurimit pranë Byrosë Kosovare të Sigurimit
(BKS), gjatë periudhës janar-prill 2022, në raport me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka
rënë dukshëm prej më shumë se 21 përqind.
Bazuar në të dhëna zyrtare shihet se për katër
muaj në Fondin e Kompensimit janë raportuar
740 raste. Drejtori i BKS-së Sami Mazreku thotë
se fushata e mëdha sensibilizuese ka filluar të
jap rezultate konkrete. Ai më tutje shpreson se
në një të ardhme të shpejtë numri i veturave të
paregjistruara në vend do të bie edhe më shumë,
e që do të ndikojë direkt edhe në ulje të aksidenteve të shkaktuara nga automjetet e paregjistruara. “Fushatat tona të organizuara deri
më tash, vendimi për vendosjes e ngjitëseve në
xhama të automjeteve, besoj se do të ndikojnë
në uljen e numrit të automjeteve të paregjistruara në vend. Ne do të angazhohemi që brenda
një periudhe të shkurtër kohore të ulim numrin
e automjeteve të paregjistruara në piken zero,
për t’i hapur rrugë anëtarësimit të Kosovës në
Byronë e Kartonit të Gjelbër. Ky është qëllimi
im kryesor”, ka thënë drejtori Mazreku.

raste në Fondin e Kompensimit, nga 211 sa
kanë qenë në muajin e njëjtë të vitit paraprak,
pra sipas tij numri i dëmeve të raportuara
është më i vogël për 26 për qind. Po ashtu,
ai shton se gjatë muajit mars 2022 numri i
dëmeve të raportuara ka qenë 181, derisa në
muajin mars 2021 numri i dëmeve të raportuara ka qenë 211, pra numri i dëmeve është
22,9 përqind më i vogël. “Në muajin shkurt
2022 numri i dëmeve të raportuara në Fondin
e Kompensimit ka qenë 170, derisa në shkurt
të vitit 2021 ka qenë 167. Pra, kemi një rritje
prej 1,7 për qind”, ka thënë më tutje drejtori
Mazreku. Gjithashtu edhe në muajin janar
2022 numri i dëmeve të raportuara në Fondin
e Kompensimit ka qenë 233 nga 324 sa ka
qenë në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar,
ka një rënie të dëmeve të raportuara prej më
shumë se 28 përqind.

DËMET E RAPORTUARA NË
PERIUDHËN JANAR-PRILL 2022
Më tutje drejtori Mazreku tregon se vetëm
në muajin prill të këtij viti janë raportuar 156

KRAHASIMI NDËR VITE
Gjithnjë duke u bazuar në të dhëna zyrtare
të Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS) shihet
se gjatë periudhës janar-prill 2022 numri i
dëmet ë raportuara në Fondin e Kompensimit
ka qenë 740, derisa në periudhën e njëjtë të
vitit 2021 numri i dëmeve të raportuara në
periudhën janar-prill 2021 ka qenë 937, apo
më shumë se 100 për qind krahasuar me katër
muajt e parë të vitit 2020.

937

100,2%

DËME JANË RAPORTUAR NË
FONDIN E KOMPENSIMIT,
PRANË BYROSË KOSOVARE TË
SIGURIMIT (BKS)
GJATË PERIUDHËS
JANAR- PRILL 2021.

ËSHTË MË I LARTË NUMRI I
DËMEVE TË RAPORTUARA
NË FONDIN E KOMPENSIMIT,
PRANË BYROSË KOSOVARE
TË SIGURIMIT (BKS) GJATË
PERIUDHËS JANAR-PRILL 2021,
KRAHASUAR MË MUAJIN
E NJËJTË TË VITIT
PARAPRAK.

Fushatat tona të organizuara
deri më tash, vendimi për vendosjes e ngjitëseve në xhama
të automjeteve, besoj se do të
ndikojnë në uljen e numrit të
automjeteve të paregjistruara
në vend. Ne do të angazhohemi
që brenda një periudhe të
shkurtër kohore të ulim numrin
e automjeteve të paregjistruara
në piken zero, për t’i hapur
rrugë anëtarësimit të Kosovës
në Byronë e Kartonit të Gjelbër.
Ky është qëllimi im kryesor”
SAMI MAZREKU, DREJTOR I
BYROSË KOSOVARE TË SIGURIMIT

740

DËME JANË RAPORTUAR NË
FONDIN E KOMPENSIMIT,
PRANË BYROSË
KOSOVARE TË SIGURIMIT
(BKS) GJATË
PERIUDHËS
JANAR- PRILL 2022.
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Dëmet e raportuara në Fondin e Kompensimit,
pranë Byrosë Kosovare të Sigurimit

26%

ËSHTË MË I ULËT NUMRI I
DËMEVE TË RAPORTUARA
NË FONDIN E KOMPENSIMIT,
PRANË BYROSË KOSOVARE TË
SIGURIMIT (BKS) GJATË MUAJIT
PRILL 2022, KRAHASUAR MË
MUAJIN E NJËJTË TË VITIT
PARAPRAK.

156

dëme

22.9%

ËSHTË MË I ULËT NUMRI I
DËMEVE TË RAPORTUARA
NË FONDIN E KOMPENSIMIT,
PRANË BYROSË KOSOVARE TË
SIGURIMIT (BKS) GJATË MUAJIT
MARS 2022, KRAHASUAR MË
MUAJIN E NJËJTË TË VITIT
PARAPRAK.

PRILL
2022

181

dëme

MARS
2022

Dëme të
raportuara

SHKURT

170

2022

dëme

JANAR

2022

1.7%

ËSHTË MË I LARTË NUMRI I
DËMEVE TË RAPORTUARA
NË FONDIN E KOMPENSIMIT,
PRANË BYROSË KOSOVARE TË
SIGURIMIT (BKS) GJATË MUAJIT
SHKURT 2022, KRAHASUAR
MË MUAJIN E NJËJTË TË VITIT
PARAPRAK.

233

dëme

28%

ËSHTË MË I ULËT NUMRI I
DËMEVE TË RAPORTUARA
NË FONDIN E KOMPENSIMIT,
PRANË BYROSË KOSOVARE TË
SIGURIMIT (BKS) GJATË MUAJIT
JANAR 2022, KRAHASUAR MË
MUAJIN E NJËJTË TË VITIT
PARAPRAK.

06 iSIGURIMET

TË LUMTUR QË PO
PREZANTOJMË NJË
BYRO KREJTËSISHT

TË REFORMUAR
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS) në një
intervistë për “iSIGURIME” tregon për konferencën ndërkombëtare
që do të mbahet në Prishtinë gjatë muajit qershor për nder të 11
vjetorit të themelimit të BKS-së. Ai tregon po ashtu për punën e
madhe që është bërë në BKS gjatë 15 muajve të fundit. Lansimi
i sistemit INSUREX me katër aplikacione, vendosja e ngjitëseve,
marrëveshja me Malin e Zi, finalizimi i marrëveshjes së re me
Republikën e Shqipërisë, si dhe pagesën e dëmeve në kohë reale.
Mazreku thotë se pjesa sa i përket BKS-së për anëtarësimin e
Kosovës në Byronë e Kartonit të Gjelbër thuajse është përfunduar
në tersi. Sipas tij, tashmë ka mbetur vetëm pjesa që u takon
institucioneve të vendit. Mazreku shprehet i lumtur që në këtë
konferencë ndërkombëtare po e prezanton Byronë Kosovare të
Sigurimit si një institucion krejtësisht te reformuar
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Sami Mazreku,
drejtor i Byrosë
Kosovare të
Sigurimit

D

I gjithë stafi në BKS-së punon
më përkushtim maksimal për
të trajtuar shpejt dhe korrekt
lëndët e raportuara. Të bëhem
realist, 9115 dosje vetëm të
lexohen është problem, e lëre
më të trajtohen, konfirmohen
dhe paguhen

Sami Mazreku

rejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit, Sami
Mazreku, ka thënë se angazhimi i tij 15 mujor
shpreson se do të vlerësohet maksimalisht nga
Këshilli i Byrove, ku gjatë muajit qershor do
të jenë pjesë e konferencës ndërkombëtare.
Sipas tij, Vlen të ceket se në këtë konferencë
të rëndësishme ndërkombëtare pjesëmarrës do
të jenë edhe përfaqësues të institucioneve publike shtetërore, duke filluar nga presidentja
e vendit Vjosa Osmani, kryeministri Albin
Kurti, të cilët janë ftuar dhe presim që ditët
në vazhdim ta konfirmojnë pjesëmarrjen për
këtë konferencë. Pjesëmarrës në këtë konference të rëndësishme do të jenë edhe drejtorët
e Byrove të Rajonit, por edhe më larg.
SIGURIME: A ka të nënshkruar BKS-ja
marrëveshje bashkëpunimi me Byrotë e
shteteve të rajonit ?
Mazreku: Kur kam ardhur në krye të BKSsë në mësim e problemeve të shumta që kam
gjetur ka qenë mosbashkëpunimi si duhet me
shtete të rajonit, sidomos me Shqipërinë. Me
këtë shtet për herë të fundit memorandumi
i bashkëpunimit ishte nënshkruar në vitin
2006, derisa me Malin e Zi nuk ka pasur fare
marrëveshje të nënshkruar derisa kam ardhur
unë në pozitën e drejtorit. Pas një angazhimi
shumë të madh ne kemi arritur të përmbyllim
thuajse në tërësi të gjitha detyrimet dhe të
përgatitemi për nënshkrimin e memorandumit
të ri. Unë kam pasur shumë takime, së fundmi
në Byronë Kosovare të Sigurimit e kam pritur
Znj. Anila Hoxha – drejtore e përgjithshme
e Byrosë Shqiptare të Sigurimit (BSHS), me
qëllim të diskutimit lidhur me modalitetin e
ripërtëritjes së Memorandumit të Mirëkuptimit mbi njohjen reciproke të certifikatave të
sigurimit për të dy vendet, memorandum ky
i cili është nënshkruar në vitin 2006. Fokus
në memorandumin e ri ndërmjet dy byrove,
do të jetë rritja e bashkëpunimit në fushën e
trajtimit dhe pagesës së dëmeve ndaj palëve të
treta të dëmtuara në aksidente të komunikacionit. Memorandumi i ri do të nënshkruhet
në javët në vijim, në saje të mbylljes së ciklit
të nënshkrimit të memorandumeve me të gjitha byrotë e rajonit, me synim të ndërtimit të
raporteve sa më të mira me të to. Këto përpjekje bëhen qëllim të gjetjes së mënyrave alternative për aplikimin e sistemit të kartonit
të gjelbër për drejtuesit kosovarë të mjeteve
motorike. Gjithashtu, para pak ditësh në zyrat
e Byrosë Kosovare të Sigurimit kam pritur në
takim z. Trajce Latinovski - drejtor ekzekutiv
i Byrosë së Sigurimit në Maqedoninë e Veriut
(NIBM), me qëllim të intensifikimit dhe rritjes
së bashkëpunimit ndërmjet të dy byrove. Në
këtë takim gjithashtu e kam njoftuar Latinovskin për zhvillimin e industrisë së sigurimeve në
vitet e fundit si dhe avancimet teknologjike në
këtë fushë. Byroja e Sigurimit në Maqedoninë
e Veriut në çdo kohë do të ofrojë përkrahje
institucionale në aplikimin e modaliteteve të
përshtatshme teknike për zbatimin e sistemit
të Kartonit të Gjelbër në Republikën e Kosovës.
SIGURIME: Keni paralajmëruar se një
delegacionit i Byrosë së Kartonit të Gjelbër do ta vizitojë Kosovën. A mund të na
jepni më shumë hollësi për ketë vizitë ?
Mazreku: Po, pas nëntë viteve bllokadë
nëse mund ta quaj ashtu, më në fund edhe

delegacioni ose përfaqësuesit më të lartë të
Byrosë së Kartonit të Gjelbër e kanë konfirmuar vizitën në Byronë Kosovare të Sigurimit
më 15 qershor të këtij viti. Një ditë më vonë,
respektivisht me 16 qershor, ata gjithashtu
do të jenë pjesëmarrës edhe në konferencën
ndërkombëtare e cila organizohet edhe në
shenjë të shënimit të 11 vjetorit të themelimit
të Byrosë Kosovare të Sigurimit. Gjatë kësaj
konference ne do të prezantojmë volumin e
punëve tona që kemi realizuar brenda një periudhe prej rreth 15 muajsh, prej kur unë kam
ardhur si drejtor i BKS-së. Gjithashtu, nga ta
do të mësojmë edhe për pjesën tjetër të punëve
që Kosova duhet të kryej, sidomos pjesa e cila
u përket institucioneve të shtetit, që BKS-ja
më në fund të jetë pjesë e Byrosë së Kartonit
të Gjelbër. Mund të them se pas një angazhimi
intensiv prej më shumë se 15 muajsh ne sot
po prezantojmë një institucion krejtësisht të
reformuar. Pra, sot kemi komplet një pozicion
tjetër në raport edhe me institucionet publike
dhe private, kemi tërhequr vëmendjen institucionale. Në disa raste jemi bërë edhe partner
i Qeverisë, qoftë me vendosjen e targave të
përkohshme në kufi atje, qoftë me forma tjera,
siç është edhe vendimi i fundit për vendosjen
e ngjitëseve në xhama të automjeteve, projekt
ky i mbështetur 100 për qind nga kompanitë e sigurimeve në vendin tonë. E them me
përgjegjësi se është komplet një situatë e re që
besoj se edhe nga Këshilli i Byrove në qershor
do të vlerësohet maksimalisht. Vlen të ceket se
në këtë konferencë të rëndësishme ndërkombëtare pjesëmarrës do të jenë edhe përfaqësues
të institucioneve publike shtetërore, duke filluar nga presidentja e vendit Vjosa Osmani,
kryeministri Albin Kurti, të cilët janë ftuar dhe
presim që ditët në vazhdim ta konfirmojnë
pjesëmarrjen për këtë konferencë. Pjesëmarrës në këtë konference të rëndësishme do të
jenë edhe drejtoret e Byrove të Rajonit, por
edhe më larg.
iSIGURIME: Para pak ditësh keni lansuar edhe katër aplikacione në kuadër
të sistemit INSUREX. A mund të na jepni
detaje se për çka shërbejnë këto ?
Mazreku: Po lansimi i këtyre katër aplikacioneve super inovative është njeri prej shumë
sukseseve që ne kemi shënuar gjatë menaxhimit 15 mujor. Pra, behët fjalë për katër aplikacione të cilat shkarkohen edhe në telefonin
mobile e që janë shumë të rëndësishme për
qytetarët e Kosovës. Raporti Evropian i Aksidentit është njeri prej aplikacioneve të lansuara e që realisht ka lehtësuar dhe thjeshtësuar
tej mase punën në rast aksidenti. Në të kaluarën shoferet e aksidentuar është dashur ta
hartojnë skicën në Raportin Evropian, më
pas ta nënshkruajnë dhe dorëzojnë për rimbursim në kompaninë e sigurimit, derisa tash
përmes dy numrave të policave vetëm përmes
një fotografie nga vendi i ngjarjes (aksidentit)
personat e aksidentuar mund ta raportojnë
direkt rastin. Pra është shumë thjeshtë, shumë
lehtë dhe shumë më shumë efikase. Harta e
Aksidentit po ashtu është një aplikacion tjetër
shumë inovativ ku në kohe reale do të publikohen të dhëna të aksidenteve të raportuara. Pra, qytetarët tashmë gjatë ecjes në rruge
në aplikacionin e shkarkuar në telefon do të
mund të shohin vendet ku ka pasur aksidente
me pasoja fatale, por edhe ato me lëndime të
rënda e lehta. Certifikata e Aksidentit po ashtu

Kur kam ardhur në krye të BKS-së në
mësim e problemeve të shumta që
kam gjetur ka qenë mosbashkëpunimi
si duhet me shtete të rajonit, sidomos
me Shqipërinë. Me këtë shtet për herë
të fundit memorandumi i bashkëpunimit
ishte nënshkruar në vitin 2006, derisa me
Malin e Zi nuk ka pasur fare marrëveshje
të nënshkruar derisa kam ardhur unë në
pozitën e drejtorit.

Sami Mazreku

edhe një aplikacion tjetër super inovativ dhe
shumë i rëndësishëm, pasi që tash e tutje kundrejt një pagese shumë minimale qytetaret do
ta kenë mundësinë të verifikojnë të kaluarën e
automjetit që ata e posedojnë. Ky aplikacion
është shumë i rëndësishëm sidomos gjatë shitblerjes së automjeteve pasi që qytetaret tash e
tutje mund ta dinë nëse automjeti që ata po e
blejnë ka qenë i përfshirë, apo jo ndonjëherë në
ndonjë aksident në vendin tonë. Dhe së fundi,
aplikacioni i katër i lansuar është ai antimashtrim, i cili do të jetë vetëm në shërbim të kompanive të sigurimit të cilat operojnë në vendin
tonë. Përmes këtij aplikacioni kompanitë e
sigurimeve do ta kenë më lehtë të identifikojnë rastet kur qytetaret tentojnë të mashtrojnë kompanitë e sigurimeve. Po ashtu, deri në
fund të vitit ne kemi paraparë të lansojnë edhe
produkte tjera të cilat kanë për qëllim avansimin e Industrisë së sigurimeve në vendin tonë.
iSIGURIME: Para pakë kohës keni filluar zbatimin e vendimit për vendosjen
e ngjitëseve. A ka filluar të jep rezultate
në praktikë ?
Mazreku: Projekti për vendosjen e ngjitëseve
në xhama të automjeteve, është njera prej punëve më të rëndësishme që janë bërë gjatë kësaj
periudhe prej kur unë e drejtoj Byronë Kosovare të Sigurimit. Është interesante, pavarësisht që ka kaluar një kohë shumë e shkurtër,
më pak se dy muaj e gjysmë që ka filluar të aplikohet vendimi ka rënie të dukshëm të rasteve të
raportuara për kompensim të dëmit. Pra, nëse
e krahasojmë me periudhën e njëjte të vitit të
kaluar shihet qartë se ka 200 kërkesa apo 200
aksidente më pak që kanë ndodhur. Duke u
bazuar në këtë trend ne besojmë se brenda një
periudhe shumë të shkurtër kohore rezultatet
do të jenë edhe më të theksuara. Ashtu siç e kam
thënë edhe shumë herë në të kaluarën, numri i
madh u automjeteve të paregjistruara në vend
përpos që i ka dëmtuar tej mase kompanitë
e sigurimeve, pasi që në bazë të ligjit Fondi
i Kompensimit në BKS financohet direkt nga
Kompanitë e Sigurimeve, veturat e paregjistruara kanë dëmtuar shumë edhe buxhetin e

shtetit, pasi që ato nuk kanë paguar asnjë taksë
të paraparë me ligjet e aplikueshme në vendin
tonë. Tash përmes vendosjes së ngjitëseve në
xhama të automjeteve, Policia e Kosovës e ka
shumë më të lehtë identifikimin e veturave të
paregjistruara. E kemi thënë shumë herë në
të kaluarën, por po e përsëris edhe një herë.
Pasojat nga shkaktimi i aksidentit pa policë
sigurimi janë shumë të mëdha për shoferin që
e ka shkaktuar aksidentin. Përmes gjobës që ai
do ta paguajë për shkak të daljes në komunikacion pa policë sigurimi, ai njëkohësisht do të
paguajë të gjithë koston e kompensimit të palës
së dëmtuar. Në bazë të ligjit BKS-ja kompenson
menjëherë palën e dëmtuar, derisa më pastaj
mjetet i rimburson nga shkaktari i aksidentit.

Memorandumi i ri
do të nënshkruhet
në javët në
vijim, në saje të
mbylljes së ciklit
të nënshkrimit të
memorandumeve
me të gjitha
byrotë e rajonit,
me synim të
ndërtimit të
raporteve sa më
të mira me të to.

iSIGURIME: Gjatë vitit të kaluar keni
mbyllur më shumë se 9100 lëndë. A është
duke vazhduar edhe sivjet me dinamikë
të njëjtë ?
Mazreku: Pa dyshim se i gjithë stafi në BKSsë punon më përkushtim maksimal për të trajtuar shpejt dhe korrekt lëndët e raportuara.
Të bëhem realist, 9115 dosje vetëm të lexohen
është problem, e lëre më të trajtohen, konfirmohen dhe paguhen. Mirëpo, angazhimi i stafit
në koordinim me planin dinamik të menaxhmentit që është aprovuar në asamble, është
përshtatur në një kohë shumë të shkurtër, për
çka kjo punë kaq e madhe është e përbashkët
edhe me menaxherët e dëmeve dhe drejtorët e
departamenteve tjera, që e kanë kuptuar misionin dhe qëllimin tonë që prioritete është edhe
pagesa e dëmeve në kohë thuajse reale. Po ashtu
edhe nga fillimi i këtij viti stafi është angazhuar
maksimalisht, madje në disa raste edhe jashtë
orarit të punës për të trajtuar dhe paguar shpejt
dëmet e raportuara. Pra sivjet nëse flasim në
numër janë 1675 dëme apo kërkesa që janë
paguar, e kthyer në vlerë afërsisht janë 2.7 milionë euro, e që shuma është shumë më e madhe
krahasuar me çdo vit tjetër. Ju e dini që e kam
thënë në një intervistë tjetër se prioritet i joni
përveç tjerave është edhe trajtimi dhe pagesa
në kohë e dëmeve, këtë trend do ta vazhdojmë
edhe gjatë vitit.
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TRENDI I SHITJES SË
Gjatë tremujorit të parë të këtij viti shitja e policave obligative dhe e atyre vullnetare kanë shënuar një rritje të konsiderueshme. Gjatë këtij tremujori kompanitë kanë shitur 100,984 polica obligative, apo 10,23 % më shumë, derisa gjatë kësaj
periudhe kohore të gjitha kompanitë kanë shitur 74,090 polica vullnetare, apo 56,44 % më shumë sesa në periudhën e
njëjtë të vitit paraprak. Më poshtë në mënyrë të detajuar është prezantuar ndarja e tregut sa i përket shitjes së policave
në numër, jo në vlerë që nga viti 2003 e deri më tash.

OBLIGATIVE

KRAHASIMI

KUFITARE

KRAHASIMI

2021

485.139

+17,59%

447.163

+106,29%

2020

412.567

-7,24%

216.764

-48,95 %

2019

444.780

+5,55%

424.615

+8,34%

2018

421.372

+1,83%

391.898

+1,94%

2017

413.793

+7,00%

384.420

+6,05%

2016

386.718

+10,48%

362.464

-18,00%

2015

350.016

+5,31

442.031

-9,50%

2014

332.350

+2,67%

488.598

+11,76%

2013

323.682

+16,33%

437.184

+23,00%

2012

278.235

-2,68%

355.407

+63,21%

2011

285.900

+10,80%

220.452

+14,34%

2010

258.022

+1,80%

192.801

+6,3%

2009

253.445

+0,75%

181.290

+18,48%

2008

251.541

+8,01%

153.001

+6,5%

2007

232.878

-7,4%

143.623

+5,46%

2006

251.641

+8,05%

136.182

+1,17%

2005

223.770

-7,49%

134.596

+11,59%

2004

241.901

+21,42%

120.609

+94,30

2003

199.223

62.073
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POLICAVE 2003-2021
VULLNETARE

KRAHASIMI

TOTALE

KRAHASIMI

214.091

+9,93%

1.146.393

+39,11%

194.739

-40,52%

824.072

-31,14%

327.446

+25,89%

1.196.841

+11,46%

260.092

+15,51%

1.073.722

+4,92%

225.156

+11,26 %

1,023,369

+7,54%

202.357

+9,11%

951.539

-2,65%

185.460

+4,72%

977.507

-2,05%

177.093

+13,03%

998.041

+8,77%

156.665

+26,82%

917.531

+21,17%

123.530

+24,95%

757.172

+25,10%

98.862

+9,94%

605.214

+11,92 %

89.916

+16,72%

540.739

+5,66%

77.031

+7,20 %

511.766

+7,42%

71.852

+460,42%

476.394

+17,23%

12.821

-28,68%

406.343

+0,13%

17.977

+23,80%

405.800

+8,8%

14.520

+72,38%

372.886

+0,52%

8.423

+120%

370.933

+39,90%

3.827

265.123
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ULET NUMRI I DËMEVE
TË RAPORTUARA NË
SIGURIMIN KUFITAR
Gjatë periudhës janar-prill 2022 në Sigurimin Kufitar, pranë
Byrosë Kosovare të Sigurimit(BKS) janë raportuar 336
raste, nga 424 sa kanë qenë në periudhën e njëjtë të vitit
paraprak. Për nga numri i dëmeve të raportuara shifra është
për 88 më e ulët, derisa në përqindje është 20,7 % më pak.

-1.2%

1,2 % është më i ulët numri
i rasteve të raportuara në
Sigurimin Kufitar në Byronë Kosovare të Sigurimit gjatë muajit
shkurt 2022, në raport me
muajin shkurt të vitit paraprak.

-21.2%

është më i ulët numri i rasteve
të raportuara në Sigurimin
Kufitar në Byronë Kosovare të
Sigurimit gjatë muajit janar
2022, në raport me muajin
janar të vitit paraprak.

-41.4%

është më i ulët numri i rasteve
të raportuara në Sigurimin
Kufitar në Byronë Kosovare të
Sigurimit gjatë muajit mars
2022, në raport me muajin
mars të vitit paraprak.

82

dëme

65

dëme

126

63

dëme

dëme
SHKURT

JANAR

-10%

është më i ulët numri i rasteve
të raportuara në Sigurimin
Kufitar në Byronë Kosovare
të Sigurimit gjatë muajit prill
2022, në raport me muajin prill
të vitit paraprak.

Dëmet e raportuara
në Sigurimin Kufitar
në Byronë Kosovare
të Sigurimit

JANAR-PRILL 2022

MARS

PRILL
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iSIGURIME
Në fondin e Sigurimit Kufitar në Byronë Kosovare të Sigurimit (BKS) gjatë
katër muajve të parë të vitit ka rënë
dukshëm numri i dëmeve të raportuara, në raport me periudhën e njëjtë
të vitit paraprak. Bazuar në të dhëna
zyrtare shihet se gjatë periudhës
janar-prill 2022 në Sigurimin Kufitar,
pranë Byrosë Kosovare të Sigurimit
(BKS) janë raportuar 336 raste, nga
424 sa kanë qenë në periudhën e
njëjtë të vitit paraprak. Për nga numri
i dëmeve të raportuara shifra është
për 88 më e ulët, derisa në përqindje
është 20,7 % më pak.

ÇKA MBULON
SIGURIMI KUFITAR ?
Sigurimi kufitar i mbulon të gjitha dëmet ndaj
palëve të treta, të cilat shkaktohen nga pronarët
e mjeteve motorike me tabela të huaja që kanë
sigurim të vlefshëm kufitar. Ky sigurim nuk i mbulon
dëmet e shkaktuara në automjetin e shkaktarit të
dëmit, dëmet e shkaktuara nga personat e panjohur
(N/N ose godit dhe ik), dëmet e shkaktuara nga
fatkeqësitë natyrore, si dhe dëmet e shkaktuara
nga vetë poseduesi i këtij sigurimi, vetë rrokullisja,
kafshët në rrugë etj.

Prill 2021 - prill 2022
Sipas të dhënave të Byrosë Kosovare
të Sigurimit shihet se në muajin prill
të këtij viti në Sigurimin Kufitar në
BKS janë raportuar 63 raste, nga 70
sa kanë qenë në periudhën e njëjtë

NË RAST TË AKSIDENTIT NË TRAFIK, KU DUHET
TË LAJMËROHET POSEDUESI I SIGURIMIT KUFITAR
VALID?
Në rast të aksidentit për të cilin poseduesi i
sigurimit kufitar nuk është shkaktar (fajtor), atëherë
poseduesi i sigurimit kufitar fillimisht duhet ta

të vitit paraprak. Pra, ka një rënie të
rasteve të raportuara për 10 për qind.

lajmërojë Policinë e Trafikut dhe pastaj ta adresojë
kërkesën e tij për kompensim të dëmit te kompania
e sigurimit në të cilën është i siguruar, e që mund të
jetë secila nga kompanitë e sigurimit e licencuar për
të operuar në tregun e sigurimeve në Republikën e
Kosovës.

Mars 2021 - mars 2022
Po ashtu, sipas të dhënave të Byrosë
Kosovare të Sigurimit shihet se në
muajin mars të këtij viti në Sigurimin
Kufitar në BKS janë raportuar 65 raste,
nga 111 sa kanë qenë në periudhën
e njëjtë të vitit paraprak. Pra, ka një
rënie të rasteve të raportuara për 41,4
për qind.
Shkurt 2021 - shkurt 2022
Gjatë muajit shkurt të këtij viti në
Sigurimin Kufitar pranë Byrosë Kosovare të Sigurimit janë raportuar 82
raste, nga 83 sa kanë qenë gjatë
muajit shkurt të vitit 2021. Pra, kemi
një rënie të rasteve prej 1,2 për qind.
Janar 2021 - janar 2022
Sipas të dhënave të Byrosë Kosovare
të Sigurimit shihet se në muajin janar
të këtij viti në Sigurimin Kufitar në
BKS janë raportuar 126 raste, nga 160
sa kanë qenë në periudhën e njëjtë të
vitit paraprak. Pra, ka një rënie të rasteve të raportuara për 21,25 për qind.

KUSH DO T’IA KOMPENSOJË DËMIN POSEDUESIT TË
POLICËS KUFITARE TË SIGURIMIT, NËSE SHKAKTARI
NUK KA SIGURIM?
Në rastin kur shkaktari i një dëmi nuk ka sigurim
valid ndaj palëve të treta, dëmin e shkaktuar e
mbulon Fondi i Kompensimit sipas dispozitave
ligjore në fuqi, por më pastaj BKS-ja sipas ligjeve në
fuqi mjetet e paguara i rimburëson nga shkaktari
i aksidentit. Në raste të tilla, pala e dëmtuar,
respektivisht poseduesi i sigurimit valid kufitar, duhet
të paraqitet pranë Byrosë Kosovare të Sigurimit, për
të bërë fotografimin e mjetit motorik të dëmtuar,
si dhe për të plotësuar kërkesën për kompensim të
dëmit.
KUSH DO T’IA KOMPENSOJË DËMIN POSEDUESIT
TË POLICËS KUFITARE TË SIGURIMIT NËSE EDHE
SHKAKTARI POSEDON SIGURIM VALID KUFITAR?
Edhe në raste të tilla, dëmin do ta kompensojë
Fondi i Kompensimit sipas dispozitave ligjore në fuqi.
Pala e dëmtuar, respektivisht poseduesi i sigurimit
valid kufitar, duhet të paraqitet pranë Byrosë
Kosovare të Sigurimit, për të bërë fotografimin e
mjetit motorik të dëmtuar, si dhe për të plotësuar
kërkesën për kompensim të dëmit. (amrks)
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TË HYRAT NË TREGUN E
SIGURIMEVE 2002-2021
Gjatë vitit 2021 të hyrat totale të tregut të sigurimeve kanë
qenë hiç më pak së 114.3 milionë euro, nga 31 milionë
euro sa kanë qenë gjithsej në vitin 2002. Bazuar në të
dhëna zyrtare të Bankës Qendrore shihet qartë se tregu i
sigurimeve në vend është duke u rritur dhe duke u zhvilluar
nga muaji në muaj.

Përgjegjësi ndaj
palës së tretë

Polica kufitare

Jo përgjegjësi
ndaj palëve të
tretë

+16.75%

64.5

7.3

42.6

97.9

-0.10%

57.6

4

36.3

2019

98.0

+8.28%

51.2

7.8

39

2018

90.5

+6.72%

48.6

7.5

34.4

2017

84.9

+4.55%

47.6

7.1

30.2

2016

81.2

+3.04%

45.5

6.9

28.8

2015

78.8

-1.62%

43.1

10.2

25.5

2014

80.1

+3.40%

42.3

14.6

23.2

2013

77.4

-5.03%

43.9

13.1

20.4

2012

81.5

+4.35%

44.2

14.7

22.6

2011

78.1

+9.69%

45.8

9.6

22.7

2010

71.2

+5.04%

40.6

10.6

20

2009

67.8

+20.20%

36.4

12.7

18.7

2008

56.4

+11.02%

35.6

10.9

9.9

2007

50.8

+4.30%

34.9

10.2

5.7

2006

48.7

+3.10%

34.7

9.4

4.6

2005

47.2

+20.70%

33.3

7.1

6.8

2004

39.1

+5.30%

28.7

8.6

1.7

2003

37.1

+19.60%

29.2

6.6

1.3

2002

31

27.2

3.7

0.1

Viti

Premia e
pranuar

2021

114.3

2020

Krahasimi me
vitin paraprak
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NJOFTIM ME RËNDËSI NGA
BYROJA KOSOVARE E SIGURIMIT
Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS)
njofton të gjithë qytetarët e Kosovës
së nga viti i kaluar, pas marrëveshjes
së nënshkruar nga Byroja Kosovare e
Sigurimit dhe Byroja e Sigurimit e Malit
të Zi, hyrja në territorin e Republikës
së Malit të Zi dhe hyrja në Kosovë nga

ky shtet behët vetëm me TPL Plus, respektivisht Karton të Gjelbër, pa paguar
asnjë euro shtesë. Në qoftë se qytetarët
e Kosovës gjatë hyrjes në territorin e
Malit të Zi nuk e posedojnë policën TPL
Plus, atëherë ata duhet të paguajnë sigurimin kufitar. I njëjti princip vlen edhe

për qytetarët e Malit të Zi, të cilët në
mungesë së Kartonit të Gjelbër duhet
të paguajnë policën kufitare. Polica TPL
Plus merret në kompaninë ku e keni
sigurimin e automjetit dhe e njëjta vlen
për hyrje në Republikën e Maqedonisë,
Serbisë dhe Malit të Zi.

Kosova dhe Shqipëria shumë shpejt
me Memorandum të ri për sigurimet
Në zyrat e Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS), drejtori ekzekutiv i BKS-së
Sami Mazreku ka pritur në takim znj.
Anila Hoxha - drejtore e përgjithshme
e Byrosë Shqiptare të Sigurimit (BSHS),
me qëllim që të diskutojnë lidhur me
modalitetin e ripërtëritjes së Memorandumit të Mirëkuptimit mbi njohjen
reciproke të certifikatave të sigurimit
për të dy vendet, memorandum ky
i cili është nënshkruar në vitin 2006.
Në fokus të memorandumit të ri
ndërmjet dy byrove do të jetë rritja
e bashkëpunimit në fushën e trajtimit
dhe pagesës së dëmeve ndaj palëve të
treta të dëmtuara në aksidente të komunikacionit. Memorandumi i ri do të
nënshkruhet në javët në vijim, në vazh-

dën të mbylljes së ciklit të nënshkrimit
të memorandumeve me të gjitha
byrotë e rajonit, me synim të ndërtimit
të raporteve sa më të mira me to, me

qëllim të gjetjes së mënyrave alternative për aplikimin e sistemit të kartonit
të gjelbër për drejtuesit kosovarë të
mjeteve motorike.

Trajnim për Zhvillimin e Sigurimeve
dhe Solvency II, 16-17 maj 2022
Një program trajnimi mbi Zhvillimin
e Sigurimeve dhe Solvencë II, për
udhëheqësit e Industrisë Kosovare
të Sigurimeve është zhvilluar dhe
do të prezantohet nga Pete King
of (CEO në Balkan Xchange) dhe
Declan O’Mahony (Zëvendëskryetar

i BCCK), sipas kushteve të Memorandumit të Mirëkuptimit. ndërmjet
BCCK dhe BKS (Byro Kosovare e
Sigurimeve).
Kryetari i Odës, Mariano Anthony
Davies, komentoi: “Ne besojmë se
kjo marrëdhënie ndërmjet BCCK-së

dhe BKS-së do ta forcojë dhe do të
lejojë që Tregu Kosovar i Sigurimeve
të rritet dhe maturohet. Në këtë
mënyrë, bashkëpunimi ynë do të
sjellë përmirësime ekonomike për
Kosovën dhe përfitime për sipërmarrësit dhe qytetarët e saj”.
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BKS-JA I VË NË PËRDORIM KATËR
APLIKACIONE INOVATIVE NË
SHËRBIM TË QYTETAREVE
Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) në
kuadër të sistemit INSUREX ka vënë në
përdorim edhe katër aplikacione, tre
prej tyre do të jenë në dispozicion për
qytetarët e Kosovës, derisa aplikacioni
i katërt do të jetë në dispozicion për
kompanitë e sigurimeve që operojnë në
tregun e Kosovës. Sami Mazreku, drejtor
i Byrosë Kosovare të Sigurimeve gjatë

prezantimit të këtyre aplikacioneve para
gazetareve ka thënë se si sistemi INSUREX, ashtu edhe aplikacionet e përmendura janë super inovative dhe shumë të
domosdoshme si për qytetarët, ashtu
edhe për vetë industrinë.
Drejtori Mazreku më tutje ka bërë të
ditur se aplikacionet e funksionalizuara
janë :

1. Raporti evropian i aksidentit
2. Harta e aksidentit
3. Certifikata e aksidentit
4. Antimashtrimi
Sipas drejtorit Mazreku gjatë ditëve në
vijim do të publikohen edhe inovacione
tjera të cilat nuk janë të aplikueshme
edhe në shtete të zhvilluara evropiane.

Intensifikohet bashkëpunimi ndërmjet Byrosë
Kosovare të Sigurimit dhe Byrosë së Sigurimit në
Maqedoninë e Veriut
Në zyrat e Byrosë Kosovare të
Sigurimit (BKS), drejtori ekzekutiv
i BKS-së Sami Mazreku ka pritur në
takim z. Trajce Latinovski – drejtor ekzekutiv i Byrosë së Sigurimit
ne Maqedoninë e Veriut (NIBM),
me qëllim të intensifikimit dhe
rritjes së bashkëpunimit ndërm-

jet të dy byrove. Në takim,
Mazreku e informoi Latinovskin
për zhvillimit e industrisë së
sigurimeve në vitet e fundit si
dhe avancimet teknologjike në
fushën e sigurimeve. Më tutje,
Latinovski u shpreh se e vlerëson
lart bashkëpunimin e ndërsjellë

të dy byrove, duke theksuar se
Byroja e Sigurimit në Maqedoninë
e Veriut në çdo kohë do të ofrojë
përkrahje institucionale në aplikimin e modaliteteve të përshtatshme teknike për zbatimin e
sistemit të Kartonit të Gjelbër në
Republikën e Kosovës.

SAMI MAZREKU - 17.06.1987, NË RAHOVEC
Sami Mazreku ka përfunduar
studimet e doktoratës për Komunikime Publike në Universitetin Shtetëror të Sofjes në
Bullgari.
Mazreku ka të përfunduar
studimet e nivelit master, në
drejtimin Menaxhment.
Studimet themelore të nivelit
bacholer i ka përfunduar në
shkencat juridike.
Nga viti 2020 është emëruar
drejtor në Byronë Kosovare të
Sigurimit. Para se të emërohet
në këtë pozitë ai për disa vjet
ka qenë drejtor i Shoqatës së
Sigurime të Kosovës. Po ashtu,
në këtë Shoqatë, nga fillimi e
deri në emërimin e tij si drejtor
i BKS-së ka ushtruar funksione

të ndryshme. Mazreku hapat e
parë në sektorin e sigurimeve
i ka nisur në vitin 2005, fillimisht si praktikant në njërën
nga kompanitë e sigurimeve që
kanë funksionuar në atë kohë
në vendin tonë.
Mazreku për aftësitë dhe
punën profesionale ndër vite
është shpërblyer me certifikata
të shumta. Ai ka dhenë edhe
kontribute profesionale në këtë
fushë, si autor dhe bashkautor, është pjesëmarrjes në disa
punime e aktivitete shkencore. Mazreku është botues
i gazetës zyrtare të BKS-së
“iSIGURIME”.
Sami Mazreku është i martuar dhe baba i tre fëmijëve.

Themelues të Byrosë Kosovare
të Sigurimit janë:
• Kompania e Sigurimeve:

Siguria - Kapital vendor

• Kompania e Sigurimeve:

Eurosig – Kapital i huaj

• Kompania e Sigurimeve:

Illyria – Kapital i huaj

• Kompania e Sigurimeve:

Sigal – Kapital i huaj

• Kompania e Sigurimeve:

Sigma – Kapital i huaj

• Kompania e Sigurimeve:

Dukagjini - Kapital vendor

• Kompania e Sigurimeve:

Sigkos - Kapital vendor

• Kompania e Sigurimeve:

Elsig - Kapital vendor

• Kompania e Sigurimeve:

Scardian - Kapital vendor

• Kompania e Sigurimeve:

Prisig - Kapital vendor

• Kompania e Sigurimeve:

Kosova e Re (Është në proces të likuidimit) – Kapital vendor

• Kompania e Sigurimeve:

Insig (Është në proces të likuidimit) – Kapital i huaj

346.092

automjete janë të regjistruara në vitin 2017

iSIGURIMET
Numër #001 ● Gusht 2018 ● www.shs-ks.com

#InsuranceAssociationofKosova

ÇDO E TRETA VETURË
NË KOSOVË E
06
PASIGURUAR

Automjetet e
paregjistruara
alarmojnë
institucionet 08

MB
I

40

DËME TË SHKAKTUARA NGA
VETURAT E PASIGURARA

Mbi 40 milionë euro kanë paguar kompanitë e sigurimeve për
dëmet që i kanë shkaktuar veturat e pasiguruara nga vitit 2002 e
deri më tash. Vlerësohet se rreth 30% e numrit të përgjithshëm të
mjeteve motorike në Kosovë janë të pasiguruara 03

237.615

OPINION: BESARB BLAKAJ

2.100.000€

VETURA JANË
IMPORTUAR
QË NGA VITI 2010

02

aksidente me të lënduar kanë ndodhur në Kosovë gjatë viteve 2014-2017

iSIGURIMET
Numër #002 ● Shtator 2018 ● www.shs-ks.com

#InsuranceAssociationofKosova

MEHMETI: SIGURIMET
ME PERFORMANCË
06
POZITIVE

Beqa: Të hiqen
kushtëzimet që
po i dëmtojnë
02
qytetarët

DËME MILIONËSHE
NGA AKSIDENTET

MILIONË
EURO

Kohë e veprimeve
konkrete

12.520

Kompanitë e sigurimeve kanë paguar rreth 15 milionë euro gjatë
periudhës janar-korrik të këtij viti për dëmet e pësuara nga aksidentet
në komunikacion, përderisa alarmojnë për rritje të rasteve me lëndime
të lehta. Ekzistojnë dyshime se shoferë të papërgjegjshëm po e
dëmtojnë rëndë financiarisht industrinë e sigurimeve 03

Po humbim njerëz
si në kohë lufte

OPINION: SAMI MAZREKU

42.200.000€
DËME KA PAGUAR INDUSTRIA
E SIGURIMEVE GJATË VITIT
TË KALUAR, PËRFSHIRË KËTU
EDHE DËMET E FONDIT TË
KOMPENSIMIT.

02

ka arritur profiti neto i sektorit të sigurimeve
në Kosovë përgjatë periudhës janar-shtator 2018.

#isigurimet

06

Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu ka thënë se gjatë punës së
tij profesionale ka hasur edhe në dokumente të lëshuara nga Institucionet Publike
Shëndetësore, ku qytetarëve të aksidentuar, me qëllim të përfitimit financiar më të
lartë nga kompanitë e sigurimeve, mjekët u kanë caktuar shkallë të invaliditeti deri në
170 %, derisa me ligj, sipas tij, invaliditeti maksimal është 100%. Eksperti mjekoligjor
Gërxhaliu ka vërejtur se shumë mjekë të papërgjegjshëm po përshkruajnë diagnoza pa
mbulesë, derisa, siç thotë ai, tashmë edhe policët e trafikut e trafikut
08
po i klasifikojnë lëndimet e pësuara në aksident si të lehta
JANAR - TETOR 2018
dhe të rënda

3711

iSIGURIMET
Aksidentet
në rënie

# InsuranceAssociationofKosova

# InsuranceAssociationofKosova

KAMPANJA TË
PËRBASHKËTA ME
POLICINË

06

MILIONËSHE
PËR SIGURIMET

04

Që nga paslufta e deri më tani, tatimi në qarkullim prej 5 %, si
dhe dëmet e shkaktuara nga veturat e pasiguruara të përfshira
në aksidente në komunikacion, për industrinë e sigurimeve kanë
pasur një kosto financiare rreth 100 milionë euro. Kompanitë e
sigurimeve janë të vetmet korporata në Kosovë që
detyrohen ta paguajnë tatimin në qarkullim.

1632

Traktorët, 1.8 milionë €
dëme kompanive të
sigurimeve 02

ËSHTË NUMRI I
AKSIDENTEVE QË I
KANË SHKAKTUAR
MJETET BUJQËSORE TË
PAREGJISTRUARA

# InsuranceAssociationofKosova

# InsuranceAssociationofKosova

LIGJI QË KURSEN MILIONAT
E SHTETIT DHE TË
QYTETARËVE 03

04

Sipas raporteve të Bankës Qendrore të
Kosovës(BQK), viteve të fundit është rritur
dukshëm pagesa e dëmeve nga kompanitë e
sigurimeve, ku për 11 muajt e vitit të kaluar (janarnëntor 2018) janë paguar mbi 40 milionë euro nga
industria e sigurimeve. Ndërsa gjatë gjithë vitit
2017, pagesa e dëmeve kishte kaluar shifrën prej
42 milionë euro 07

RASTE KANË
TË BËJNË MË
AKSIDENTE NË
KOMUNIKACION

është numri i përgjithshëm i kundërvajtjeve të regjistruara
nga Policia e Kosovës gjatë vitit 2018.

Numër #007 ● Shkurt 2019 ● www.shs-ks.com

100

400 MILIONË EURO
DËME TË PAGUARA
NGA SIGURIMET

NGA AKSIDENTI!

400.095

#InsuranceAssociationofKosova

HAMZA: TATIMI EKSTRA
PËR SIGURIMET ISHTE I
06
PADREJTË

BARRA

Dëmet milionëshe
të pambuluara nga
fatkeqësitë natyrore

170% INVALID

08

60 MILIONË EURO
TË PAGUARA NË
EMËR TË TATIMIT
NË QARKULLIM 05

Nr. #006 ● Janar 2019 ● www.shs-ks.com

SKEMA E MASHTRIMEVE
MJEKËSORE,

TAKIM PUNE ME PËRFAQËSUESIT
E SHOQATËS NACIONALE TË KOMPANIVE TË
SIGURIMIT NË ITALI

Numër #003 ● Tetor 2018 ● www.shs-ks.com

iSIGURIMET

#isigurimet

TATIM EKSTRA PËR
SIGURIMET S’KA NË
RAJON E AS NË BE!

Aksidentet me
lëndime të lehta,
alarmohen
02
mjekët

iSIGURIMET

40.040.396€ dëme janë paguar gjatë muajit janar-nëntor 2018

iSIGURIMET
Numër #004 ● Nëntor 2018 ● www.shs-ks.com

60.079.000 € të paguara në emër të tatimit në qarkullim nga kompanitë e sigurimeve

iSIGURIMET
Nr. #008 ● Mars 2019 ● www.shs-ks.com

# InsuranceAssociationofKosova

15741

08

129

VITI I
SIGURIMEVE

JANAR-MARS 2019

PERSONA
TË VDEKUR

2018

# InsuranceAssociationofKosova

18 AKSIDENTE
FATALE

AKSIDENTE NË
VITIN 2018

KUJDES!

SHPEJTËSIA
VRET!

144.000€

08

6.614.251€
JANË DËMET NGA
VËRSHIMET NË
SUHAREKË GJATË
VITIT 2018

është shuma e përgjithshme e fitimeve të realizuara nga
sektori i sigurimeve në tre mujorin e parë të vitit 2019.

iSIGURIMET
Nr. #009 ● Maj 2019 ● www.shs-ks.com

# InsuranceAssociationofKosova

Kushtetuesja
shfuqizoi nenin
diskriminues 08

# InsuranceAssociationofKosova

MEHMETI: TATIMI NË
QARKULLIM E DËMTOI 04
INDUSTRINË E SIGURIMEVE

Rritet tregu
i SIGURIMEVE

100

Aksidente
fatale
Gjatë vitit 2018, në raport me vitin paraprak, tregu i
sigurimeve në vend është rritur për 6.89 %. Volumi
i primeve të shkruara bruto është rritur me
6,027,426 euro, duke arritur shifrën 93,474,947 euro.
Derisa në periudhën janar - dhjetor 2017, tregu i
sigurimeve kishte shënuar rritje prej 4.38%
krahasuar me periudhën janar - dhjetor 2016 03

60.000.000€

15.741

Muajt e kthesës për
industrinë e sigurimeve
të Kosovës 06

# InsuranceAssociationofKosova

MEHMETI: NDRYSHIMI I LIGJIT
E BËN ATRAKTIV SEKTORIN
E SIGURIMEVE PËR
INVESTITORËT E HUAJ 04

29%

Historiku
i sigurimeve

10

Si definohet
Sigurimi sot? 11

14

08

ËSHTË RRITUR NUMRI I
POLICAVE VULLNETARE
GJATË PERIUDHËS
JANAR-MAJ 2019 NË RAPORT
ME PERIUDHËN E NJËJTË
TË VITIT PARAPRAK

Rreziqet
dhe Sigurimet 13

ËSHTË RRITUR
NUMRI I
KONTRATAVE NË
SIGURIMIN E JETËS

kompanitë e sigurimeve kanë paguar dëme
gjatë 10 muajve të parë të vitit 2019

Nr. #012 ● Dhjetor 2019 ● www.shs-ks.com

# InsuranceAssociationofKosova

Kontrata
e sigurimit

08

62.13%

iSIGURIMET

edukative
# InsuranceAssociationofKosova

Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të
Kosovës (BQK) shihet se gjatë tre mujorit të parë të
këtij viti tregu i sigurimeve në vendin tonë është rritur
për 4,17 % në raport me periudhën e njëjtë të vitit të
kaluar. Po ashtu, gjatë këtij tre mujori vlera e primeve
të shkruara bruto është rritur me 891,910 euro, duke
03
arritur shifrën 22,290,328 euro.

41.404.988 €

iSIGURIME
Nr. #011 ● Gusht 2019 ● www.shs-ks.com

22 MILIONË EURO
dëme u paguan
për 6 muaj

Vetëm gjatë gjashtë muajve të parë të këtij viti (janarqershor 2019) kompanitë e sigurimeve që operojnë
në vendin tonë kanë paguar hiç më pak se 22 milionë
euro dëme ndaj qytetareve. Në raport me periudhën e
njëjtë të vitit paraprak, pagesa e dëmeve është rritur
për 5,8 % 03

RRITJE

ËSHTË NUMRI I
PËRGJITHSHËM I
AKSIDENTEVE

iSIGURIMET
# InsuranceAssociationofKosova

50%

08

janë dëmtuar kompanitë kosovare të sigurimeve
nga pagesa e tatimit ekstra

Nr. #010 ● Gusht 2019 ● www.shs-ks.com

JANAR-MARS 2019

18 AKSIDENTE
FATALE

Përgjegjësia kryesore
13
e BQK-së

Guvernatori: Do ta ulim
numrin e automjeteve
të paregjistruara 03

# InsuranceAssociationofKosova

# InsuranceAssociationofKosova

MAZREKU: VITI 2019 SHËNOI
KTHESË POZITIVE PËR
INDUSTRINË E SIGURIMEVE
02
TË KOSOVËS

GJYSMË MILIARDË EURO
dëme të paguara nga
sigurimet

Gati gjysmë miliardë euro ka arritur shuma e dëmeve që kompanitë
e sigurimeve që operojnë në vendin tonë kanë paguar gjatë 19
viteve sa operojnë në tregun kosovar. Bazuar në statistika zyrtare të
Bankës Qendrore të Kosovës, shihet se pagesa e dëmeve nga viti në
vit është duke u rritur dukshëm. Sami Mazreku, drejtor në Shoqatën
e Sigurimeve të Kosovës thotë se pagesa e dëmeve është prioritet
kryesor i industrisë së sigurimeve në Kosovë. 04

08

7.09%

ËSHTË RRITUR PAGESA E
DËMEVE KRAHASUAR ME
PERIUDHËN E NJËJTË
TË VITIT PARAPRAK.

42.800.000 €

dëme kanë paguar kompanitë
e sigurimeve gjatë vitit 2018.

9,799,106 €

është shuma e dëmeve që kompanitë e sigurimeve kanë paguar
në Kosovë vetëm gjatë dy muajve të parë të këtij viti

12.950.727€

dëme janë paguar nga kompanitë e
sigurimeve gjatë periudhës janar-mars 2020

iSIGURIMET

iSIGURIMET

iSIGURIMET

Mbi 70% e automjeteve
u regjistruan me
vonesa 06

Për dy muaj u paguan
rreth 10 milionë euro
dëme 02

Rekomandohet hapja e
Qendrave të Regjistrimit
të Automjeteve 08

Nr. #013 ● Mars 2020 ● www.shs-ks.com

# InsuranceAssociationofKosova

# InsuranceAssociationofKosova

MEHMETI: GJATË VITIT 2019 U
PAGUAN 4.4 MILIONË EURO DËME
QË SHKAKTUAN AUTOMJETET E
02
PAREGJISTRUARA

140
MIJË
AUTOMJETE

Nr. #014 ● Prill 2020 ● www.shs-ks.com

# InsuranceAssociationofKosova

# InsuranceAssociationofKosova

MEDIET PËR PASOJAT E
COVID 19 NË INDUSTRINË E
SIGURIMEVE 06

VIRUSI KORONA E KA
GODITUR RËNDË INDUSTRINË
E SIGURIMEVE TË KOSOVËS

TË PAREGJISTRUARA

Bazuar në të dhënat zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme
dhe Administratës Publike, shihet se nga viti 2010 e deri në fund
të vitit 2019, numri i automjeteve të paregjistruara në vendin tonë
ka arritur në 140 mijë, apo rreth 39 % e numrit të automjeteve të
regjistruara në fund të vitit që lamë pas. Numri i madh i automjeteve
të paregjistruara ka alarmuar edha Bankën Qendrore të Kosovës, pasi
është njëri nga problemet që Kosovës ia pamundëson anëtarësimin
në Byronë e Kartonit të Gjelbër. 04

08

40.000-60.000

AUTOMJETE PA
SIGURIM QARKULLOJNË NË
RRUGËT E VENDIT

është shuma e dëmeve që vetëm kompanitë e sigurimeve kanë
paguar gjatë periudhës janar-dhjetor 2018.

51.325.378€

iSIGURIMET
Nr. #016 ● Maj 2020

● www.shs-ks.com

# InsuranceAssociationofKosova

Mazreku: Edhe pa punuar,
pagesat e dëmeve nga ana
e kompanive të sigurimit
04
ishin rekorde

GUVERNATORI: VETËM GJATË
VITIT 2019 U PAGUAN MBI
55 MILIONË EURO DËME 02

150 MIJË
AUTOMJETE TË

Drejtori i Shoqatës së Sigurimeve të
Kosovës, Sami Mazreku, në një intervistë
ka thënë se edhe industria e sigurimeve
të vendit është goditur rëndë nga
pandemia e këtyre ditëve. Ai thotë se për
këtë situatë e kanë njoftuar Ministrinë e
Financave.
04

08

59.96%

ËSHTË RRITUR PAGESA
E DËMEVE GJATË DY MUAJVE TË
PARË TË KËTIJ VITI NË RAPORT
ME PERIUDHËN E NJËJTE
TË VITIT 2019.

aksidente trafiku gjatë viteve 2010-2019
kanë ndodhur nga ora 14:00-18:00.

55.481

iSIGURIMET
Nr. #017 ● Korrik 2020 ● www.shs-ks.com

Veliu: Një numër i madh
i automjeteve janë të
paregjistruara
06

# InsuranceAssociationofKosova

17,2 MILIONË EURO
DËME TË PAGUARA
PËR 5 MUAJ

07

SHITJA E POLICAVE KA

RËNË PËR 33,3 %

PAREGJISTRUARA
Fehmi Mehmeti, guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës
(BQK) në një intervistë për Radio Televizionin “Dukagjini” ka
treguar se aktualisht në Kosovë gjenden hiç më pak se 150 mijë
automjete të paregjistruara. Sipas tij, kompanive të sigurimeve
në Kosovë u bëhet padrejtësi e madhe, sepse ato për çdo vit
mesatarisht paguajnë rreth 5 milionë euro dëme për automjetet e
paregjistruara. Edhe drejtori i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës
Sami Mazreku alarmon për numrin në rritje të automjeteve të
paregjistruara 06

189

15.81%

ËSHTË RRITUR PAGESA E
DËMEVE GJATË
VITIT 2019 NË RAPORT ME
VITIN PARAPRAK

fëmijë të vdekur në aksidente
trafiku për 10 vite në Kosovë

iSIGURIMET
Nr. #019 ● Gusht 2020 ● www.shs-ks.com

Dekada
e zezë!

06

# InsuranceAssociationofKosova

EFEKTI COVID 19:
SIVJET 150 MIJË
POLICA MË PAK

07

REKORD NË PAGESËN
E DËMEVE NË KOHË
PANDEMIE

Pavarësisht problemeve të shumta që janë shfaqur si pasojë e pandemisë COVID-19,
por edhe numrit shumë të madh të automjeteve të paregjistruara të cilat janë duke
shkaktuar aksidente në vazhdimësi, kompanitë e sigurimeve kanë arritur të paguajnë
më shumë se 21 milionë euro vetëm gjatë gjashtë muajve të parë të këtij viti, apo
rreth 50 % të të hyrave totale që ata kanë arritur të inkasojnë gjatë kësaj periudhe
kohore. Drejtori i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, Sami Mazreku, thotë se pagesa
e shpejtë e dëmeve është prioritet i secilës kompani që operon në vendin tonë 04

21,048,461€
DËME JANË PAGUAR
DERI NË FUND TË MUAJIT
QERSHOR TË VITIT 2020

Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të
Kosovës gjatë periudhës janar-maj 2020 shitja e
policave të sigurimit ka rënë për 33,3 % krahasuar
me periudhën e njejtë të vitit paraprak. Guvernatori i
Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti ka thënë
se sektori i sigurimeve është më i godituri në vend në
raport me institucionet tjera financiare nga pendemia
COVID-19. 04

53,858,848€

267,256
POLICA SIGURIMI JANË
SHITUR GJATË PERIUDHËS
JANAR-MAJ 2020

ka arritur volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës gjatë
7 mujorit të parë të këtij viti në raport me periudhën e njëjte të vitit paraprak.

iSIGURIMET
Nr. #020 ● Shtator 2020 ● www.shs-ks.com

VETËM 13,523
POLICA U SHITEN
GJATË MUAJIT PRILL

06

# InsuranceAssociationofKosova

NUMRI I KONTRATAVE
KA RËNË PËR
07
37,30%

26 MILIONË EURO
DËME U PAGUAN
PËR 7 MUAJ

Vetëm gjatë 7 muajve të parë të këtij viti, me gjithë problemet e shumta
që janë shfaqur si pasojë e pandemisë COVID-19, por edhe numrit shumë
të madh të automjeteve të paregjistruara të cilat janë duke shkaktuar
aksidente në vazhdimësi, kompanitë e sigurimeve kanë arritur të paguajnë
më shumë se 26 milionë euro dëme. Bazuar në të dhëna zyrtare shihet se
trend i njëjtë i pagesës së dëmeve ka vazhduar edhe gjatë muajit gusht të
këtij viti.
04

69,853

DËME JANË PAGUAR NGA
KOMPANITË E SIGURIMEVE
VETËM GJATË 7 MUAJVE TË
PARË TË KËTIJ VITI.

Nr. #015 ● Maj 2020 ● www.shs-ks.com

# InsuranceAssociationofKosova

# InsuranceAssociationofKosova

BIE PËR 50 %
SHITJA E POLICAVE
TË SIGURIMIT 02

MILIONA EURO DËME
U PAGUAN NË KOHË
PANDEMIE

Sipas të dhënave zyrtare nga kompanitë e sigurimeve, gjatë
tre muajve të parë të këtij viti u paguan 13 milionë euro dëme,
pavarësisht se gjatë gjysmës së dytë të muajit mars thuajse nuk
kishin punuar fare. Bazuar në të dhëna të Bankës Qendrore të
Kosovës shihet se në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2019
pagesa e dëmeve është rritur për 17.43% 04

406

35.569

KA ARRITUR NUMRI
I DËMEVE TË PAGUARA
VETËM GJATË TRE MUAJVE
TË PARË TË VITIT 2020.

këmbësorë vdiqën në
aksidente trafiku për një dekadë

iSIGURIMET
Nr. #018 ● Gusht 2020 ● www.shs-ks.com

# InsuranceAssociationofKosova

Automjetet e paregjistruara do të
detektohen me pajisje digjitale në
hyrje-daljet e qyteteve
08

RAJONI I PRISHTINËS,
“KAMPION” I KOSOVËS
ME AKSIDENTE TRAFIKU

06

DEKADË E PËRGJAKUR,
1317 TË VDEKUR NË
AKSIDENTE KOMUNIKACIONI
NË KOSOVË

Në Kosovë, gjatë dekadës së fundit në aksidente komunikacioni
kanë humbur jetën 1317 persona. Numri më i madh i të vdekurve
në komunikacion është regjistruar në vitin 2010, kur shifra kishte
arritur në 175. 04

140.000

6.3 VDEKJE

PËR 100 MIJË BANORË ËSHTË
SHKALLA E VDEKJEVE NGA
AKSIDENTET RRUGORE
NË KOSOVË.

automjete të paregjistruara/siguruara qarkullojnë
nëpër rrugët e Kosovës

iSIGURIMET
Nr. #021 ● Shtator 2020 ● www.shs-ks.com

KOMUNAT, ME RASTIN E
REGJISTRIMIT TË AUTOMJETEVE,
QE NJË VIT SHKELIN KËRKESËN E
AVOKATIT TË POPULLIT PËR MOSKUSHTËZIM
TË PAGESËS SË TATIMIT NË PRONË 06

# InsuranceAssociationofKosova

BARRA MILIONËSHE E
KOMUNAVE PËR
QYTETARËT E KOSOVËS

07

RRETH 140 MIJË AUTOMJETE TË
PAREGJISTRUARA NË RRUGËT E
KOSOVËS, KY ËSHTË
PROJEKT-PROPOZIMI PËR
ULJEN E KËTIJ NUMRI

Vlerësohet se rreth 140 mijë automjete të paregjistruara/siguruara
qarkullojnë nëpër rrugët e Kosovës, të cilat u shkaktojnë dëme milionësh
kompanive të sigurimeve, por edhe buxhetit të Kosovës.
04

NUMRAT E PUBLIKUAR NGA
SHOQATA E SIGURIMEVE
TË KOSOVËS 2018-2020

113,232

polica të sigurimit kufitar janë shitur
gjatë periudhës janar-gusht 2020

iSIGURIMET
Nr. #022 ● Nëntor 2020 ● www.bks-ks.org ● Gazetë zyrtare e Byrosë Kosovare të Sigurimeve

RËNIE DRASTIKE
E SHITJES
SË POLICAVE

35 MILIONË EURO
DËME U PAGUAN VETËM
07
PËR NËNTË MUAJ

06

ka arritur numri i kontratave të lidhura mes kompanive të sigurimit
dhe qytetareve në vend gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti.

457,962

iSIGURIMET

iSIGURIMET

Nr. #024 ● Shtator 2021 ● www.bks-ks.org

Nr. #025 ● Tetor 2021 ● www.bks-ks.com

MAZREKU: MARRËVESHJA
08
ME MALIN E ZI
KONSIDEROHET HISTORIKE

Tregu i sigurimeve
u rrit për 19%
02

U MBYLLËN PËR NJË VIT

45,564,093€

dëme janë paguar nga Industria e Sigurimeve në Kosovë
gjatë periudhës janar-shtator 2021.

iSIGURIMET
Nr. #026 ● Nëntor 2021 ● www.bks-ks.com

110,345 DËME
U PAGUAN VETËM
PËR 9 MUAJ

BKS-ja kërkon rregullimin
e bartjes së pronësisë së
09
automjeteve

02

U PAGUAN RRETH

60.000.000€
DËME PËR AKSIDENTET
QË SHKAKTUAN VETURAT

E PASIGURUARA
FAQE 04-07

RRETH

208,000

AUTOMJETE TË PAREGJISTRUARA/
SIGURUARA QARKULLOJNË NËPËR
RRUGËT E KOSOVËS, TË CILAT U
SHKAKTOJNË DËME MILIONËSH
KOMPANIVE TË SIGURIMEVE, POR EDHE
BUXHETIT TË KOSOVË

10

117,388,259€

është volumi i primeve të
shkruara bruto gjatë vitit 2021.

iSIGURIMET
BALLINA

Nr. #029 ● Shkurt 2022 ● www.bks-ks.com

RRITJE E FRIKSHME
E AKSIDENTEVE
NË KOSOVË

Berisha: Mbi 5,6 milionë euro u
paguan vetëm për aksidentet e
shkaktuara nga automjetet e pa
siguruara gjatë vitit 2021 11

02

27,027

MBI 50% TË HYRAVE
janë dëme
të paguara
për aksidente
komunikacioni

U SHPENZUAN PËR
KOMPENSIM TË DËMEVE

FAQE 06

Bazuar në të dhëna
zyrtare të Bankës
Qendrore të Kosovës
shihet se gjatë vitit 2021
të hyrat totale të tregut
të sigurimeve në vend
kanë qenë 117,388,259
euro, derisa në anën
tjetër shuma e mjeteve
që janë paguar në emër
të kompensimit të
dëmeve nga kompanitë
e sigurimeve kalon vlerën
mbi 61 milionë euro, që
është më e larta deri më
tash. Drejtori i Byrosë
Kosovare të Sigurimeve
Sami Mazreku, tregon
se gjatë vitit 2021 më
shumë se 50 % e të
hyrave të Industrisë së
sigurimeve u shpenzuan
për kompensim të
dëmeve

është shuma e dëmeve të
mbyllura nga Byroja
Kosovare e Sigurimit
gjatë periudhës janar
shtator të vitit 2021,
e që i përkasin
vitit 2021.

5,689,856 €
është shuma e dëmeve të mbyllura
nga Byroja Kosovare e Sigurimit
gjatë periudhës janar-shtator të vitit
2021 e që i përkasin vitit 2020 e më
të vjetra se ky vit

BYRONË KOSOVARE TË SIGURIMEVE
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka deklaruar se
industria kosovare e sigurimeve ka treguar një performancë të favorshme, e cila është rezultat i
reformave që janë ndërmarrë në këtë sektor. I pari i BQK-së me notë shumë të lartë i ka vlerësuar
edhe zhvillimet në Byronë Kosovare të Sigurimeve (BKS), e cila udhëhiqet për gati 1 vit nga Sami
Mazreku, ku sipas tij, kanë ndodhur reforma pozitive.. 04

41.06%

Hiç më pak se 5834 lëndë, menaxhmenti i ri i Byrosë Kosovare
të Sigurimit (BKS), si kurrë më parë ka arritur t’i mbyll brenda
një viti. Bazuar në të dhëna zyrtare të BKS-së shihet se nga
totali i lendeve të mbyllura nga 1 tetori i vitit... 11

10,152,987€

e aksidenteve pa sigurim të automjetit kanë
ndodhur në regjionin e Prishtinës

iSIGURIMET

30%

E NUMRIT TË PËRGJITHSHËM
TË AUTOMJETEVE NË
QARKULLIM NË KOSOVË
JANË PA SIGURIM DHE
RRJEDHIMISHT PA REGJISTRIM.

është shuma e dëmeve të paguara nga Byroja
Kosovare e Sigurimit vetëm gjatë vitit 2021.

iSIGURIMET

Nr. #027 ● Dhjetor 2021 ● www.bks-ks.com

Nr. #028 ● Janar 2022 ● www.bks-ks.com

RRITJE ENORME E
AKSIDENTEVE ME DËME
04
MATERIALE

Të dëmtuarit nga “Kosova e Re”
pas datës 24 tetor i kompenson
Byroja Kosovare e Sigurimit 08

është shuma e dëmeve të
mbyllura nga Byroja Kosovare
e Sigurimit gjatë periudhës
janar-shtator të vitit 2021.

1,727,562 €

GUVERNATORI MEHMETI:
REFORMA POZITIVE
KANË NDODHUR NË

63.1%

03

5834 LËNDË
7,417,419 €

KA RËNË SHITJA E POLICAVE
KUFITARE GJATË PERIUDHËS
JANAR-GUSHT 2020 NË
RAPORT ME PERIUDHËN
JANAR-GUSHT 2019

7,4 MILIONË EURO
DËME U PAGUAN
VETËM PËR 9 MUAJ

Mazreku: Këto janë sukseset
kryesore për një vit në krye
02
të BKS-së

DËME MILIONËSHE
NGA COVID-19

Sami Mazreku, ushtrues i detyrës së drejtorit në Byronë Kosovare të Sigurimeve,
në një intervistë për “iSIGURIME” ka thënë se pasojat nga COVID-19 janë shumë të
mëdha për këtë institucion, pasi që shëtitja e policave deri në fund të muajit gusht të
këtij vitit ka rënë për 63,1% në raport me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Mazreku
thotë se problem tjetër serioz është edhe rritja e vazhdueshme e automjeteve të pa
siguruara. Sipas tij, është momenti i fundit kur të gjitha Institucionet duhet të punojnë
së bashku për ta ulur këtë trend, e cila është njëra prej pengesave për anëtarësimin e
Kosovës në Byronë e Kartonit të Gjelbër 04

është shuma e dëmeve të mbyllura nga Byroja Kosovare
e Sigurimit gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2021.

7,417,419€

NË VITIN 2021 BKS-JA
PAGOI 10,1 MILIONË
EURO DËME

Kompanitë e sigurimeve paguan
52,7 milionë € për pagesë
të dëmeve gjatë vitit 2021
02

SHKAKTUAN AKSIDENTE
KOMUNIKACIONI, PALËT

03

BYROJA U REFORMUA
KREJTËSISHT,PAGESAT E
DËMEVE U RRITËN PËR

E PASIGURUARA

I KTHEJNË PARATË
E DËMEVE
FAQE 02-03

Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një intervistë për
“iSIGURIME” ka thënë se Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) është reformuar krejtësisht
me ardhjen e menaxhmentit të ri. Sipas tij, dëmet e paguara nga Byroja Kosovare e
Sigurimit gjatë vitit 2021 arritën në shumë prej 10.8 milionë euro, e të cilat shënuan
rritje prej 72.6 përqind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak 2020, mbi 56
përqind më e lartë se në vitin 2019, si dhe mbi 78 përqind më e lartë se në vitin 2018.
Sipas tij, marrëveshja e arritur me Malin e Zi për njohje të policave pa dyshim se është
një arritur e madhe për të cilën BQK-ja ka një vlerësim pozitiv.

25.68%

ËSHTË RRITUR NUMRI
I AKSIDENTEVE GJATË
PERIUDHËS JANAR-TETOR 2021
NË RAPORT ME PERIUDHËN
JANAR-DHJETOR 2020.

FAQE 06

të hyrat e kompanive të sigurimit gjatë
10,152,736€ janë
muajit janar të këtij viti.

iSIGURIMET

29,766,462€

BALLINA

Nr. #030 ● Prill 2022 ● www.bks-ks.com

NËNSHKRUHET MEMORANDUMI
PËR IMPLEMENTIMIN E
VENDOSJES SË NGJITËSVE 10

Mazreku: I mbyllëm
9114 lëndë
02

KA MBETUR VETËM
ANËTARËSIMI
NË BYRONË
E KARTONIT
TË GJELBËR
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë Kosovare të Sigurimit, në një intervistë për
“iSIGURIME” tregon për punën që është bërë gjatë vitit të fundit në Byronë Kosovare
të Sigurimeve (BKS). Pagesa e mbi 10 milionë eurove në emër të kompensimit të
dëmeve, nënshkrimi i marrëveshjes për njohje bilaterale të policave të sigurimit me
Malin e Zi, implementimi i vendimit për ngjitësit, përgatitjen e marrëveshjes me
Shqipërinë, e cila pritet të nënshkruhet në muajin maj të këtij viti, inkasimi i borxheve
në emër të regreseve, por edhe shumë punë tjera që janë bërë gjatë vitit të fundit.
Mazreku më tutje tregon se tashmë synimi kryesor i tij është anëtarësimi i Kosovës
në Byronë e Kartonit të Gjelbër, qoftë në formë direkte, qoftë në formë indirekte
04-07

BALLINA

ka arritur volumi i primeve të shkruara
bruto në fund të muajit mars të këtij viti.

iSIGURIMET
Nr. #031-032 ● Maj - Qershor 2022 ● www.bks-ks.com

Tregu i sigurimeve
u rrit për 16,38 %

02

TË HYRAT NË
TREGUN E
SIGURIMEVE 2002-2021

TË LUMTUR QË PO
PREZANTOJMË NJË
BYRO KREJTËSISHT

TË REFORMUAR

10

