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Pasqyrë e përgjithshme e Programit të Privatizimit në Kosovë 
 
Kosova gjendet në qendrën e ekonomive “kumbuese” të Evropës Juglindore. Ky territor gjendet 
nën administrim të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) që nga Qershori i vitit 
1999. Bashkësia Evropiane udhëheq programet për zhvillimin ekonomik të Kosovës me 
përkrahje maksimale prej agjencive tjera kontribuese të shumanshme dhe të dyanshme. 
 
Objektivë kryesore e agjencive kontribuese dhe Institucioneve të Përkohshme të Vet-Qeverisjes 
në Kosovë (PISG) është zhvillimi i sektorit privat të ekonomisë së Kosovës. Si përkrahje 
investimeve në sektorin privat në ekonomi, UNMIK dhe PISG kanë krijuar një numër të ligjeve 
për të siguruar një ambient të favorshëm për investitorë duke përfshirë rregulloret për investime 
direkte të jashtme, rikthim të kapitalit, blerje të pasurisë së patundshme, regjistrim të bizneseve 
dhe tokës, si dhe lidhje të kontratave për qira për 99 vjet për tokë që përdoret nga “ndërmarrjet 
shoqërore” (NSH-të). 
 
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) është themeluar në Qershor të vitit 2002 dhe është 
përgjegjëse për privatizimin e NSh si dhe menaxhmentin e pasurive publike nën kornizën ligjore 
të UNMIK.   
 
Deri më tani, AKM ka identifikuar rreth 450 NSH, dhe përmes zyreve të saj rajonale ka 
dokumentuar dhe vërtetuar të dhënat publike për vërtetim të pronësisë dhe punësimit, poashtu 
ka vlerësuar realizueshmërinë e e secilës ndërmarrje, poashtu është duke përgatitur 
ndërmarrjet dhe punëtorët e vet për privatizim. Procedurat operacionale të AKM të miratuara në 
Shkurt të vitit 2003, pasi janë ndryshuar, kanë drejtuar procesin e privatizimit të mbështetur nga 
procedurat standarde të tenderit, procedura transparente dhe ndërkombëtare.   
 
Miratimi i Regullorres për “Transformimin e të Drejtës për Përdorim të Pronës së Patundshme të 
Ndërmarrjes Shoqërore” nga UNMIK me 9 Maj 2003 qëndron për kontrata 99 vjeçare për tokë 
të NSH. Me miratimin e kësaj rregulloreje për përdorim të tokës, AKM-ja ka paraqitur programin 
e privatizimit me 15 Maj 2003.  
 
Sektori i NSH-ve aktualisht punëson rreth 20,000 deri 60,000 njerëz që gjenden në lista të 
punëtorëve (p.sh. 40,000 janë në pushim pa pagesë). NSH-të operojnë në sektore të ndryshme 
duke përfshirë përpunimin e metaleve, plastikën, letrën, hotelet, minierat (përfshirë këtu 
Trepçën-konglomerat i minierave), bujqësinë, ndërtimtarinë, tekstilin, punishtet e verës, fabrikat 
e birrës, duhanit, si dhe tregtinë e shitjes me shumicë dhe pakicë.  
 
NSH-të paraqesin 90 përqind të industrisë dhe bazës së minierave të Kosovës, 50 përqind të 
hapësirës komerciale për shitje me pakicë, dhe 20 përqind të tokës bujqësore – duke përfshirë 
të gjitha tokat bujqësore komerciale dhe shumicën e pyjeve të Kosovës. 
Para fillimit të programit të privatizimit, AKM ka komercializuar një numër të NSH-ve përmes 
kontratave të qirasë me investitorë vendor dhe ndërkombëtar duke përfshirë edhe kontratën e 
qirasë të fabrikës Sharr Cement dhe ndërmarjeve të mëdha bujqësore.  
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AKM do të kryejë privatizimin me tri metoda: 
 
• “Spin-Off”:  Asetet dhe një numër i kufizuar i obligimeve të NSH janë transferuar në 

kompanitë aksionare të themeluara rishtazi (Kompania e re) dhe aksionet e kompanive të 
reja do të shpallen në tender për shitje investitorëve privat. Obligimet dhe punëtorët i 
mbeten NSH-së (“Kompania e vjetër”). 

• “Spin-Off Special”:  Është e ngjashme me spin-off mirëpo i mundëson AKM-së të shtojë 
kushtet në tender siç janë (për shembull shkallën minimale të punësimit, angazhimet e 
investitorëve, vazhdimi i veprimtarisë së njëjtë). Spin-off Special mund të përdoret vetëm për 
disa NSH të mëdha me 300 ose më tepër punëtorë. 

• “Likuidimi me dashje” : Ato NSH që nuk kanë shansë për sukses dhe nuk mund të shiten, 
asetet e tyre do të likuidohen në ankand publik. 

 
Të ardhurat nga tenderi dhe likuidimi i aseteve do të mbahen në mirëbesim nga AKM-ja për 
vendosje të pronësisë dhe ankesave të kreditorëve kundër NSH-ve. Andaj, investitorit të 
“Kompania e re” i është lehtësuar barra prej obligimeve rreth pronësisë dhe ankesave të 
kreditorëve.   
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Si të paraqes ofertën për një NSH”? 
 
 

LEXUESIT DUHET TË VËREJN QË KY DOKUMENT ËSHTË VETËM PËRMBLEDHJE 
E PROCESIT. RREGULLAT E TENDERIT DO TË DREJTOJN PROCESIN E TENDERIT DHE 

JO KY DOKUMENT. PËR KËTË ARSYE OFERTUESIT DUHET TI REFEROHEN 
RREGULLAVE TË TENDERIT NË LIDHJE ME OFERTAT E TYRE DHE JO KËTIJ 

DOKUMENTI. NËSE KA NDONJË MOSPËRPUTHJE NË MES TË KËTIJ DOKUMENTI DHE 
RREGULLAVE TË TENDERIT, ATËHERË RREGULLAT E TENDERIT DO TË ZBATOHEN. 

 
INFORMATAT VIJUESE KANË TË BËJNE ME OFERTIMIN PËR NDËRR. E REJA SIPAS 

SPIN OFF-IT TË RREGULLT. RREGULLAT TJERA APLIKOHEN NË RAST TË SPIN-OFF-IT 
SPECIAL. 

 
 
Çfarë po shet AKM? 
 
AKM shet asetet dhe detyrimet rrjedhëse (të përcaktuara në përgjithësi në bazë të tre muajve të 
fundit të llogarive të arkëtueshme si dhe vitit të fundit të TVSH) të NSH-së. Investitorët 
paraqesin oferta vetëm për asete-dhe për disa detyrime rrjedhëse të NSH-së. Nuk paraqesin 
oferta për vetë NSH. Në këtë dokument “Ndër. e re” i referohet aseteve dhe obligimeve 
ekzistuese të NSH-ve që shiten nga AKM. 
 
Nganjëherë AKM-ja e ndan NSH-në në disa Ndërmarrje të Reja më të vogla. Ju lutemi 
sigurohuni se ju po bëni ofertën për NDËRMARRJEN E RE asetet e të cilës ju interesojnë. 
Memorandumi informativ (shiko më poshtë) përmban një përshkrim të hollësishëm të të gjitha 
aseteve që i takojnë secilës Ndërmarrje të Re. 
 
Si të paraqes ofertën për Ndër. e Re? 
 
1)  Investitorët e interesuar duhet të kontaktojnë AKM, dhe të marrin Rregullat e Tenderit 
për Ndër. e Re specifike. 
 
2)  Shikoi Memorandumin Informativ, shiko të dhënat konfidenciale në Selinë e AKM-së ose 

në dhomën e të dhënave në Mitrovicën Veriore, bëni vizita në NSH, NDËR. TË RE me 
stafin e AKM-së dhe kryeni hulumtimet paraprake. 

 
3) Parakualifikohu (shiko më poshtë)  
 
4) Dorëzoni Ofertën e Parë (dhe nëse jeni të suksesshëm në fazën e parë të ofertimit, 

ofertën e dytë) në datën e pranimit të ofertave  
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• Merrni pjesë në Hapjen e Ofertës së Parë në Zyrën Qendrore në UNMIK 
• Nëse keni sukses dhe kaloni në Raundin e Dytë, dorëzoni Ofertën e Dytë 
 

 
Si duhet t’i filloj hulumtimet për Ndër e Re që dëshiroj ta blej? 
 
 

• Hapeni faqen e AKM-së në internet, www.kta-kosovo.org, dhe lexoni pjesët përkatëse.  
Për secilën Ndër. të Re do të gjeni të dhënat. 

 
• Poashtu, në kompjuterin tuaj ju duhet të transferoni dosjen Rregullat e Tenderit dhe t’i 

lexoni me sukses, mirëpo secila Ndër. e Re do të ketë  “Rregulla të Tenderit” të 
posaçme, e këto duhet t’i merrni në AKM. 

 
 

• Kontaktoni AKM, dhe caktoni takimin me përfaqësuesin e Sektorit të Privatizimit në 
AKM, në zyrën kryesore në Prishtinë ose në ndonjërën prej zyrave Rajonale. 
Numri kryesor i zyrës së Privatizimit në AKM është 500-400 lok 1255.  
  
Zyret Rajonale të AKM janë në  Prishtinë, Gjilan, Mitrovice, Prizren dhe Peje. 
 
 
 

Informatat për kontakte me të gjitha zyret e AKM janë paraqitur në paragrafin e fundit të 
këtij dokumenti. 
 
  
Çfarë informata mund të kërkoj nga AKM? 
 
Ju duhet të kërkoni Dokumentet për Tender për Ndër e Re që jeni të interesuar ta bleni.   

• Për secilën Ndërmarrje të Re ka dokumente specifike për Tender.   
• Nënshkruani Marrëveshjen për ruajtjen e sekretit afarist për Ndërmarrjen për te cilën 

dëshironi te ofertoni. 
• Pasi ta nënshkruani këtë marrëveshje ju do ta merrni Memorandumin e Informatave si 

dhe te dhënat e tjera për Ndërmarrjen e re. 
• Ju gjithashtu mund edhe te vizitoni Ndërmarrjen e re për te cilën keni shprehur 

interesim.  
• Kryeni te gjitha hulumtimet e tjera paraprake. Mbledhja e informatave,analizat janë 

përgjegjësi e secilit ofertues. 
 

 
Çfarë duhet të bëjë tjetër para dorëzimit të ofertës? 
 
 
Ju duhet të parakualifikoheni si Ofertues i Regjistruar. 
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Si duhet të Parakualifikohem si Ofertues i Regjistruar? 
 
Shiko rregullat e aplikueshme të tenderit për detale tjera rreth para-kualifikimit dhe informata se 
çfarë dokumentacioni duhet të dorëzohet. 
 
Në Zyrën Kryesore të Sektorit të AKM për Privatizim në Prishtinë SË PAKU 5 DITË PUNE para 
ditës për dorëzimin e ofertave ju duhet të dorëzoni dokumentet në vijim: 
 

1. Informatat e juaja për kontakt. 
 

Kjo është një letër ku janë të shkruar: 
• Emri juaj 
• Adresa 
• Qyteti dhe Shteti ku jetoni 
• Numri juaj i telefonit 
• Numri juaj i faksit 
• Adresa e E-mailit tuaj 
• Të dhënat e mësipërme në lidhje me ndonjë përfaqësues. 

 
2. Deklarata e Agjencisë 

Nëse ju jeni përfaqësues i ndonjë entiteti, ju duhet të identifikoni atë entitet.   
 

3. Deklarata e kualifikueshmërisë.  Kjo është një letër që do të shkruhet nga ju. Aty 
vërtetohet se ju jeni kualifikuar të hyni në proces të tenderit. Ju nuk mund të merrni pjesë 
në tender nëse keni falimentuar, nëse jeni dënuar për krim, ose nëse aktualisht jeni nën 
hetime për krim. (Institucionet Qeveritare, NSH-të dhe NP-të nuk mund të dorëzojnë 
oferta. Punëtorët e institucioneve qeveritare, NSH-të dhe NP mund të dorëzojnë ofertat 
individualisht ose si grup (Shiko paragrafin  1 të Rregullave të Tenderit për listën e plotë 
të ofertuesve të pa kualifikueshem) 

 
4. Nëse ju paraqitni ofertë si individ, duhet të dorëzohet kopja e lejes suaj të njoftimit 

/pasaportës tuaj. 
 

5. Nëse paraqitni ofertën si subjekt juridik, duhet të dorëzoni kopjen e regjistrimit të biznesit 
të juaj si dhe listën e pronarëve përfitues dhe të personave që e kontrollojnë 
organizatën, me dokumentacionin përkrahës(shiko nenin 4.2 të rregullave të tenderit të 
aplikueshme). 

 
6. Rregullat e tenderit gjithashtu caktojnë disa kërkesa tjera nëse ju bëni ofertimin në 

partneritet ose konsorcium. 
 

7. Ofertuesit duhet të shikojnë kërkesat gjuhësore në nenin 4.6 të Rregullave të Tenderit. 
(Te gjitha dokumentet duhet te jene te shkruara ne gjuhen angleze) 
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Çka ndodh pas dorëzimit të dokumenteve për parakualifikim si Ofertues i Regjistruar? 
 
Sektori i AKM për Privatizim do të ju lëshojë “Certifikatën e Ofertuesit të Regjistruar” të cilën do 
ta vendosni në zarfin e  “Informatat shtesë për ofertën”  

 
   
Si do të rrjedh procesi i tenderit për Ndërmarrjen e Re? 
 

Tenderi për Ndër. e Re zhvillohet në dy raunde ne po te njëjtën dite  
 

• Raundi i Parë: Zarfi i ofertës së juaj do të pranohet në zyrën e AKM në Prishtinë dhe 
Mitrovicë prej orës 10:00 deri në ora 12:00 pasdite në secilën prej ditëve të caktuara për 
dorëzim të Ofertave. 

 
• Raundi i Dytë: Zarfi i ofertës së juaj prej Raundit të Parë do të hapet duke filluar prej 

orës 13:00 (1:00 pasdite) deri në ora 15:00 pasdite( 3:00 pasdite) - (13:00 deri 15:00) në 
ZQ të UNMIK. 

 
o Ofertuesit që kanë dorëzuar 3 çmimet më të larta për secilën Ndër. të Re do të 

vazhdojnë në Raundin e Dytë. 
o Secili prej 3 ofertuesve me çmim më të lartë do t’u lejohet të dorëzojnë Ofertën e 

Dytë, prej orës 15:00 (3:00 pasdite) deri 17:00 (5:00 pasdite), në Zyrën për 
Dorëzimin e Ofertave të Raundit të Dytë, në ZQ të UNMIK. 

 
 
A mund ta dërgoj me postë Ofertën për Raundin e Parë? 
Jo. Ju DUHET TË DORËZONI ME DORË ZARFIN ME OFERTË. 
 
A duhet patjetër personalisht të dorëzoj Ofertën Për Raundin e Parë? 
Jo, atë mund ta dorëzoj edhe ndonjë shok i juaji apo korrier. Atyre do të ju lëshohet një dëftesë 
pranimi. 
 
Ku duhet të dorëzoj Ofertën Për Raundin e Parë? 
 
AKM do të pranoj dokumentet për tender vetëm në dy lokacione: 
 
 

Zyrën Kryesore të AKM në Prishtinë   
Rr. Ilir Konushevci Nr.8 (ish- UNCC) 
Prishtinë, Kosovë 
Tel +381 (0) 38 500 400 lok. 1255 ose “PRIVATIZIMI”,  
 
ose 

 
Zyra e AKM në Mitrovicën Veriore 
Rr. Filip Visnjic Nr. 4, Zyra 5 
38220 K. Mitrovica 
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DETAJE MBI DOKUMENTAT E OFERTËS PËR RAUNDIN E PARË 
 
Dokumentet e ofertës për raundin e parë duhet të dorëzohen në gjuhën Angleze (kopjet në 
gjuhën Shqipe ose Serbe mund të dorëzohen së bashku me dokumentet në gjuhën Angleze). 
Shiko nenin 4.6 të Rregullave të Tenderit. 
 
 
 
Si duhet të paraqes dokumentet e ofertës për raundin e parë? 
 
 

Ju nevojiten 3 Zarfa për ofertë që të përmbaj dokumentet e ofertës. 
 

Të gjitha dokumentet e ofertës së parë duhet të vendosen në një zarf të madh të 
vulosur: Zarfi “Oferta e parë për tenderin numër [  ]. 

 
Brenda këtij zarfi ju duhet të vendosni dy zarfa të tjerë: 
 

1. Zarfi me “Informatat shtesë për ofertën”. 
 

2. Zarfi me “Çmimin e parë të ofertës”.   
 
 
Kështu duhet te duket zarfi i pare ne te cilin vendosen dy (2) zarfet tjera  
 
 

Oferta për Tenderin Numër AKM ( Nr. i raundit te privatizimit  ) 
Ndërmarrja e Re ABC 
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Re 
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Hapi 2 
 
Brenda zarfit të “Ofertës për Tenderin Numër ... ” ju duhet të futni një zarf tjetër të shënuar 
“Informatat shtesë mbi ofertën”. Ju duhet gjithashtu të regjistroni mbi këtë zarf numrin e 
ofertës së tenderit. Ju lutem shikoni shembullin në vijim: 
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Informata Shtese për Ofertën AKM (Nr. i raundit te privatizimit) 
Ndërmarrja e Re ABC 
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ntet pasuese duhet të vendosen brenda zarfit “Informatat shtesë për Ofertën”: 

kopje të formularit për regjistrimin e kualifikueshmërisë në përputhje me nenin 4 të 
ullave të Tenderit. 

jinali i një letre të nënshkruar nga, ose në emër të ofertuesit, ku thuhet që ofertuesi 
het t’i nënshtrohet Rregullave të Tenderit.(Shtojca “C” -shiko Rregullat e Tenderit) 

umenti bankar origjinal nga një bankë e mirënjohur i cili konfirmon që ofertuesi do të 
 qasje në fonde të mjaftueshme gjatë gjithë periudhës së tenderit për të paguar 
in e plotë dhe kapitalin themelues fillestar.  AI DOKUMENT BANKAR NUK DUHET 

AP VLERËN E ÇMIMIT TË OFERTËS SË OFERTUESIT. Banka nuk duhet të jetë 
ë e regjistruar në shtetin i cili është në listën e zezë të GRUPI PUNUES PËR 
RIME FINANCIARE (GPVF) 

hmi e cila tregon që tarifa për dorëzimin e ofertës është transferuar në llogarinë e 
-së (shiko fundin e dokumentit për hollësi), dhe  

hmi e cila tregon që depozita e ofertës është transferuar në llogarinë përkatëse 
o fundin e dokumentit për hollësi). 

orma për disa nga dokumentet e lartë cekura. Te gjitha këto dokumente do ti gjeni 
ëtij dokumenti. 
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Hapi 3 
 
Brenda zarfit të “Ofertës për Tenderin AKM(  ) ” ju duhet të futni një zarf tjetër të shënuar 
“Çmimi i parë i Ofertës për Tenderin AKM(  )”.    
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Çmimi I ofertës së Parë për Tenderin AKM (Nr. i raundit te privatizimit  ) 
Ndër. e Re ABC 
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a zarfit “Çmimi i parë i Ofertës”, ju duhet të futni një copë letër ku jepen hollësitë apo të 
at e çmimit tuaj të ofertës. Informata mbi çmimin e ofertës duhet të duket si më poshtë: 

imi i Ofertës. Futni çmimin e ofertës që synoni ta paguani për Ndër. e RE    (                   )  

oni shumën me fjalë                                 (                                                                             )                         
 
 
 

pitali Themelus Fillestar.  Kjo shumë në linjën 2 është shuma e kapitalit themelues 
ar  për të cilin Agjencia duhet të kompensohet                                                   (  € 1,250.00   ) 

oni shumën me fjalë                                (    Një mijë e dyqind e pesëdhjetë Euro             )                         

ledhi shumat (linja 1 dhe 2) dhe ne linjën 3 do te jete rezultati                 (                        )                          

oni shumën me fjalë                                (                                                                              )                         
 

A NE LINJEN 3 ESHTE SHUMA TOTALE E PARAVE QE JU DO T’IA PAGUANI 
NCISE NE RAST SE ZGJIDHENI SI OFERTUESI FITUES. 

bledhje 
arfi i  titulluar “Informatat shtesë mbi ofertën” përmban: Certifikatën mbi Regjistrimin e 
fertës”,Aneksin “C”, letrën bankiere, tarifën për dorëzimin e ofertës,dhe depozitën e 
hyeshme.   

arfi i  titulluar “Çmimi i Ofertës” përmban një dokument ku tregohet çmimi juaj i ofertës.   

ëto dy zarfe futen brenda zarfit me mbishkrimin “Oferta për Tenderin Numër …..” i cili 
ë pas vuloset dhe dorëzohet në zyrën e AKM-së në Prishtinë ose Mitrovicë në datën e 
orëzimit të ofertës, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00.   
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Hapi 4. Raundi i Dytë i Ofertimit 
 
 
Raundi i Dytë i Ofertimit do të pasoj pas hapjes së Ofertave të Para.  
  
Secili ofertues që ka dorëzuar ofertën në Raundin e Parë do të jetë i kualifikueshëm që të shikoj 
hapjen e Ofertave të Para në Selinë e UNMIK-ut. 
 
Pasi që të hapen të gjitha ofertat dhe rezultatet të procedohen 3 ofertat më të larta për secilën 
Ndër. të Re do të kenë mundësi të paraqesin ofertat në Raundin e Dytë. 
 
Ofertuesit që kanë kaluar në Raundin e Dytë do të kenë mundësi të dorëzojnë Ofertën e Dyte 
në një Zarf.   
 
 
  

Oferta e Dytë për Tenderin AKM (Nr. i raundit te privatizimit  ) 
Ndër. e Re ABC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet pasuese duhet të vendosen brenda zarfit – “Oferta e Dytë për Tenderin AKM ( )” 
 
 

1. Një kopje të Formës së Regjistrimit të Kualifikueshmërisë (që konfirmon se ofertuesi 
është regjistruar dhe i kualifikueshëm për ofertuar) 
 
 

2. Dëftesa me Numrin e Ofertës të caktuar në ofertën e parë.(Lëshohen nga AKM-ja). 
 
 

3. Fletë punën që tregon Çmimin për Ofertën e Dytë  
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A mund t’i shpjegoni pak më shumë secilin nga dokumentet e ofertës? 
Po. 
 
Deklarata e kualifikueshmërisë.  Kjo është një deklaratë me shkrim e cila konfirmon se ju jeni 
një ofertues i kualifikueshëm.  Shikoni nenin 1 dhe 4 të Rregullave të Tenderit. 
 
Kopje të noterizuara të pasaportës suaj ose formularit të regjistrimit të biznesit – shiko 
nenin 4.2 të Rregullave të Tenderit. 
 
Deklaratë e nënshkruar me anë të së cilës ju jeni dakord me kushtet e ofertës dhe 
rregullat e tenderit – shiko nenin 5.2 (ii) të Rregullave të Tenderit -  Aneksin “C” 
  
Dokument bankar – Shikoni nenin 5.2 (a) (iii) të Rregullave të Tenderit dhe formën në fund të 
këtij dokumenti. 
  
 
Tarifa e dorëzimit të ofertës 300€ – kjo është e pakthyeshme dhe duhet të paguhet nëpërmjet 
një çeku me urdhër I cili lëshohet për AKM-në  Ju mund ta merrni një çek të tillë me urdhër nga 
banka juaj lokale. 
 
Depozita e kthyeshme  – kjo është e kthyeshme (do t’ju kthehet nëse nuk shpalleni fitues I 
tenderit) por ju duhet të paguani gjithashtu me anë të transferit bankar. Mos paguani me para 
në dorë dhe mos përdorni çek personal për këtë.  
Shuma e depozitit ndryshon për secilën Ndërmarrje të Re që shitet. 
Për të kuptuar shumën e Depozitit për Ndërmarrjen e Re që ju jeni i interesuar për ta blerë 
kontaktoni me Departamentin e Privatizimit të AKM-së.  
Shiko detajet për xhirollogarinë bankare në fund të këtij dokumenti. 
 
 A do të ketë ndihmë në dispozicion? 
 
Po.  Personali i Departamentit të Privatizimit në AKM do të jenë në dispozicion për t’u përgjigjur 
në pyetjet dhe t’ju ndihmoj që të dorëzoni ofertat e vlefshme.   
 
Për sa kohë duhet të Marrë Vendimin se sa të ofroj në Raundin e Dytë? 
 
Jo shumë gjatë pas dorëzimit – Ofertat e Raundit të Parë do të hapen dhe të procesohen nga 
ora 13:00 deri në ora 15:00 dhe pas një ore do të pranohen Ofertat e Raundit të Dytë nga ora 
15:00 deri në ora 17:00. 
 
Si mund të marrë një vendim për një kohë kaq të shkurtër? 
 
Ju duhet të keni strategjinë e ofertës të qartë PARA ditës së ofertimit. Ju duhet të jeni në 
gjendje të dorëzoni  Ofertën e Parë në mëngjes në zyrën e AKM-së në Prishtinë ose në 
Mitrovicë, pastaj të keni kohë deri pasdite për të kuptuar nëse keni kaluar në Raundin e Dytë.   
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Tani do ti shihni te gjitha dokumentet te cilat do te hyjnë ne zarfet e lartpërmendura. 
 
 

- KETO DOKUMENTE DUHET TË PËRFSHIHET NË ZARFIN -“ Informatat shtesë për 
Ofertën”:  

 

Bidder Registration Certificate 
 

To be completed by the bidder 
 
Details   

Name  
Address  
Telephone  
Email  

Type of 
Registration 

Physical Person Legal Entity Partnership Consortium 

Attachments 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
On behalf of the bidder, I hereby declare that the bidder is not prohibited from bidding 
pursuant to section 1.1 of the Rules of Tender and that all attachments provided are 
correct. 
Date: 
Name:  
Signature: 
 
To be completed by the KTA 
 
We hereby confirm that                           has pre-registered his bid-eligibility documents 
with the Kosovo Trust Agency. We have temporary registered the bidder with number              
.  The KTA will review the documentation provided by the bidder.  
The bidder can use this bidder registration certificate for participation in all future 
privatisation tenders of the Kosovo Trust Agency. If the prospective bidder is to be 
found in non-compliance with section 1.1 of the Rules of Tender, KTA reserves the right 
to withdraw the bidder registration at any given time and even after bids have been 
handed in.  
Date: 
Name:  
Signature:                                                                         Stamp 
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SHTOJCA C 
 

FORMULARI PËR DORËZIMIN E OFERTËS 
 

 
Për: Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit 
 Rr. “Ilir Konushevci” nr. 8 
 Prishtinë 
 Kosovë 
 
 
Të nderuar zotërinjë: 
 
Emri i plotë i Ofertuesit:............................ 

 
Numri i regjistrimit të kualifikueshmërisë së ofertuesit:................................ 

 
Emri i Ndër. së Re/Subjektit të Ri:...................................... 

 
Nr. i tenderit:........................... 
 
Ofertuesi është duke dorëzuar ofertë për Ndër. e Re/Subjektin e Ri të lartëpërmendur. 
 
Bashkangjitur është: 
 
DOKUMENTI BASHKANGJITUR – PO OSE JO? 
Kopja e formularit për regjistrimin e 
kualifikueshmërisë të përmendur në 
Rregullat e Tenderit 

 

dokumenti bankar origjinal, nga një bankë 
e mirënjohur (p.sh., një bankë që nuk është 
regjistruar në një vend i cili është në “listën 
e zezë” të Grupit Punues për Veprime 
Financiare (FTAF)), i cili konfirmon që 
ofertuesi do të ketë qasje në fonde të 
mjaftueshme gjatë gjithë periudhës së 
tenderit për të paguar çmimin e plotë dhe 
kapitalin themelues fillestar. Ai dokument 
bankar nuk duhet të jap vlerën e çmimit të 
ofertës së ofertuesit 

 

dëshmi e cila tregon që tarifa për dorëzimin 
e ofertës është transferuar në llogarinë 
përkatëse  

 

dëshmi e cila tregon që depozita e ofertës 
(që përmendet në Rregullat e Tenderit) 
është transferuar në llogarinë përkatëse 
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Verzioni anglisht 
 
The Bidder (named above) by submitting this Bid: 
 

• confirms that it remains eligible to bid under Section 1.1 of the Rules of Tender 
• accepts and agrees to be bound by the Rules of Tender  
• confirms it has received and read the Information Memorandum for the Newco(s) and 

the Sale Agreement 
• agrees that it was informed that there is a Data Room containing important information 

which might affect its decision to bid/its bid price, including a document called “Certain 
Legal and Other Risks”  

• agrees that it was given the opportunity to visit the Data Room and either did visit the 
Data Room or knowingly took the risk not to visit the Data Room 

• agrees if it is the wining bidder to enter into the Sale Agreement substantially in the form 
and content of the model Sale Agreement provided with the Bid Documents 

 
 
 

Versioni në gjuhën shqipe 
 

Ofertuesi (i emëruar më lartë) me dorëzimin e kësaj oferte: 
 

• konfirmon se sipas Nenit 1.1 të Rregullave të Tenderit mbetet i kualifikueshëm për të 
ofertuar 

• pranon dhe pajtohet që t’I nënshtrohet (përmbahet) Rregullave të Tenderit  
• konfirmon se ka pranuar dhe lexuar Memorandumin Informues për Ndërmarrën e re(-ja) 

dhe Kontratën për Shitje 
• pajtohet se ka qenë i informuar se ekziston një zyre me të dhëna që përmban informata të 

rëndësishme të cilat mund të ndikojnë në vendimin e tij për të dorëzuar ofertë/për ta 
dorëzuar çmimin e ofertës, përfshirë këtu edhe dokumentin e quajtur “Disa Rreziqe 
Ligjore dhe të tjera“ 

• pajtohet se i është dhënë mundësia që ta vizitoj këtë zyre të të dhënave dhe se  ka vizituar 
zyrën e të dhënave apo me qëllim ka marrë rrezikun që mos ta vizitoj zyrën e të dhënave  

• nëse është ofertues fitues pajtohet të lidh kontratën e shitjes që kryesisht është në formën 
dhe përmbajtjen e Modelit të Kontratës së Shitjes e cila ofrohet së bashku me 
Dokumentet e Ofertimit. 
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Verzioni në gjuhën serbokroate 

 
 Ponudjivac (naznacen gore) predajuci ponudu: 

• Potvrdjuje da je i dalje kvalifikovan da preda ponudu i ucestvuje u tenderu saglasno clanu 
1.1 Pravila tendera 

• Prihvata i saglasan je da ce biti obavezan Pravilima tendera 
• Potvrdjuje da je primio i procitao Informativni memorandum za novo preduzece (nova 

preduzeca) i ugovor o prodaji 
• Slaze se da je bio obavesten da postoji Kancelarija sa podacima u kojoj se nalaze vazne 

informacije, a koje bi mogle da utice na njegovu odluku da preda ponudu/ njegovu cenu 
ponude, ukljucujuci i dokument sa nosalovom „ odredjeni pravni i drugi rizici“  

• Saglasan je da mu je pruzena mogucnost da poseti obu kancelariju sa podacima i da je on 
ili posetio tu kancelariju ili je svesno preuzeo rizik da ne poseti kancelariju sa podacima  

• Slaze se da ce, ukoliko bude pobednik tendera, sklopiti ugovor o prodaji koji ce biti 
uglavnom istog oblika i sadrzaja kao i model ugovora o prodaji koji mu je dat sa 
tenderskom dokumentacijom.  

 
 
 
 
………………………. 
Nëshkrimi 
Për dhe në emër të Ofertuesit 
 
 
Emri: ……………. 
 
 
Data: ………………. 
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SHEMBULL I DOKUMENTIT BANKAR 
 
- KY DOKUMENT DUHET TË PËRFSHIHET NË NJË ZARF TË NDARË NGA ÇMIMI I 

OFERTËS  
 
- KJO LETËR NUK DUHET TË DEKLAROJ SHUMËN E ÇMIMIT TË OFERTËS   
 

 
 
Për:  Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit  
 Ilir Konushevci Nr. 8 
 Prishtinë 
 Kosovë  
 
Nga:  [shkruaj emrin e Bankës] 
 
Re: Ofertuar nga [shkruaj emrin e ofertuesit] për [shkruaj emrin e Ndërmarrjes së 
re/Subjektit të Ri]  
 
 
Theksojmë se [shkruaj emrin e ofertuesit] është klient i bankës tonë. Kemi diskutuar qëllimin e 
[shkruaj emrin e ofertuesit] për të dorëzuar ofertën për blerjen e [shkruaj emrin e Ndër. së re 
/Subjektit të Ri], në përputhje me ofertën me numër të tenderit si në vijim [shkruaj ofertën me 
numër të tenderit të AKM-së].   
 
Pas rishikimit të fondeve të [shkruaj emrin e ofertuesit] të depozituara në llogarinë bankare të 
tij/saj në bankën tonë dhe burimet e tjera të tij/saj të fondeve, besojmë se do të ketë qasje të 
mjaftueshme në fonde për të paguar shumën e ofertës së tij/saj dhe shpenzimet që ndërlidhen 
(që përfshijnë por nuk kufizohen me 1,250 Euro sa i përket kapitalit themelor fillestar) gjatë 
kohëzgjatjes së tenderit, në përputhje me kërkesat dhe afatet e fundit të përcaktuara në 
rregullat e zbatueshme për tender. 
 
Konfirmojmë se jemi bankë e regjistruar në [shkruaj vendin] e cila nuk është në listën e zezë të 
Grupit Punues për Veprime Financiare (“FATF”). 
 
Sinqerisht i juaji, 
 
………………………….. 
 
Emri i nënshkruesit:……………. 
 
Titulli: ……………… 
 
Emri i bankës: ………………. 
 
Nënshkruar më: ……………… 
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FORM OF BANK LETTER 
 

 
To:  Kosovo Trust Agency 
 Ilir Konushevci No. 8 
 Pristina 
 Kosovo 
 
From:  [insert name of Bank] 
 
 
Re:  Bid by [insert name of bidder] for [insert name of NewCo/Subsidiary]   
 
 
We note that [insert name of bidder] is a client of our bank.  We have discussed [insert name of 
bidder]’s intention to submit a bid to purchase the [insert name of NewCo/Subsidiary], pursuant 
to KTA bid tender number [insert KTA bid tender number].   
 
After reviewing [insert name of bidder]’s funds deposited in its bank accounts at our bank and 
his other sources of funds, we believe that he will have access to sufficient funds to pay his bid 
amount and related costs (including, but not limited to, 1,250 Euro in respect of Initial Charter 
Capital) during the term of the tender, in accordance with the requirements and deadlines set 
out in the applicable Rules of Tender. 
 
We confirm that we are a bank registered in [insert country] and which is not on the ‘blacklist’ of 
the Financial Action Task Force (FATF)). 
 
Yours sincerely, 
 
………………………….. 
 
Name of signatory:……………. 
 
Title of Signatory: ……………… 
 
Name of bank: ………………. 
 
Date: ……… 
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LLOGARITË BANKARE: 
 
 
 

Tarifa për dorëzimin e ofertës prej 300 € duhet ti paguhet AKM-së në BPK. Numri 
i llogarisë është: 
 
 

1000435010000222 
 
 
 

Depoziti i ofertës  i cili ndryshon për çdo Ndërmarrje te re dhe duhet të paguhet në 
llogarinë e AKM-së në BPK. Numri i llogarisë është: 
 
 
 

1000435000000104 
 
 
Ju lutem në fletëpagesë shënoni si vijon: 
 

• Për: AKM (Numri i raundit të privatizimit) Privatizim dhe Emri I 
Ndërmarrjes së Re për të cilën do të ofertoni 

• Nga: Emri i ofertuesit siç është i parakualifikuar   
 
Ne zarfin - “Informata Shtese për Ofertën” ju duhet te vendosni vetëm origjinalin e 
fletëpagesës nga Banka. Kopjet e fletëpagesave nuk pranohen. 
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Kjo eshte Flete puna e cila duhet te vendoset ne Zarfin ” Çmimi i parë i Ofertës per Tenderin 
AKM (Nr.i raundit te privatizimit )” si dhe ne Zarfin “Cmimi i dyte i ofertes per tenderin AKM 
(Nr.i raundit te privatizimit  )” 
 
 
 
 
1. Çmimi i Ofertës. Futni çmimin e ofertës që synoni ta paguani për Ndër. e RE    (                   )     
 
Shënoni shumën me fjalë                                 (                                                                             )                         

 
 
 
 

2. Kapitali Themelus Fillestar.  Kjo shumë në linjën 2 është shuma e kapitalit themelues 
fillestar  për të cilin Agjencia duhet të kompensohet                                                   (  € 1,250.00   ) 
 
Shënoni shumën me fjalë                                (    Një mijë e dyqind e pesëdhjetë Euro             )                         
 
 
 
 
3. Mbledhi shumat (linja 1 dhe 2) dhe ne linjën 3 do te jete rezultati                 (                        )                           

Shënoni shumën me fjalë                                (                                                                              )                         
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INVESTIMET E HUAJA NË KORNIZEN LEGJISLATIVE KOSOVARE 

 
 
Trajtimi kombëtar: A ka ndonjë kufizim në Investimet e Huaja Direkte (IHD) në Kosovë? 
 
Rregullorja e Kosovarëve për Investimet e Huaja është një prej më miqësoreve në Evropë ndaj 
investitorëve të huaj. Tipari kryesor është se ju ofron atyre të gjitha përparësitë dhe mbrojtjen si 
investitorë vendor. Kompanitë e huaja gëzojnë tërësisht parimin e trajtimit kombëtar. Trajtimi 
kombëtar aplikohet edhe në të “drejtat për të blerë prona të paluajtshme jo rezidente dhe 
rezidente jo bujqësore”. I vetmi kufizim aplikohet në “interes të pronësisë ose kontrollit në 
organizatat afariste prodhuese ose shpërndarëse të prodhimeve ushtarake” ku investitorët e 
huaj nuk mund të posedojnë më shumë se 49% të kompanisë së regjistruar. 
 
Riatdhesimi i fitimeve dhe kapitalit të investuar 
 
Bartja e fitimeve dhe kapitalit të investuar në monedhën e huaj jashtë Kosovës është e lirë dhe 
e pakufizuar.  
 
Blerja e pasurisë së patundshme dhe mjetet themelore për ndërmarrjet rezidente dhe jo-
rezidente 
 
Investitorët e huaj kanë të drejta të barabarta me ndërmarrjet Kosovare për resurset tokësore 
dhe natyrore. Nuk ka kufizime në ligjin mbi blerjen e pronës së patundshme dhe mjeteve 
themelore për ndërmarrjet rezidente (p.sh. ndërmarrjet e inkorporuara ose të themeluara në 
Kosovë) dhe / ose ndërmarrjet jo rezidente, përveç atyre që aplikojnë për organizata biznesore 
vendore. Kjo qëndron pa marr parasysh aksionet kapitale në një ndërmarrje.  
 
Menaxhimi i kompanive me kapital të huaj dhe marrëdhëniet e punësimit 
 
Menaxherët dhe anëtarët e bordit në ndërmarrjet me IHD mund të jenë persona të huaj. Nuk ka 
asnjë lloj kufizimesh në përbërjen e menaxhmentit, administratorit ose përbërja e bordit të 
kompanisë. 
 
Lidhur me çështjet e punës dhe punësimit, punëtorët e investimeve të huaja në Kosovë, 
pavarësisht nga kombësia, janë subjekt i ligjeve të aplikueshme në Kosovë. Në lidhje me ketë 
ata janë të njëjtë si në vendet tjera fqinje. Duke ditur specificitetin e praktikës së “vetë – 
menaxhimit” të aplikuar në ish Jugosllavi, qartësisht ceket se “koncepti i vetë -menaxhimit të 
punëtorëve” nuk do të aplikohet në investimet e huaja. Në realitet aplikohet vetëm në 
ndërmarrjet në pronësi shoqërore. Ajo që u cek më lartë në ligjin e investimeve të huaja iu 
shmanget qeverisjes së përbashkët ku punëtorët janë përgjegjës për kontrollimin e 
menaxhmentit. 
 
Cilat struktura të kompanisë konsiderohen si ligjore në Kosovë? 
 
Aktualisht investimet e huaja mund të regjistrohen në Regjistri e Përkohshëm të Biznesit. Në 
implementimin e ligjit për Regjistrin e Biznesit, tashmë i dorëzuar për nënshkrim në zyrën e 
Këshilltarit Ligjor të OKB-së, investitorët e huaj mund të themelojnë ndërmarrje dytësore, degë 
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dhe zyra përfaqësuese, të vetat ose si tërësi nën kushtet e njëjta siç aplikohen për bizneset 
vendore. 
 
Klasifikimi i aprovuar për strukturën e kompanisë të akredituar në Kosovë është si në vijim: 
ndërmarrje personale biznesore, partneritet i përgjithshëm, partneritet i kufizuar, kompani 
aksionare dhe kompani me përgjegjësi të kufizuara. Kostoja statusore e fillimit të biznesit është 
për kompaninë aksionare së paku 25,000 Euro dhe për kompaninë me përgjegjësi të kufizuara 
duhet të jetë së paku 2,500. 
 
Themelimi dhe funksionimi i biznesit në Kosovë 
 
Nuk ka ndryshime në mes të biznesit vendor dhe atij të huaj gjatë regjistrimit. Investimet e huaja 
mund të ju kërkohet që të parashtrojnë një deklaratë me autoritetet që identifikojnë palët 
parimore dhe natyrën e investimit vetëm për qëllim të mbledhjes së statistikave dhe për 
identifikimin dhe këshillimin e përfitimeve të statusit të investimeve të huaja. Nuk ka kërkesa të 
tjera për investitorët e huaj më shumë se që kërkohet për biznesin vendor. 
 
Cilat janë standardet e kontabilitetit dhe Auditimit (revizionimit) që duhet të plotësohen 
nga bizneset që veprojnë në Kosovë? 
 
Korniza e aprovuar mbi “Standardet për Raportimin Financiar dhe Regjimi për Raportimin 
Financiar të organizatës afariste” është në tërësi në përputhshmëri me standardet 
ndërkombëtare të pranuar për kontabilitet dhe auditim të lëshuara nga Komiteti Ndërkombëtar 
për Standardet e Kontabilitetit (KNSK) dhe Komiteti Ndërkombëtar për Praktikën e Auditimit 
(KNPA) të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (llogaritarëve). 
 
Çështjet tjera 
 
Nuk ka pengesa hyrëse për investitorët e huaj. Promovimi i investimeve të huaja është kryer më 
së shumti nga Oda Ekonomike e Kosovës, Qendra “Euro Info Correspondence” dhe 
departamenti për investime të huaja dhe turizëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. 
Aktualisht nuk ka agjenci për promovimin e Investimeve të Huaja. 
 
Një listë referuese e shpejtë për Rregulloret 
 
Rregulloret Përmbledhje Data/Numri i 

Rregullores 
Nyja e internetit 

Agjencia 
Kosovare e 
Mirëbesimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
është themeluar për: 
• Privatizuar ndërmarrjet në pronësi 

shoqërore nëpërmjet të spin-off-it 
dhe metodave të likuidimit; 

• Të mbikëqyr menaxhimin e 
Ndërmarrjeve në Pronësi Publike 

13 qershor 
2002,  

Rreg/ UNMIK-
ut/2002/12 

www.kta-kosovo.org 
www.unmikonline.org 

Oda e Veçantë 
e Gjykatës 
Supreme 

Oda e Veçantë është themeluar për të 
shqyrtuar (gjykuar) kërkesat e kreditorëve 
dhe të pronësisë që rrjedhin nga procesi i 
privatizimit. 
 

13 qershor, 
2002, Rreg/ 
UNMIK-ut// 

2002/13 

www.kta-kosovo.org 
www.unmikonline.org 

Shfrytëzimi i 
Tokës 

Kjo rregullore, konverton, të drejtat për 
shfrytëzimin e tokës që kanë ndërmarrjet 

09 maj 2003, 
Rreg/ UNMIK-

www.kta-kosovo.org 
www.kta-kosovo.org 
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shoqërore të përfshira në privatizimin 
spin-off, në kontratë për qira për 99 vjet që 
mund të transformohet lehtë dhe të 
shfrytëzohet si garancion për sigurimin e 
kredive. 

ut//2003/13 

 
 

Investimet e 
Huaja 

• Investimet e Huaja do të 
qeverisen sipas principit të 
trajtimit kombëtar, që do të 
thotë se ato do të trajtohen hiq 
më pak favorshëm se sa 
ndërmarrjet e ngjashme 
vendore.  

• Investimet e huaja do të 
mbrohen nga eksproprijimet e 
paarsyeshme; 

• Të hyrat nga investimet e 
huaja mund të transferohen 
lirshëm dhe papengueshëm 
jashtë vendit dhe anasjelltas. 

• Investimet e huaja janë të 
mbrojtura kundër aplikimeve 
retroaktive të ligjeve; 

• Investitorët e huaj mund të 
punësojnë punëtorë nga shtetet 
e huaja. 

12 Janar2001, 
Rreg/ UNMIK-

ut//2001/3 

www.unmikonline.org 

Organizimet e 
Bizneseve 

Janë pesë llojeve të subjekteve ligjore 
që mund të regjistrohen për kryerjen e 
aktivitetetve afariste në Kosovë. Këto 
janë:  

• Ndërmarrje Private (personale) 
e Biznesit 

• Partneritet i Përgjithshme 
• Partneritet i Kufizuara 
• Kompani aksionare 
• Kompani me përgjegjësi të 

kufizuara 
 
Udhëzimi Administrativ nr. 2002/22 
dhe Udhëzimi Administrativ nr. 2003/1 
kanë formuluar procedurat përmes të 
cilave bizneset që përfshihen nën këto 
rregullore duhet të regjistrohen në 
Regjistrin e Bizneseve dhe Shenjave 
Dalluese të Kosovës.  
 

8 Shkurt 2001, 
Rreg/ UNMIK-
ut/2001/6 

www.unmikonline.org 

Kontrata për Rregullorja rregullon formimin e 29 Dhjetor 2000, www.unmikonline.org 
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Shitjen e 
Mallrave 

kontratës së shitjes the të drejtat dhe 
obligimet e shitësit dhe blerësit që 
rrjedhin nga një kontratë e tillë. 

Rreg/ UNMIK-
ut/2000/68 

Pengu  Rregullorja dhe themelimi i një 
agjencie të domosdoshëm për 
regjistrim do ta mundësonte 
përdorimin e të gjitha formave të 
pasurisë së luajtshme si garancion për 
kredi afariste apo për nevoja personale. 
Rregullorja parasheh tri lloje të pengut: 

• Pengu posedimor; 
• Pengu standard; 
• Pengu i blerjes. 

7 Shkurt 2001, 
Rreg/ UNMIK-
ut/2001/5 

www.unmikonline.org 
 

Zyra e 
Regjistrimit të 

Pengut 

Zyra është përgjegjëse për pranimin, 
dorëzimin dhe arkivimin e të dhënave 
përkitazi 
me pengun e pronës së luajtshme dhe 
ofrimin e mundësive publikut për 
kërkim të pengut si dhe për mbajtjen e 
të gjitha shënimeve përkatëse konform 
Rregullores. 
 

6 Nëntor 2001, 
Rreg/ UNMIK-
ut/2001/32 

www.unmikonline.org 

Ligji Themelor i 
Punës 

Përmes kësaj rregullore rregullohet 
punësimi në Kosovë, duke përfshirë 
marrëdhëniet  në punësim nën të cilat 
kryhen punët apo shërbimet. 

8 Tetor 2001, 
Rreg/ UNMIK-
ut/2001/27 

www.unmikonline.org 

Bordi i 
Raportimit 
Financiar të 
Kosovës dhe 

Regjimi i 
Raportimit 
Financiar të 

Organizatave 
Afariste 

Bordi i Raportimit Financiar (BRF) 
nën instancat e AQF-së po vendos 
Standardet e reja të Kontabilitetit  në 
Kosovë (SKK), të cilat do të jenë një 
version i thjeshtësuar i Standardeve 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit 
(SNK). Kërkesat minimale për të 
vepruar në përputhje me SKK janë të 
njëjta me ato të TVSH-së. Bizneset që 
kanë një qarkullim që kalon 100,000€ 
duhet të përgatitin katër deklarata 
(bilancin, deklaratën e të hyrave, 
pasqyrën financiare dhe ndryshimet në  
depozita) dhe shënimet me tatimin në 
fitim. Bizneset me qarkullim nën  
€100,000 duhet të përgatitin vetëm 
deklaratën për tatim në fitim.. 

29Tetor 2001, 
Rreg/ UNMIK-
ut/2001/30 

www.unmikonline.org 
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Tatimi në Vlerën 
e Shtuar 

TVSH aplikohet në transaksionet e 
shitjes, dhe aplikohet në tarifë fikse 
15%. Të gjitha bizneset që kanë 
qarkullim vjetor €100,000 janë të 
obliguara me ligj që të regjistrojnë dhe 
mbledhin TVSH në të gjitha shitë-
blerjet. Bizneset me kufi të qarkullimit 
nën €100,000 nuk janë të obliguar të 
mbledhin TVSH. TVSH-ja aplikohet 
pasi që në vlerën e shitjes apo blerjes të 
jenë aplikuar çfarëdo detyrime 
doganore apo akcizë  

31 Maj 2001, 
Rreg/ UNMIK-
ut/2001/11 

www.unmikonline.org 

Akciza Prodhimet siç janë benzina, duhani, 
veturat, alkooli dhe aparatet Televizive 
i nënshtrohen pagesës së akcizës. 
Akciza mund të aplikohet si tarifë fikse 
në përqindje mbi vlerën e mallit. Në 
rastet tjera aplikohet një shumë e 
paracaktuar. 

6 Tetor 2000, 
Rreg/ UNMIK-
ut/2000/2 

www.unmikonline.org 

Obligimi 
Doganor 

Një tarifë fikse prej 10%  është e 
aplikuar për të gjitha mallrat e 
importuara, bazuar në vlerën e 
mallrave te importuara. 

31 Gusht1999, 
Rreg/ UNMIK-
ut/1999/3 

www.unmikonline.org 

Tatimi në Fitim Tatimi në Fitim është një tatim në vlerë 
prej 20% për bizneset me qarkullim 
vjetor € 100,000 e më shumë. Bizneset 
e vogla kanë opsionin e pagesës ose të 
tatimit në fitim ose të tatimit të 
paragjykuar në vlerë prej 3% nga 
qarkullimi. Tatimi në fitim më shumë 
është tatim në kufirin e fitimit se sa në 
qarkullim. Nga tatimi në fitim zbriten 
me sa vijon: shpenzimet e biznesit, 
rrogat e punëtorëve, tatimet indirekte të 
paguara, amortizimi, pagesat për 
investimet e reja, mallrat, energjia 
elektrike. 
 

20 Shkurt 2002, 
Rreg/ UNMIK-
ut/2002/3 

www.unmikonline.org 

Pensionet Kjo rregullore përcakton dhe 
përshkruan format e ndryshme të 
dispozitave të pensioneve shtetërore 
dhe private në Kosovë. Pensionet e 
detyrueshme përbëhen nga dy forma të 
pensioneve: 

• Pensionet bazë; dhe 
• Kursimet pensionale 

individuale 
Punëdhënësit munden gjithashtu të 
sigurojnë pensione Plotësuese të 

22 Dhjetor 2001, 
Rreg/ UNMIK-
ut/2001/35 

www.unmikonline.org 
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Punëdhënësit punëtorëve të tyre. 
Individët mund të blejnë Pensione 
Plotësuese Individuale përmes 
siguruesëve të pensioneve.  

Likuidimin dhe 
riorganizimin e 
personave 
juridikë në 
Falimentim 

 

Kjo rregullore aprovon Ligjin Nr. 
2003/4 të Institucioneve të Përkohshme 
Vetë Qeverisëse mbi Likuidimin dhe 
riorganizimin e personave juridikë në 
Falimentim. 
 
Ky ligj përcakton sistemin për 
falimentim për shumicën e 
organizatave afariste. Instrumentet dhe 
procedurat përfshijnë: likuidimin, 
riorganizimin dhe administrimin.. 

12 Prill 2003, 
Rreg/ UNMIK-
ut/2003/7 

www.unmikonline.org 

 
 
 
 
 
Akt mohim: Ju lutem të keni vëmendjen se ky dokument paraqet vetëm një listë të 
përgjithshme të disa nga Rregulloreve kryesore të UNMIK-ut të cilat mund të kenë ndikim 
tek aktivitetet afariste në Kosovë dhe se nuk duhet të konsiderohet si një listë 
gjithëpërfshirëse. Në veçanti duhet të keni vëmendjen se shumë ligje para-UNMIK-ut 
ende janë të aplikueshme në Kosovë. Megjithëse www.unmikonline.org siguron kopje të 
rregulloreve të UNMIK-ut, këto kopje nuk duhet me domosdoshmëri të jenë tekstet 
zyrtare të këtyre rregulloreve dhe se ueb-faqja nuk duhet që me domosdoshmëri të ju 
sigurojë listën komplete te të gjitha Rregulloreve të UNMIK-ut apo të amendamenteve të 
tyre plotësuese apo shfuqizimit.  
 
AKM nuk mund të mbahet përgjegjëse për çfarëdo interpretimi ligjor apo afarist si 
rrjedhojë e leximit të këtij dokumenti.  
 
 
 
SI TË KONTAKTOHET AKM-JA  
Prishtinë Zyra Qendrore e AKM-së 
Rruga Ilir Konushevci Nr. 8  
Prishtinë, Kosovë 
Tel +381 (0) 38 500 400 ext. 1255 ose “PRIVATIZIMI”, 
Fax +381 (0) 38 248 076  
E-mail - kta@eumik.org  
 
Mirren informatat nga broshura e fundit e vales 8 
 
Vebfaqja e AKM-së: www.kta-kosovo.org 


