Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria–Vlada-Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo Trgovine i Industrije-Ministry of Trade and Industry
Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)
Kosovo Investment and Enterprise Support Agency (KIESA)
Agencija za Investicije i Podršku Preduzeča na Kosovu (KIESA)

FORMULAR APLIKIMI
për statusin e investitorit strategjik konform Ligjit 05/L-079 Për Investimet Strategjike në
Republikën e Kosovës

Ky formular aplikimi mund të plotësohet në gjuhën shqipe, serbe apo angleze.
Dokumentet sipas paragrafit 1 të nenit 5 të UA 15/2018, dorëzohen në njërën nga gjuhët
zyrtare në Republikën e Kosovës ose në gjuhën angleze. Dokumentet duhet të
dorëzohen në format elektronik dhe fizik në adresat elektronike dhe fizike të
përcaktuara në formularin e aplikimit.
Ky formular aplikimi dhe dokumentet e bashkëngjitura duhet të dorëzohen në format
elektronik në adresën strategic.kiesa@rks-gov.net dhe format elektronik dhe fizik në
Arkivin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në adresën Rr. “Muharrem Fejza” p.n.,
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

DEKLAROJ

me përgjegjësi të plotë financiare dhe penale që të gjitha informatat e paraqitura në këtë
formular aplikimi dhe të dhënat në dokumentacionin e bashkëngjitur me këtë formular aplikimi
janë të vërteta dhe korrekte.
Kjo deklaratë jepet me qëllim të dorëzimit formularit të aplikimit për statusin e investitorit
strategjik konform Ligjit 05/L-079 Për Investimet Strategjike në Republikën e Kosovës.

Vendi:

_________________, Republika e Kosovës

Data:

____/____/________

Emri dhe mbiemri

____________________________

Nënshkrimi i personit të autorizuar
___________________________

faqe 1 prej 5

1.

Të dhënat e subjektit aplikues:

1.1. Parashtruesi i kërkesës - subjekti
1.2. Lloji i projektit
Projekt publik
Projekt privat
Projekt publiko-privat

☐
☐
☐

1.3. Emri i projektit
1.4. Sektori ekonomik i investimit
Energji me infrastrukturë dhe miniera
Transport dhe telekomunikacion
Turizëm
Industri përpunuese
Bujqësi dhe industri ushqimore
Shëndetësi
Parqe industriale dhe teknologjike
Administrim i ujërave të zeza dhe mbeturinave

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

1.5. Lokacioni i investimit
Komuna
Qyteti/fshati/lagjja
1.6. Vlera e investimit në euro, që parashihet për të operacionalizuar projektin
Vlera e saktë gjithsej, në euro
Vlera nga 10.000.000 deri në 19.999.999 euro
Vlera nga 20.000.000 deri në 29.999.999 euro
Vlera nga 30.000.000 e më shumë euro

☐
☐
☐

1.7. Përshkrimin se si do të financohet projekti

faqe 2 prej 5

faqe 3 prej 5

1.8. Dëshmi mbi aftësinë e mjaftueshme financiare për realizmin e investimit
Subjekti investues në momentin e aplikimit për
marrjen e statusit investime strategjike duhet të
paraqesë dëshmi për aftësinë e tij të mjaftueshme
financiare për realizimin e investimeve. Dëshmia
duhet te përmbaj një letër konfirmim nga një
☐
institucion bankar ose financiar i licencuar, vendase
apo i huaj, me reputacion të mirënjohur dhe
besueshmëri të lartë që konfirmon zotimin e
financimit të pjesës financiare;
1.9.

Planin e biznesit të investimit, për realizimin e investimit strategjik për
kohëzgjatjen e kontratës, e cila nuk duhet te jetë më e shkurtë së pesë (5) vjet;

☐
1.9.1. Planin financiar të investimit për realizimin e investimit strategjik për
kohëzgjatjen e kontratës, e cila nuk duhet te jetë më e shkurtë së pesë (5) vjet;

☐
1.9.2. Programi i punës për realizimin e investimit strategjik për kohëzgjatjen e
kontratës, jo më i shkurtë se pesë (5) vjet

☐
1.10.

Planin e identifikimit dhe menaxhimit të riskut operacional për projektin e
investimit;

☐
1.11. Një pasqyrë financiare dhe llogari të humbjeve dhe fitimeve për tri (3) vitet e
fundit financiare;

☐
☐
☐
☐

Bilanci i Gjendjes
Pasqyra e të Ardhurave
Pasqyra e Rrjedhës së Parasë
Pasqyra e Ndryshimeve në Ekuitet

1.12. Raportin e auditimit për entitetin investues për një periudhe të caktuar kohore
për tri (3) vitet e fundit;

☐
1.13. Profilin e detajuar të entitetit investues duke përfshirë filialet

☐
1.14. Referenca të përvojës të mëparshme së investitorit në projekte të ngjashme

☐
1.15. Autorizimin me shkrim të entitetit investues që autorizon Agjencinë që të bëjë
të gjitha verifikimet dhe kontrollimet e të dhënave te paraqitura në dosjen e
entitetit investues

☐
faqe 4 prej 5

1.16.

Strukturën menaxheriale të investitorit

☐
1.17. Strukturën e pronësisë (aksionarëve) të investitorit

☐
1.18. Pozicionimin (përqindjen e tregut) në tregjet ku operon

☐
1.19. Dëshmi që entiteti investues nuk është dënuar, me vendim gjykate të formës së
prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

☐
Në rast se subjekti investues është themeluar me qëllim të këtij investimi ose kësaj kërkese
sipas paragrafit 2. të nenit 5 të ligjit, duhet gjithashtu të paraqiten për kompaninë ëmë dhe
partneret e sipërmarrjes së përbashkët dokumentet sipas paragrafit 1 të këtij neni
respektivisht nën paragrafët: 1.5; 1.7; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15 dhe 1.18.
Pas vendimit pozitiv të Qeverise së Republikës së Kosovës dhe para nënshkrimit të
marrëveshjes me komisionin ndër ministror, investitori është i obliguar të dorëzoj komisionit
ndër ministror garancionin bankar në vlerë prej 10% të vlerës së paraparë të investimi në
paragrafin 1.6. të Nenit 5 të UA 15/2018.
Komisioni negocion kushtet me subjektin investues për lidhjen e marrëveshjes për investime
strategjike, pasi që Qeveria e Republikës së Kosovë të ketë aprovuar kërkesën e subjektit
investues për dhënien e statusit investim strategjik.
Shuma e garancionit bankar në vlerë prej 10% të vlerës së paraparë të investimit në
paragrafin 1.6. të Nenit 5 të UA 15/2018, për investitorët strategjik në Miniera dhe Minerale
do te përcaktohet gjatë procesit negociues dhe do te vendoset në dispozitat e marrëveshjes
ndërmjet Qeverise dhe Investitorit.

faqe 5 prej 5

