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FORMULARI PËR APLIKIM PËR INKUBATOR TË BIZNESIT NË PBD 

 

1. Të dhënat bazike të aplikuesit: 

 Emri i Biznesit/OJQ................................................................................................... 

 Adresa........................................................................................................................ 

 & Fax ........................................................................................................................ 

 E-mail & ueb faqja .................................................................................................... 

 Tjetër.......................................................................................................................... 

 

2. Dokumentet e nevojshme për aplikim: 

 Duhet të jetë i regjistruar në Republikën e Kosovës, si OJQ ose si shoqëri tregtare. 

Dëshmuar me kopjen e Certifikatës së Regjistrimit të OJQ-së ose të Biznesit; 

  Vërtetim tatimor me të cilën vërtetohet se aplikuesi nuk ka borxhe aktuale tatimore 

të pashlyera ose është në marrëveshje për shlyerjen e borxhit me ATK; 

 Vërtetimin nga Gjykata që dëshmon që personi i autorizuar i subjektit nuk është 

nën hetime, kërkohet origjinali jo më i vjetër se 30 ditë; 

  Dëshminë e xhirollogarisë aktive në njërën prej bankave të licencuara nga Banka 

Qendrore e Kosovës; 

 Kopjen e letërnjoftimit të personit/ve në emër të cilit/ve është i regjistruar 

Aplikuesi. 

 Duhet të ketë se paku tri (3) vite përvojë pune në zhvillimin dhe avancimin e 

bizneseve fillestare.  

 Dëshmi që ka ofruar trajnime, këshillime, hartime të dokumenteve të ndryshme 

për biznese (plan biznesi, marketing, kontabilitet etj.) Dëshmuar me listën e 

bizneseve përfituese të nënshkruar dhe vulosur nga ana e aplikuesit (origjinal), 

deri në 40 pikë;   

 Të ketë staf profesional në menaxhim dhe zhvillim të bizneseve fillestare.  

 Se paku dy (2) ekonomist/e me përvojë pune minimum 5 vjeçare të dëshmuar 

me CV dhe kontratë pune apo referencë për përvojën e tyre. Njeherit aplikuesi 

duhet të ketë kontratë apo marrëveshje paraprake për angazhimin e këtyre 

ekonomistëve në menaxhim dhe zhvillim të bizneseve fillestare, deri në 30 pikë; 

 Planin e zbatimit për menaxhimin, administrimin dhe monitorimin e bizneseve 

fillestare të vendosura në inkubatorë. 
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Address: Lagja e Spitalit  N.N.  Muharrem Fejza Str. - 10000 Prishtina, Kosova 

 

 Përshkruar në mënyrë kronologjike nga dy deri në katër faqe, deri në 30 pikë;  

 
 

 

3. Personi kontaktues i autorizuar: 

Emri Mbiemri ..........................................................Adresa........................................................ 

Tel, Fax & e-mail: ........................................................................................................................ 

 

Aplikuesi                                                                    v.v.                                                 Datë:........./........../......... 
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