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APLIKACION PËR LICENCIM 
PËR FURNIZIM ME ENERGJI 

 
 

I 
APLIKUESI APLIKON PËR: 
(shëno me plus njërin nga aktivitetet e mëposhtme) 

 LICENCË PËR FURNIZIM ME ENERGJI 

 VAZHDIM I LICENCËS PËR FURNIZIM ME ENERGJI 

 TRANSFER I LICENCËS PËR FURNIZIM ME ENERGJI 

 
 

II UDHËZIME PËR APLIKIM 

 
Aplikuesi duhet të dorëzojë në Zyrën e Rregullatorit për Energji këtë aplikacion të plotësuar dhe 
dëshmitë e bashkëngjitura origjinale apo të noterizuara si dhe kopje elektronike (nëse kërkohet 
nga Zyra e Rregullatorit për Energji), në njërën nga gjuhët zyrtare në Kosovë.  
 
Aplikuesi do të dorëzojë aplikacionin e kompletuar në këto adresa:  

 
 Në formë të shkruar në: Zyra e Rregullatorit për Energji, Rr.”Dervish Rozhaja” Nr.12 

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 Në formë elektronike në:   legal-licensing@ero-ks.org  
 

Për çdo ndryshim te të dhënave të ndërmarrjes apo personit kontaktues, për aq kohë sa licenca 
është e vlefshme, duhet të njoftohet Zyra e Rregullatorit për Energji. 
 

EMRI I NDËRMARRJES (PERSONIT JURIDIK): 

 

VULA: 

 

 

 

 

mailto:legal-licensing@ero-ks.org
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III INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME MBI NDËRMARRJEN & PERSONIN KONTAKTUES 

EMRI I NDËRMARRJES (PERSONIT JURIDIK): 

 

SELIA: 

ADRESA: 

NR. I REGJISTRIMIT TË BIZNESIT: 

NR. I TELEFONIT: NR. I FAKSIT: 

ADRESA E E-MAIL-IT: 

EMRI DHE MBIEMRI I PERSONIT KONTAKTUES:  

ADRESA: 

 

NR. I TELEFONIT: NR. I FAKSIT: 

ADRESA E E-MAIL-IT: 

AKTIVITETET AKTUALE TË APLIKUESIT NË LËMIN E ENERGJISË NË KOSOVË: 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

AKTIVITETET E MËPARSHME TË APLIKUESIT NË LËMIN E ENERGJISË NË KOSOVË:  

1. 
 

2. 
 

3. 
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IV DËSHMITË QË DUHET TË BASHKËNGJITEN ME KËTË APLIKACION 

Udhëzim: Shëno me plus (në të djathtë) për dokumentet e bashkëngjitura këtij aplikacioni: 

Nr.  DËSHMI/DOKUMENT (ORIGJINAL OSE NOTERIZUAR)  BASHKËNGJITUR 

(SHËNO ME PLUS) 

1. Kopjen e Certifikatës së regjistrimit, të lëshuar nga agjencia për regjistrimin e 

bizneseve në Kosovë, ku aplikuesit i kërkohet me ligj regjistrimi i biznesit. 

 

2. Statutin e ndërmarrjes apo marrëveshjen e krijimit të shoqërisë.  

3. Planin afarist (të biznesit) të aplikuesit lidhur me aktivitetet energjetike që do të 

mbulohen nga licenca, që mbulon së paku tre (3) vitet e ardhshme. Ky plan 

duhet të përmbajë së paku: konsumatorët që planifikon të furnizojë, sasinë e 

energjisë qe planifikon të furnizojë (MWh dhe €) përkatësisht tregun që synon, 

përshkrimin e kostove dhe përfitimeve që presin gjatë ushtrimit të funksionit si 

furnizues etj.  

 

4. Dëshmi që kapitali fillestar i Aplikuesit për kryerjen e aktivitetit të furnizimit 

mbulon rreth 10 % të tregut vjetor që ai synon ose dëshmi nga një institucion 

financiar apo ndërmarrja ëmë e Aplikuesit mbi disponueshmërinë (ekzistencën) 

e fondeve për ushtrimin e aktiviteteve për energji, të cilat mbulojnë rreth 10% 

të tregut vjetor, bazuar ne deklarimet e Planit të Biznesit për tregun e energjisë 

që synon të furnizojë në Kosovë.  

 

5. Pasqyrat financiare vjetore të aplikuesit apo ndërmarrjes ëmë për tre (3) vitet e 

fundit. Këto pasqyra financiare duhet të jenë të audituara nga auditorë të 

licencuar dhe të pavarur financiarë.  

Ndërmarrjet e sapokrijuara duhet të dorëzojnë një deklaratë mbi gjendjen 

financiare aktuale. 

 

6. Certifikatën nga organi kompetent që aplikuesi i përmbush detyrimet ligjore 

lidhur me pagimin e taksave. 

 

7. Certifikatën nga organi kompetent që aplikuesi nuk është në procedurë 

likuidimi ose falimentimi. 

 

8. Përshkrimin e përvojës së aplikuesit për kryerjen e aktiviteteve të energjisë, që 

nga themelimi e deri në momentin e aplikimit (biografinë e ndërmarrjes). 

 

9. Informacione në lidhje me strukturën organizative (menaxhmentin dhe 

personelin profesional) të aplikuesit. 
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10. Dëshmi relevante/biografitë-CVtë të së paku një personi për çdo fushë 

përkatëse, sipas Strukturës organizative të stafit menaxhues dhe personelit 

profesional për sektor të energjisë. 

 

11. 

Të dhëna për sistemin informativ (softuerin dhe harduerin) në dispozicion për 

kryerjen e aktiviteteve të energjisë, përfshirë programin për faturimin e 

konsumatorëve. 

 

12. 
Formën (draftin) e kontratave që aplikuesi synon t’i përdorë për furnizimin e 

konsumatorëve me energji. 

 

13. 

Deklaratë nëse aplikuesi është i gatshëm, në parim, për të vepruar si Furnizues i 

Mundësisë së Fundit, sipas Nenit 39 të Ligjit për Energji Elektrike ose Nenit 19 

të Ligjit për Energjinë Termike, sipas rastit, dhe nëse po, sa është numri apo 

kategoritë e konsumatorëve që mund t’i trajtojë sistemi i faturimit dhe 

administrata e aplikuesit.  

 

14. 
Dëshmi për posedimin e ndonjë licence për aktivitetet të energjisë, në Kosovë 

apo jashtë saj. 

 

15. 

Dëshmi për pagesën e taksës fillestare të aplikimit për licencim, në shumë prej 

tetëmijë euro (8,000.00 €), për rishikim-modifikim/ndryshim apo vazhdim, si 

dhe transfer licence në shumë prej pesëqind (500.00 €), në pajtim me Nenin 4 

Rregullës për Licencim dhe Shtojcën 1 të Rregullës për Taksat. 

 

16. 
Dëshmi mbi publikimin e Njoftimit në dy (2) gazeta ditore me qarkullim të gjerë 

në Kosovë (në pajtim me Nenin 6 të Rregullës për Licencim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim: aplikuesi para fillimit të furnizimit me energji duhet të dorëzojë dëshmi në Zyrën e Rregullatorit 

për Energji se ka themeluar shërbimin për konsumatorë, në pajtim me Licencën për Furnizim me Energji, 

të lëshuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji dhe legjislacionin tjetër në fuqi.  
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V DEKLARIMI I APLIKUESIT 

Udhëzim: Përgjigjuni me “PO” ose “JO” në deklaratat si në vijim. 

NR. DEKLARATAT: PO JO 

1. A janë dënuar apo ndjekur penalisht për vepra penale menaxherët e aplikuesit?     

2. A është tërhequr Licenca e aplikuesit për aktivitetin për të cilin aplikon, brenda 

pesë (5) vjetëve që nga data kur është dorëzuar aplikacioni? 

  

3. A ka vepruar dhe a do të veprojë aplikuesi (në Kosovë apo jashtë saj) në pajtim 

me të gjitha dispozitat e legjislacionit në fuqi, lidhur me mbrojtjen e mjedisit? 

  

4. A i kupton aplikuesi dhe a është i vetëdijshëm për obligimet e tij që të zbatojë 

legjislacionin për sektorin e energjisë, rregullat e nxjerra nga Rregullatori, kodet 

teknike dhe komerciale dhe legjislacionin tjetër në fuqi? 

  

5. A ka bërë aplikuesi shkelje në Kosovë apo jashtë saj sa i përket kushteve të 

sigurisë dhe të mbrojtjes në punë? 

  

 

Deklaratë 
 
Unë (personi përgjegjës): ……………………............................................................................ 

(Emri & Mbiemri) 
 

........................................................................................................................................... 
(Pozita) 

 
deklarojë se të gjitha informacionet, dëshmitë dhe dokumentet e bashkëngjitura në këtë 

Aplikacion për aq sa jam në dijeni janë origjinale dhe të sakta dhe i nënshtrohem dënimit 

për dëshmi të rreme dhe dhënien e informacionit të rremë.  

 
DATA:__________________________________ 
 
VENDI:__________________________________ 
 
NËNSHKRIMI:_____________________________ 
 

VULA: 

 

KY APLIKA CION ËSHTË PJESË E RREGULLËS PËR LICENCIMIN E AKTIVITETEVE TË ENERGJISË NË KOSOVË, 
ZRRE/NR. 07/2017, TË DATËS 31 MARS 2017 


