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1. UDHËZIMET E PËRGJITHSHME 

1.1. Hyrje 

Objektivat kryesore të BQK-së janë nxitja e qëndrueshmërisë, aftësisë paguese dhe 

funksionimi efikas i sistemit financiar, si dhe mbështetja e politikave të përgjithshme 

ekonomike për të kontribuar në alokimin efikas të burimeve.  Në përputhje me objektivat 

kryesore, kompetencat e veçanta dhe nenet përkatëse të Ligjit nr 03/L-074 "Për Bankën 

Qendrore të Republikës së Kosovës”, BQK-ja përpilon statistikat monetare dhe financiare, 

si dhe statistikat e sektorit të jashtëm. Për këtë qëllim ajo përdor ndër të tjera, 

informacionet e grumbulluara nga bankat komerciale mbi normat e kamatës përmes 

Raportit të Normave të Kamatës: (RNK).  

 Për të zgjeruar vëllimin e të dhënave, BQK-ja ka zbatuar RNK-në për bankat për të 

marrë informacion për vendosjen e çmimeve bazë. Përpilimi i RNK-së është i bazuar në 

standardet ndërkombëtare, si Manualin mbi Statistikat e Normës së Kamatave të MFI-ve 

(BQE, Rregullorja ECB/2001/18), Sistemin Evropian të Llogarive Rajonale dhe Kombëtare 

(ESA 95), Sistemin e Llogarive Kombëtare (SNA 93), Manualin e Statistikave Monetare 

dhe Financiare (MFSM 2000), Udhëzuesin për Përpilimin e Statistikave Monetare dhe 

Financiare  (MFCG 2008), dhe praktikave të tjera më të mira. 

 

1.2. Institucionet raportuese 

RNK duhet të përmbajë vetëm normat e aplikuara të kamatave nga bankat 

komerciale që operojnë në Kosovë. Mbledhja e statistikave të RNK-së është bazuar në 

raportimin e të gjitha bankave komerciale.  

 

1.3. Instrumentet financiare  

 

Të dhënat mbi normat e kamatës kanë të bëjnë me normat e interesit të aplikuara 

nga bankat për kredi, depozita si dhe në letra me vlerë. Instrumentet e zgjedhura 

financiare janë prezantuar më poshtë: 
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1.4. Valuta dhe frekuenca  

RNK mbulon instrumentet financiare  në valutën euro të raportuara nga bankat, të 

cilat duhet t'i dërgohen BQK-së sipas frekuencës mujore, duke përshkruar normat e 

kamatës të aplikuara gjatë muajit referues. Të gjitha kreditë janë në valutën euro dhe si 

shumica e depozitave janë në euro. Nuk ka raste të kredive me monedha të dyfishta.  

 

1.5. Korresponduesit  (pala e kundrejt)   

Kërkesat e raportimit janë të kufizuara në korporatat jofinanciare rezidente dhe 

ekonomitë e familjare. Përcaktimi nëse kontrata është bërë me korrensponduesin rezident 

ose jorezident (në rastin e fundit nuk është raportuar në RNK) është bazuar në 

vendbanimin kryesor të debitorit (huamarrësit). Në rast të korporatave, kjo do të thotë zyra 

e regjistruar. Ndarja e sektorit institucional është paraqitur në Shtojcë.  

Raporti i RNK-së përmban dy sektorë institucionalë:  

a) Korporatat jofinanciare janë korporata aktiviteti kryesor i të cilave është prodhimi i 

mallrave për treg apo shërbimeve jofinanciare. Sektori i korporatave jofinanciare 

Kreditë 
Investuse 

Bujqësore 
Industriale 
Shërbyese 

Sektorët tjerë 
Jo investuse  

Bujqësore 

Industriale 

 
Shërbyese 

 
Sektorët tjerë  

Mbitërheqjet  

Kreditë me kushte  favorizuse 
Kreditë me mbulesë me para të gatshme 
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Depozitat 

Letrat me vlerë  
Ҫertifikata depoziti të  negociueshëm 
Dëftesat 
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Kreditë hipotekare 
Kreditë konsumuse 

Llogaria rrjedhëse 
Depozitat e afatizuara 
Depozitat e kursimeve 
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është i përbërë nga korporatat publike jofinanciare rezidente dhe korporatave të 

tjera jofinanciare (private).  

b) Ekonomitë familjare janë të definuara si grup i personave të cilët ndajnë të njëjtin 

ambient (akomodim) për jetesë, të cilët bashkojnë disa ose të gjitha të ardhurat dhe 

pasurinë e tyre dhe të cilët konsumojnë kolektivisht lloje të caktuara të mallrave 

dhe shërbimeve, kryesisht strehim dhe ushqim. Në përgjithësi, çdo anëtar i një 

familje duhet të ketë disa kërkesa mbi burimet kolektive të familjes. Së paku disa 

vendime që ndikojnë konsumin apo aktivitete të tjera ekonomike duhet të merren 

për familjen si tërësi. 

 

1.6. Klasifikimi sipas instrumenteve  

 1.6.1. Depozitat 

Depozita paraqet kërkesën në banka dhe mund të ndahen në llogarinë rrjedhëse, 

depozitat e afatizuara dhe depozitave të kursimeve.  

 Llogaritë rrjedhëse janë depozita të transferueshme të cilat konvertohen në para 

të gatshme / ose të cilat janë të transferueshme sipas kërkesës në çeçe, urdhërpagesa, 

debite ose mjete të ngjashme, pa ndonjë vonesë të konsiderueshme, ndalesë ose ndëshkim.  

 Depozitat e afatizuara janë depozita që janë të dakorduar me afat të caktuar 

maturimi, të cilat nuk mund të konvertohen në valutë para afatit të caktuar, ose që mund 

të konvertohen në valutë para afatit të caktuar me kusht që mbajtësi të paguajë ndonjë 

ndalesë apo ndëshkim.  

 Depozitat e kursimit definohen sikur depozitat e afatizuara, por kriteri i 

maturimit nuk është relevant.     

 

1.6.2. Kreditë 

Kreditë janë asete financiare që (1) krijohen kur kreditori në mënyrë direkte i 

huazon fonde një debitori, dhe (2) evidentohen nga dokumentet e panegociueshme, përveç 

llogarive të arkëtueshme / pagueshme, të cilat  trajtohen si një kategori e veçantë e 

aktiveve financiare. Kreditë janë fondet që bankat i huazojnë sektorëve tjerë të ekonomisë 

si korporatave financiare e jofinanciare dhe ekonomive familjare që kategorizohen në bazë 

të qëllimit të tyre, të ndara në kredi investuese dhe joinvestuese.  

 Kreditë investuse janë ato kredi që përdoren për qëllime investuse dhe mund të 

ndahen në sektorë si bujqësi, industri, shërbime dhe sektorë të tjerë në bazë të klasifikimit 

NACE (shih Shtojcën 2: Kodet NACE).  Shembuj tipik të kredive investuse janë kreditë për 

kapital fillestar, blerjen e aseteve fikse, zgjerimin e aktivitetëve të bizneseve, etj.  

 Kreditë joinvestuese janë kreditë me maturim më të shkurtër dhe me vlerë më të 

vogël krahasuar me kreditë investuese dhe mund të ndahen në sektor sikur kreditë 

investuse. Shembuj tipik të kredive joinvestuese janë kreditë për kapital punues, riparime, 

etj.  

 Ndarja e kredive (kredi investuese dhe joinvestuese) në RNK është paraqitur më 

poshtë: 
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 Bujqësore:  

o Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi; 

 Industriale: 

o Prodhimtaria; 

o Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajër i kondicionuar;  

o Furnizimi me ujë, kanalizimi, menaxhimi i mbeturinave dhe  aktivitetet 

riparuese; 

o Ndërtimi;  

 Shërbimet: 

o Tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve motorike dhe 

motoçikletave;  

o  Transportimi dhe magazinimi;  

o  Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit;  

o  Informacioni dhe komunikimi;  

o  Aktivitetet financiare dhe të sigurimit;  

o  Aktivitetet e pasurive të patundshme;  

o  Aktivitetet profesional, shkencore dhe teknike;  

o  Aktivitetet administrative dhe të shërbimeve mbështetëse; 

 Te tjera: 

o Administrata publike dhe mbrojtja;  

o Arsimi;  

o Shëndeti i njeriut dhe aktivitetet sociale;  

o Arti, zbavitja dhe rekreacioni;  

o Aktivitete të shërbimëve të tjera; 

 

Në përputhje me definimet e më sipërme, kredia për blerjen e një traktori (në 

bujqësi) duhet të trajtohet si kredi për investime, ndërsa kreditë për blerjen e farërave dhe 

të ngjashme duhet të trajtohen si kredi joinvestuese. Ngjashëm në industri, kredia për 

blerjen e makinerisë për prodhimin e një produkti të veçantë duhet të trajtohet si kredi për 

investime, ndërsa kredia për blerjen e lëndëve të para që shërben si input për procesin e 

veçantë të prodhimit të duhet të trajtohet si kredi joinvestuese. 

Mbitërheqjet janë të definuara si bilance debitore në llogaritë rrjedhëse. Norma e 

interesit për mbitërheqjet bankare zbatohet kur llogaria rrjedhëse "bëhet negative." 

Mbitërheqjet zbatohen për korporatat jofinanciare dhe ekonomitë familjare. Në këtë 

kategori janë përfshirë të gjitha llojet e kartelave të kreditit dhe debitit, pavarësisht nëse 

ato janë të lidhura ose jo me llogari rrjedhëse, llogari depozitë ose llogari të kredisë.  

Linjat kreditore janë të përcaktuar si shumë e definuar e kredisë që huamarrësi 

mund të marrë nga huadhënësi duke specifikuar shumën dhe periudhën. Kjo linjë është e 

lejuar që të tërhiqet nga huamarrësi sa herë që është e nevojshme dhe është e përcaktuar 

me disa kushte të caktuara dhe është më fleksibile në shlyerjen e borxhit dhe pagesën e 

kësteve.  

Kreditë me kushte të favorshme përfshijnë kreditë e veçanta të cilat ndryshojnë 

nga kreditë e rregullta në kushtet e normave të aplikuara të interesit. Kjo kategori 

përfshin: 

 

- Kreditë e mbuluara me para të gatshme, përfshijnë kreditë që mbështeten nga 

depozitat. Kreditë e mbuluara me para të gatshme merren duke "bllokuar" 

depozitat e huamarrësit nga banka.   

- Kreditë tjera përfshijnë kreditë tjera si kreditë për personelin e bankës, etj. 
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Kreditë konsumuese janë  kreditë e dhëna për ekonomitë familjare me qëllim të 

përdorimit personal në konsumin e mallrave dhe shërbimeve. Destinacioni i këtyre kredive 

është blerja e mallrave dhe shërbimeve të konsumit.  

Kreditë hipotekare janë kredi të cilat për kolateral kanë një hipotekë dhe 

shërbejnë për blerjen e hipotekës. Kjo kategori mund të aplikohet vetëm në ekonomitë 

familjare.   

 

1.6.3. Letrat me vlerë 

Letrat me vlerë janë të përbëra nga çertifikatat e depozitave, dëftesat dhe 

obligacionet.  Certifikata e depozitit  janë letrat me vlerë të lëshuara nga një bankë dhe për 

dallim nga depozita me afat, janë të negociueshme gjatë kohëzgjatjes së certifikatës. 

Dëftesat janë një lloj instrumenti financiar shumë të ngjashme me certifikatat e depozitave, 

por në parim janë të panegociueshme. Obligacionet janë instrumente financiare afatgjata të 

lëshuara nga banka. Ato në parim janë të negociueshme. Ato janë të krahasueshme me 

certifikatat e depozitit të negociueshme, përveç sa i përket maturitetit fillestar të tyre. Ato 

mbajnë një normë interesi fikse ose të ndryshueshme dhe mund të jenë të varura (në këtë 

rast ato do të mbajnë një normë interesi më të lartë sesa një bono e pavarur, për shkak të 

rrezikut të lartë). 

 

1.7. Kontratat e raportuara: aktivitetet/kontratat e reja 

Për të gjitha instrumentet financiare parimi i kontratës së re është përdorur në 

RNK, me përjashtim të llogarive rrjedhëse, llogarive të kursimeve dhe mbiterheqjeve, të 

cilat përcjellin qasjen e shumave komulative. Kontratë e re është definuar si një 

marrëveshje e re në mes të ekonomisë familjare apo korporatave jofinanciare dhe bankës 

raportuese të arritur gjatë muajit referues.  

 Marrëveshje të reja janë:  

 Të gjitha kontratat financiare, afatet dhe kushtet që përcaktojnë për herë të parë 

normën e interesit, shuma të depozitave dhe kredive; dhe  

 Të gjitha negociatat e reja të depozitave dhe kredive ekzistuese.  

 

 Rastet kryesore që nuk duhet të konsiderohen si kontrata të reja janë:  

 Zgjatja e kontratave ekzistuese të depozitave dhe kredive që kryhen automatikisht, 

pa përfshirje aktive të korrespondusve dhe nuk përfshijnë asnjë rinegocim të 

termave dhe kushteve të kontratës, duke përfshirë edhe normat e kamatës.  

 Ndryshimet në normën e kamatës luhatëse në kuptimin e rregullimit automatik të 

normës së kamatës të kryer nga banka nuk janë marrëveshje të reja, pasi këto janë 

të përcaktuara nga fillimi në kontratë.  

 Një ndryshim nga normat fikse në normat e  luhatshme të kamatës apo anasjelltas 

(në kohën   ) gjatë rrjedhës së kontratës, për të cilat është rënë dakord në fillim të 

kontratës (koha   ), nuk është një marrëveshje e re, por formulim i një pjese të 
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termave dhe kushteve të përcaktuara të kredisë (në kohën   ). Për shembull, gjatë 

muajit referues ka një kontratë për një hua në mes bankës dhe klientit me interes 

të caktuar në vit 8% për 12 muajt e parë dhe se pas kësaj periudhe fillestare të 

fiksimit të normës së interesit automatikisht i përshtatet EURIBOR-it plus pikat 

bazë x. Vetëm norma e interesit prej 8% për vitin e parë konsiderohet si kontratë e 

re në atë muaj. As kalimi në normat e ndryshueshme as rregullimet automatike 

nuk pasqyrohen në statistikat e biznesit të ri, pasi ato nuk janë marrëveshje të reja, 

por pjesë e formulimit të termave dhe kushteve të kredisë të përcaktuara në fillim 

të kontratës.  

 

 Kontratat e reja duhet të shihet si "prodhim" i bankës. Kjo do të thotë se për   

muajin referues, kontrata e re përfshin kontratat financiare që  mund të mos ekzistojnë në 

fund të muajit (për shembull, një depozitë dy javore me fillim në datën 10 të muajit duhet 

të llogaritet si biznes i ri, madje edhe në qoftë se ajo nuk është më në bilancin e bankës në 

fund të muajit).  Nga ana tjetër, një kontratë afat-shkurtër mund të numërohet më shumë 

se një herë në muaj (për shembull, një depozitë me maturitet një javor duke filluar më 

datën  1  të muajit dhe e cila është rinegociuar dhe riinvestuar në datat 10 dhe 20 të muajit 

të veçantë, do të llogaritet 3 herë). 

 

Figure 1. Shembull ilustrativ i definimit të biznesit te ri 

                     

Siç u tha tashmë, janë tri përjashtime nga rregulli i përgjithshëm për çdo kontratë të re dhe 

kjo për arsye praktike. Përjashtim ka për llogaritë rrjedhëse, llogaritë e kursimit dhe 

mbitërheqjet. Në vend të kësaj, "qasja e shumave kumulative” duhet të përdoret për këto 

instrumente financiare. Dy metoda janë paraqitur: qasja snapshot (foto e ҫastit) dhe qasja e 

kuotës. Snapshot në fund të muajit: kontratat pezull do të inventarizohen dhe norma e 

aplikueshme e interesit në çdo kontratë do të matët me shumën e mbetur të kontratës. 

Qasja e kuotës (quotient approach) duhet të përdoret për llogaritë e kursimeve dhe 

mbitërheqjet, ndërsa për llogaritë rrjedhëse secila bankë mund të zgjedhë lirisht ndërmjet 

snapshot dhe quotient. Qasja e kuotës gjatë muajit: flukset e interesit kumulativ (interesit 

të përllogaritur) gjatë muajit ndahen sipas mesatares së shumave ditore të kumulative. 
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Figura 2. Shembull ilustrativ i definimit të shumave kumulative (qasja e kuotës) 

 

 

1.8. Llojet e normave të kamatës  

Raportimi i normave të kamatës në BQK nuk do të përfshijë asnjë taksë, tatim as 

ndonjë shpenzim tjetër të ndëlidhur me palët e treta, si taksat për shtetin, të cilat banka i 

paguan për klientin. Megjithatë, kosto (shpenzimet administrative) e manifestuar si një 

disagio (zbritje) në rastin e një kredie duhet të konsiderohet si një pagesë e kamatës.  

Disagio, e përcaktuar si diferencë midis shumës nominale të kredisë dhe shumës së marrë 

nga klienti, do të konsiderohet si pagesa e kamatës në fillim të kontratës (koha   ) dhe do të 

reflektohet në normën vjetore të dakorduar. Disagio është e lidhur direkt me procesimin e 

kredisë dhe kjo është një kosto interesi për marrëveshje specifike të kredisë ose kontratë të 

re. Normat e raportuara duhet të jenë ato të cilat janë aplikuar në mënyrë efektive në çdo 

transaksion komercial.  

 Norma e kamatës duhet të pasqyrojë ҫfarë paguan banka mbi depozitat dhe ҫfarë 

merr nga kreditë. Prandaj, në rastet kur bankat marrin subvencione nga një palë e tretë 

(për shembull, nga donatorët ndërkombëtarë) për kreditë e dhëna, këto subvencione duhet 

të konsiderohen si pjesë e normave të interesit të raportuara në BQK. Për shembull, nëse 

një klient paguan 6% normë vjetore për një kredi, ku norma 10% është caktuar nga banka 

për këtë kredi, por një palë e tretë paguan 4% interesin për këtë kredi, atëherë duhet të 

raportohet norma prej 10% në RNK. Nga ana tjetër, në rast të një depozitimi merret 

parasysh se çka banka paguan por jo atë që klienti merr nga pagesa e interesit. Për 

shembull, nëse një klient i bankës merr 5% normë vjetore nga një depozit në bankë, ku 3% 

paguhet nga banka ndërsa pjesa tjetër 2% si subvencion nga një palë e tretë e cila 

transferohet te klienti përmes bankës, atëherë duhet të raportohet norma prej 3% në RNK.  

 

Figure 3. Shembull ilustrativ i qasjes së subvencionit kredi/depozit   
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Siç mund të shihet në shembullin ilustrues (Figura 3), për çështjen e raportimit RNK-së tek 

BQK është relevante çka ngarkon/paguan banka  për kredi / depozita.   

 

1.9. Metoda e përllogaritjes 

Norma e përdorur është norma e dakorduar vjetore e interesit (AAR) dhe duhet të 

zbatohet në të gjitha rastet ku nuk ka kapitalizim, ku kapitalizimi ndjek një model të 

rregullt qoftë nëse pagesat e interesit ndodhin më shpesh ose aq shpesh sa shpengimi  i 

kapitalit, ku interesi  llogaritet në kapitalin e mbetur të pashlyer, (përfshirë të gjitha rastet 

kur kapitali është paguar në fund të kontratës) dhe nuk ekzistojnë periudha e pritjes për 

pagesat e interesit apo shpengim të kapitalit. 

Ekuacioni (1) më poshtë paraqet formulën për vjetorizimin e normës së interesit të rënë 

dakord: 

11 









n

n

AG
AAR                                              (1) 

 

ku AAR është norma e kontraktuar e vjetorizuar, AG është norma në bazën vjetore e 

pajtuar në mes të palëve dhe n është numri i periudhave të kapitalizimit brenda vitit. Në 

rastet kur n=1 kamata paguhet një herë në vit, n=2 kur interesi paguhet çdo gjashtë muaj, 

n=4 kur interesi paguhet çdo tre muaj dhe n=12 kur interesi paguhet çdo muaj.  

Për shembull, një klient dhe banka bien dakord për një hua dyvjeçare me normë 10% 

në vit  gjatë tërë maturitetit, ku interesi dhe kryegjëja është paguar në fund të çdo muaji.  

Norma vjetore që është dakorduar për këtë kredi është 10,47% dhe llogaritet si në 

vijim: 

 

 

 

 

Në rast të depozitimit me maturim prej gjashtë muajsh, ku interesi është 3% në vit, 

që paguhet në fund të maturitetit atëherë norma vjetore e dakorduar është 3,02%   

 

 

 

 

 

Në të gjitha rastet e tjera interesi vjetor aktuarial (AcAR) duhet të përdoret për të 

arritur krahasueshmërinë në mesin e të dhënave të raportuara nga bankat.  Norma e 

interesit efektiv ose aktuarial  është norma e interesit që barazon fluksin e ardhshëm hyrës 
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të zbritur (të aktualizuar) të parasë së gatshme me shumën nominale monetare  të kredisë 

ose depozitit dhe të mund të llogaritet duke zbatuar ekuacionin e mëposhtëm: 

  

  

 

 


M

m
m

m

i

CF
TA

1 1
                                      (2) 

 

i  - Norma efektive e interesit 

mCF  - Rrjedha e parasë në një moment m, nga perspektiva e investitorit në rastin e 

depozitave dhe nga këndvështrimi i bankës në rastin e kredive (që përmban shpengimin e 

kapitalit dhe pagesat e interesit) 

M - numri i flukseve monetare të ndërlidhura me instrumentin financiar 

A  - shuma nominale e depozitës (kredisë) e vendosur në fillim (e dhënë) 

T  - kostoja administrative (nëse ka shumë)që duhet të paguhet në fillim të kredisë. 

  

Gjetja e i  nga ekuacioni (2) mund të llogaritet direkt duke përdorur funksionet 

brenda një spreadsheet-i apo kalkulatori financiar.  Për shembull, Microsoft Excel ka një 

funksion IRR që kërkon që flukset e parave të gatshme të shënohen në celulat brenda 

spreadsheet.  Sidoqoftë, norma efektive e interesit pastaj duhet vjetorizuar sipas ekuacionit 

(1). Në Shtojcën 3 disa shembuj për depozita dhe kredi janë paraqitur për përdorimin e 

ekuacionit (1) - AAR dhe dy të fundit duhet të përdorin ekuacionin (2) - AcAR. Numri i 

ditëve në vit është fiksuar si 360.   

 

1.10. Norma dhe vëllimi i raportuar 

Bankat tregtare raportojnë normat e interesit sipas kategorisë në përputhje të plotë 

me udhëzimet për llogaritjen të shpjeguara në seksionin 1.9 (Metoda e përllogaritjes). Duke 

qenë se BQK-ja duhet të jetë në gjendje të llogarisë të dhënat për të gjitha bankat 

komerciale në Kosovë në përputhje me llogaritjet e kryera nga bankat komerciale në baza 

individuale, bankat duhet të paraqesin kontratat e reja në varësi të llojit të instrument 

financiar.  Shtojca 3 përmban procesin e detajuar të llogaritjes në një mënyrë skematike 

për normat e interesit. 

 

1.11. Udhëzimet teknike 

Të gjitha përqindjet duhet të shprehen me 2 decimale (formati NN, NN) dhe 

shumat për kontratë të re ose të papaguar duhet të raportohen në euro, me shifra të 

rrumbullakosura me euron më të afërt. Asnjë pjesë në RNK nuk mund të lihet bosh. Duhet 

të ketë numër për çdo dërgim në përqindje, një shumë, një zero ose "N/A (nuk është në 

dispozicion). Asnjë shënim negativ nuk duhet të paraqitet në shumat, pasi vetëm kontrata 

e re ose shumat kumulative regjistrohen. 



 

 

14 |  

Raporti mbi normat e kamatës Versioni 2.0 

 

1.12. Mënyrat dhe afatet e raportimit 

RNK do të dorëzohen në formular të letrës dhe njëkohësisht në kopje elektronike, 

në përputhje me formatet e dorëzuar nga BQK-ja. Dorëzimi duhet të përmbajë të gjitha 

oraret e nevojshme për një periudhë të veçantë të raportimit dhe të jetë plotësisht në 

përputhje me udhëzimet e dhëna në këtë dokument "Udhëzimet për Raportimit." 

Dokumenti duhet të përmbajë faqen e parë të RNK-së të nënshkruar nga personat e 

autorizuar të bankës raportuese. RNK duhet të dërgohen më së fundi më datën 15 pas 

muajit referues tek:  

 Drejtoria e Statistikës  

 Banka Qendrore e Republikës së Kosovës  

 Garibaldi, 33 

 10000 Prishtinë  

 Republika e Kosovës  

 Në rast të mospërputhjeve ose ndryshimeve me raportin të mëparshëm, duhet t'i 

bashkëngjitet një shpjegim i shkurtër RNK-së së dorëzuar. Bankat duhet të ruajnë të 

dhënat e raportuara në RNK. Nëse BQK-ja vëren gabime në RNK, ajo mund të kërkojë 

korrigjimin apo  justifikim e të dhënave.  

 Pyetjet lidhur me udhëzimet dhe interpretimet e ndonjë pjese të këtyre 

Udhëzimeve të Raportimit  duhet t’i adresohen BQK-së.  
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2. RREGULLAT  E VALIDIMIT 

RNK përmban disa rregulla të validimit: 

Ku "A" qëndron për pjesën e planit për shumat dhe "P" për pjesën e planit për përqindjet. 

 

001) IR/DIR//A//500   =     BS/DBM// Kodi i valutës 1// 1001+1101+1201 

002) IR/DIR//A//513   =     BS/DBM// Kodi i valutës 1// 1002+1102+1202 

003) IR/DIR//A//600   =     BS/DBM// Kodi i valutës 1// 1301 

004) IR/DIR//A//608   =     BS/DBM// Kodi i valutës 1// 1302 

005) IR/DIR//A//502   =>   250000 euro 

006) IR/DIR//A//504   =>   250000 euro 

007) IR/DIR//A//506   =>   250000 euro 

008) IR/DIR//A//508   =>   250000 euro 

009) IR/DIR//A//510  =>   250000 euro 

010) IR/DIR//A//512  =>   250000 euro 

Përveҫ për llogaritë rrjedhëse: 

011) IF IR/DIR//A//nnn> 0    pastaj   IR/DIR//P//nnn > 0 ku nnn vlenë për të 

gjitha kodet e IR/LIR dhe IR/DIR ndryshe nga ‘500’ 

 

IF IR/DIR//A//nnn > 0    pastaj   IR/DIR//P//nnn <> NA 

3. FORMULARËT E  RAPORTIMIT 

- Raporti mbi normat e kamatës përbëhet nga faqja e parë dhe tri listat kryesore:   

- Faqja e parë 

- Normat e interesit të depozitave, në përqindje dhe shuma; 

- Normat e interesit të kreditimit, në përqindje dhe shuma; 

o Metodologjia e llogaritjes; 

- Normat e interesit për letrat me vlerë të borxhit, në përqindje dhe shuma. 

Faqja e parë duhet të plotësohet tërësisht dhe të nënshkruhet nga personat e autorizuar, sa 

herë që të këmbehen të dhënat me BQK-në.  Raporti i parë i dërguar për muajin referues  duhet të 

përmbajë që të katër listat. Secila listë në RNK është e identifikuar nga një sërë  

informatash.  Këto janë:  

 - Emri i bankës raportuese ('Emri i Bankës')  

 - Kodi i valutës i cili në të gjitha rastet është kodi "1" (vetëm euro);  

 - Kodi i 'muajit referues' i të dhënave në raport (VV / MM);Data e raportit paraqet datën 

kur është përpiluar raporti (VV / MM / DD) 
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3. FORMULARËT E RAPORTIMIT 

 

Të plotësohet nga banka komerciale

Nënshkrimi i nëpunësit përgjegjës Nënshkrimi i anëtarit të bordit menaxhues

Data Data

Të plotësohet nga  BQK-ja:

Aprovimi nga Statisticienti Nënshkrimi nga Drejtori i Statistikës

Data e Aprovimit Data e nënshkrimit

Shënim: Raporti mbi Normat e Kamatës duhet të nënshkruhet nga nëpunësi përgjegjës i bankës që e përgatitë atë dhe së 

paku nga një anëtarë i bordit menaxhues të institucionit.

Në cilësinë e nëpunësit të autorizuar apo të anëtarit të bordit menaxhues të bankës, unë deklaroj se ky Raport mbi Normat e 

Kamatës është përgatitur në përputhshmëri me Udhëzimet për Raportim të lëshuara nga Banka Qendrore e Republikës së 

Kosovës dhe se ky raport është i vërtetë. 

RAPORTI MBI NORMAT E KAMATËS

(Versioni 2.0)

Emri i Bankës

Dita e fundit e përiudhës raportuese dhe numri i raportimit
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Banka Q endrore e  Republikës së  Kosovës Emri i Bankës:

Kodi Monetar : 1

Përiudha Referuese:

Tabela : IR/DIR - No rma e  kamatës  ne  depo zita , në  % dhe  s huma Data e Raportimit :

Ko di % s hum a  Ko di % s hum a  

Llo g a ritë  rrje dhë s e  (s humat kumula tive  ) 5 0 0 6 0 0

D e po zita t  e  a fa t izua ra  ( ko ntra ta  të  re ja )

D e ri në  një  muaj (≤ 1 muaj) 6 0 1

Deri 250.000 euro  (≤ 250.000) 5 0 1

Mbi 250.000 euro  (> 250.000) 5 0 2

M bi 1 m o nth de ri në  3  m ua j  (> 1 muaj ≤ 3 muaj) 6 0 3

Deri 250.000 euro  (≤ 250.000) 5 0 3

Mbi 250.000 euro  (> 250.000) 5 0 4

M bi 3  m ua j  de ri 6  m ua j  (> 3 muaj ≤ 6 muaj) 6 0 4

Deri 250.000 euro  (≤ 250.000) 5 0 5

Mbi 250.000 euro  (> 250.000) 5 0 6

M bi 6  m ua j de ri 1 v it  (> 6 muaj ≤ 1 vit) 6 0 5

Deri 250.000 euro  (≤ 250.000) 5 0 7

Mbi 250.000 euro  (> 250.000) 5 0 8

M bi 1 v it  de ri 2  v ite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 6 0 6

Deri 250.000 euro  (≤ 250.000) 5 0 9

Mbi 250.000 euro  (> 250.000) 5 10

M bi 2  v ite  (> 2 vite ) 6 0 7

Deri 250.000 euro  (≤ 250.000) 5 11

Mbi 250.000 euro  (> 250.000) 5 12

D e po zita t  e  kurs im e v e  (s humat kumula tive) 5 13 6 0 8

Ko rpo ra ta t  jo f ina nc ia re Eko no m itë  fa m ilia re
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Banka Q endrore e  Republikës së  Kosovës Emri i Bankës:

Kodi Monetar : 1

Përiudha Referuese:

Tabela : IR/LIR - No rma e  kamatës  ne  depo zita , në  % dhe  s huma Data e Raportimit :

Ko di % s hum a Ko di % s hum a  

Inv e s tue s e

B ujqë s i

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 10 0 3 0 0

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 10 1 3 0 1

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 10 2 3 0 2

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 10 3 3 0 3

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 10 4 3 0 4

Indus tri

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 10 5 3 0 5

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 10 6 3 0 6

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 10 7 3 0 7

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 10 8 3 0 8

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 10 9 3 0 9

S he rbim e  

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 110 3 10

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 111 3 11

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 112 3 12

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 113 3 13

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 114 3 14

Tje ra  

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 115 3 15

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 116 3 16

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 117 3 17

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 118 3 18

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 119 3 19

Tje ra  (  jo  inv e s tue s e )

B ujqë s i 

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 2 0 0 4 0 0

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 2 0 1 4 0 1

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 2 0 2 4 0 2

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 2 0 3 4 0 3

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 2 0 4 4 0 4

Indus tri

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 2 0 5 4 0 5

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 2 0 6 4 0 6

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 2 0 7 4 0 7

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 2 0 8 4 0 8

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 2 0 9 4 0 9

S he rbim e  

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 2 10 4 10

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 2 11 4 11

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 2 12 4 12

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 2 13 4 13

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 2 14 4 14

Tje ra  

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 2 15 4 15

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 2 16 4 16

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 2 17 4 17

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 2 18 4 18

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 2 19 4 19

M bitë rhe qje  2 2 0 4 2 0

Linja  kre dito re 2 3 0

Kre ditë  m e  kus hte  fa v o rizue s e
2 4 0 4 4 0

Kredi tje ra 2 4 1 4 4 1

Kre di ko ns um ue s e 4 4 2

Kre di Hipo te ka re  

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 4 4 3

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 4 4 4

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 4 4 5

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 4 4 6

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 4 4 7

Ko ro po ra ta  jo f ina nc ia re Eko no m i fa m ilia re

Kredi me mbules e  kes hi
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Banka Q endrore e  Republikës së  Kosovës Emri i Bankës:

Kodi Monetar : 1

Përiudha Referuese:

Tabela : IR/DS - No rma e  kamatës  ne  depo zita , në  % dhe  s huma Data e Raportimit :

c o de % a m o unt C o de % a m o unt

Çe rt if ika te  de po zit i 

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 10 0 2 0 0

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 10 1 2 0 1

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 10 2 2 0 2

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 10 3 2 0 3

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 10 4 2 0 4

D ë fte s a  

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 10 5 2 0 5

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 10 6 2 0 6

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 10 7 2 0 7

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 10 8 2 0 8

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 10 9 2 0 9

Oblig a c io ne t  

Deri 1 vit  (≤ 1 vit) 110 2 10

Mbi 1 vit deri2 vite  (> 1 vit ≤ 2 vite) 111 2 11

Mbi 2 vite  deri 5 vite   (> 2 vite  ≤ 5 vit) 112 2 12

Mbi 5 vite  deri 10 vite   (> 5 vite  ≤ 10 vite) 113 2 13

Mbi  10 vite   (> 10 vite ) 114 2 14

N o nf ina nc ia l c o rpo ra t io ns Ho us e ho lds
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3. SHTOJCAT 

Shembujt e llogaritjes së normave të interesit 

 

Depozita:  

Vlera                                               10000 EUR 

norma vjetore                                  3.5 p.q.  

kamata paguhet në fund të afatit 

 

Rasti 1                                            afati  2 vjet 

 

Rasti 2                                            afati  3 muaj 

                           

Zgjidhje 

 

Rasti 1         Norma e kontraktuar e vjetorizuar në këtë rast llogaritet si vijon: 

                                                     

 

 

Norma e kontraktuar e vjetorizuar                                              3.55 p.q. të raportohet në RNK  

 

Rasti 2        Norma e kontraktuar e vjetorizuar në këtë rast llogaritet si vijon: 

                                                     

 

 

 

 

Norma e kontraktuar e vjetorizuar                                              3.44 p.q. të raportohet në RNK 
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Kredia A: 
vlera                                10000 EUR 
kthimin në fund të afatit     2 vite 

kamata vjetore                  12 p.q. 

pagesa e kamatës     
 
 
Rasti 1                            në fund të çdo viti                                                                      
Rasti 2                            në fund të çdo tremujori 
Rasti 3                            në fund të çdo muaji 
  
 

Zgjidhje 

 
Rasti 1                    Norma e kontraktuar e vjetorizuar në këtë rast llogaritet si vijon: 

                                                     
 
 
 
Norma e kontraktuar e vjetorizuar                                            12.00 p.q. të raportohet në 

RNK        

 
Rasti 2                  Norma e kontraktuar e vjetorizuar në këtë rast llogaritet si vijon: 

                                                     
 
 
 
Norma e kontraktuar e vjetorizuar                                            12.55 p.q. të raportohet në 

RNK 
 
Rasti 3                 Norma e kontraktuar e vjetorizuar në këtë rast llogaritet si vijon: 

                                                     
 
 
 
Norma e kontraktuar e vjetorizuar                                            12.68 p.q. të raportohet në 
RNK 
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Kredia B: 

Vlera                           2000 EUR 

kthimi                          çdo muaj kësti i barabartë i kredisë dhe i kamatës 

afati                            12 muaj 

kamata mujore             0.9 p.q. 

 

Zgjidhje 

Kësti mujor =   

009.0

)009.01(1

2000
12

 =  17.58 EUR 

 

Skema për pagesen e kredisë duket si: 

                                                                                                                                                              

      

 

 

Norma e kontraktuar e vjetorizuar në këtë rast llogaritet si vijon: 

 

 

 

Norma e kontraktuar e vjetorizuar                                      11.35 p.q. të raportohet në RNK 

 

 

 

  

muaji: kamata kthimi i kapitalit totali

1 18.00 158.58 176.58

2 16.57 160.00 176.58

3 15.13 161.44 176.58

4 13.68 162.90 176.58

5 12.21 164.36 176.58

6 10.73 165.84 176.58

7 9.24 167.33 176.58

8 7.74 168.84 176.58

9 6.22 170.36 176.58

10 4.68 171.89 176.58

11 3.14 173.44 176.58

12 1.58 175.00 176.58

   35.111001009.0110011
12


























n

n
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Kredia D: 
Vlera                                          10000 EUR 

kthimi                                         pjesë të barabarta të kapitalit çdo muaj    

afati                                           2 vite 
norma mujore në kapitalin fillestar 0.8  p.q.   8% 

 
Zgjidhje 

 

Kthimi mujor i kapitalit                  416.67 EUR  
                                                  d.m.th.   10000 EUR / 24 muaj 

pagesa mujore e kamatës              80.00 EUR  
                                                  d.m.th.   10000 EUR * 0.8 p.q. 

pagesa totale çdo muaj                 496.67 EUR  

                                                  d.m.th       416.67 + 80 

     
Zgjidhje 
 

Kjo krijon një anuitet   (në fakt një pagësë fikse mujore)                                                            

Norma mujore efektive  llogaritet nga  ekuacioni  (2), këtu rrjedha e parasë është 67.496mCF ,   

.24,...,3,2,1m  

 

 












 










i

i

im
m

2424

1

11
67.496

1

67.496
10000  

 
Prej ku merret zgjidhja për normën mujore 1.45558 p.q., që pastaj duhet të konvertohet në 

bazën vjetore me anë të ekuacionit (1)  
 

 
 

 

 
Norma e kontraktuar e vjetorizuar                                              18.93 p.q. të raportohet në 

RNK 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   93.1810010145558.0110011
12
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Shtojca 3: Shembuj për llogaritjen e normës kamatore sipas qasjes  së Koeficientëve dhe qasjes Blic. 

Ilustrim lidhur me llogaritjen e normës te llogaritë e kursimeve

Llogaritë e kursimeve :  Qasja koeficient (QUOTIENT - APPROACH)

Gjendja 

me date 

(Outsta

nding)

Norma 

vjetore 

e 

kamates

Gjendja 

me date 

(Outsta

nding)

Norma 

vjetore 

e 

kamates

Gjendja 

me date 

(Outsta

nding)

Norma 

vjetore 

e 

kamates

Gjendja 

me date 

(Outsta

nding)

Norma 

vjetore 

e 

kamates

Gjendja 

me date 

(Outsta

nding)

Norma 

vjetore 

e 

kamates

M uaji t

1 2500 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 1600 1.5% 950 1.5% 7350

2 2500 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 1600 1.5% 950 1.5% 7350

3 2500 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 1600 1.5% 950 1.5% 7350

4 2500 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 1600 1.5% 950 1.5% 7350

5 2500 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 1600 1.5% 950 1.5% 7350

6 2500 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 1600 1.5% 950 1.5% 7350

7 2500 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 1600 1.5% 950 1.5% 7350

8 2500 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 2100 1.5% 1250 1.5% 8150

9 2500 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 2100 1.5% 1250 1.5% 8150

10 2900 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 2100 1.5% 1250 1.5% 8550

11 2900 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 1600 1.5% 1250 1.5% 8050

12 2900 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 1600 1.5% 1250 1.5% 8050

13 2900 1.5% 1500 1.5% 800 1.5% 1600 1.5% 1250 1.5% 8050

14 2900 1.5% 1500 1.5% 500 1.5% 1600 1.5% 1250 1.5% 7750

15 2900 2.5% 1500 2.5% 500 2.5% 1600 2.5% 1500 2.5% 8000

16 2900 2.5% 1500 2.5% 500 2.5% 1600 2.5% 1500 2.5% 8000

17 2900 2.5% 1500 2.5% 500 2.5% 2100 2.5% 1500 2.5% 8500

18 2900 2.5% 1500 2.5% 500 2.5% 2100 2.5% 1500 2.5% 8500

19 2900 2.5% 1500 2.5% 500 2.5% 2100 2.5% 1500 2.5% 8500

20 2900 2.5% 1500 2.5% 500 2.5% 2100 2.5% 1500 2.5% 8500

21 2900 2.5% 1800 2.5% 500 2.5% 1600 2.5% 1500 2.5% 8300

22 2900 2.5% 1800 2.5% 500 2.5% 1600 2.5% 1900 2.5% 8700

23 2900 2.5% 1800 2.5% 500 2.5% 1600 2.5% 1900 2.5% 8700

24 2000 2.5% 1800 2.5% 500 2.5% 1600 2.5% 1900 2.5% 7800

25 2000 2.5% 1800 2.5% 500 2.5% 2100 2.5% 1900 2.5% 8300

26 2000 2.5% 1800 2.5% 500 2.5% 2100 2.5% 1900 2.5% 8300

27 2000 2.5% 1800 2.5% 500 2.5% 2100 2.5% 1900 2.5% 8300

28 2000 2.5% 1800 2.5% 500 2.5% 1600 2.5% 1900 2.5% 7800

29 2000 2.5% 1800 2.5% 500 2.5% 1600 2.5% 1900 2.5% 7800

30 2000 2.5% 1800 2.5% 500 2.5% 1600 2.5% 1900 2.5% 7800

M uaji t+1  

S 240000

 M =  Σ / 30 8000  = FFFF  i   

[FFFF i    /  M  ] =

Në rast in kur interesi i shtohet kapitalit  çdo muaj atëherë duhet raportuar si: Në rast in kur interesi i shtohet kapitalit  një herë në vit  atëherë duhet raportuar si:

R apo rto het  në R N K për muajin t : R apo rto het  në R N K për muajin t :

M esatarja e shumave të mbetur dito re M esatarja e shumave të mbetur dito re

N o rma vjeto re e kamatës ((1+0.00171)^12-1)*100)  = 2.07 N o rma vjeto re e kamatës (0.00171*12)*100 =

0.00171

8000 8000

2.05

4.3264 2.7500 1.0097 3.0167 2.5583

13.6611

0.14 0.13 0.03 0.11 0.13

0.14 0.13 0.03 0.11 0.13

0.14 0.13 0.03 0.15 0.13

0.14 0.13 0.03 0.11 0.13

0.14 0.13 0.03 0.15 0.13

0.14 0.13 0.03 0.15 0.13

0.20 0.13 0.03 0.11 0.13

0.14 0.13 0.03 0.11 0.13

0.20 0.13 0.03 0.11 0.10

0.20 0.13 0.03 0.11 0.13

0.20 0.10 0.03 0.15 0.10

0.20 0.10 0.03 0.15 0.10

0.20 0.10 0.03 0.15 0.10

0.20 0.10 0.03 0.15 0.10

0.20 0.10 0.03 0.11 0.10

0.20 0.10 0.03 0.11 0.10

0.12 0.06 0.03 0.07 0.05

0.12 0.06 0.02 0.07 0.05

0.12 0.06 0.03 0.07 0.05

0.12 0.06 0.03 0.07 0.05

0.10 0.06 0.03 0.09 0.05

0.12 0.06 0.03 0.09 0.05

0.10 0.06 0.03 0.07 0.04

0.10 0.06 0.03 0.09 0.05

0.10 0.06 0.03 0.07 0.04

0.10 0.06 0.03 0.07 0.04

0.10 0.06 0.03 0.07 0.04

0.10 0.06 0.03 0.07 0.04

0.10 0.06 0.03 0.07 0.04

0.10 0.06 0.03 0.07 0.04

Klient i  A Klient i B Klient i C Klient i D Klient i E

Interesi i 

f ituar 

ditore

Interesi i 

f ituar 

ditore

Interesi i 

f ituar 

ditore

Interesi i 

f ituar 

ditore

Interesi i 

f ituar 

ditore

Klient i A Klient i B Klient i C Klient i D Klient i E Gjendja e të 

gjitha 

llogarive të 

kursimeve
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Gjëndja 

më datë      

(outsta

ndings)

Norma 

vjetore 

e 

kamatë

s

Gjëndja 

më datë      

(outsta

ndings)

Norma 

vjetore 

e 

kamatë

s

Gjëndja 

më datë      

(outsta

ndings)

Norma 

vjetore 

e 

kamatë

s

Gjëndja 

më datë      

(outsta

ndings)

Norma 

vjetore 

e 

kamatë

s

Gjëndja 

më datë      

(outsta

ndings)

Norma 

vjetore 

e 

kamatë

s
M uaji t -1

:

30 120 0.004 260 0.004 850 0.004 1681 0.006 759 0.004

31 150 0.004 900 0.004 520 0.004 1200 0.006 650 0.004

M uaji t

1 0 0.0004 1300 0.004 520 0.004 1500 0.006 420 0.004

2 0 0.0004 1200 0.004 602 0.004 1600 0.006 450 0.004

3 0 0.0004 1150 0.004 580 0.004 526 0.006 485 0.004

4 0 0.0004 1350 0.004 480 0.004 852 0.006 785 0.004

5 0 0.0004 1400 0.004 592 0.004 923 0.006 698 0.004

6 0 0.0004 1500 0.004 482 0.004 485 0.006 569 0.004

7 0 0.0004 1600 0.004 450 0.004 902 0.006 859 0.004

8 0 0.0004 1450 0.004 450 0.004 2510 0.006 236 0.004

9 0 0.0004 1320 0.004 450 0.004 2600 0.006 458 0.004

10 0 0.0004 1425 0.004 450 0.004 2780 0.006 784 0.004

11 0 0.0004 1258 0.004 450 0.004 2600 0.006 956 0.004

12 0 0.0004 2568 0.006 450 0.004 2600 0.006 563 0.004

13 0 0.0004 3250 0.006 450 0.004 3200 0.006 524 0.004

14 0 0.0004 2100 0.006 520 0.004 890 0.006 653 0.004

15 0 0.0004 800 0.006 520 0.004 978 0.006 986 0.004

16 0 0.0004 1520 0.006 520 0.004 2500 0.006 485 0.004

17 0 0.0004 900 0.006 520 0.004 2600 0.006 125 0.004

18 0 0.0004 1500 0.006 600 0.004 2700 0.006 123 0.004

19 0 0.0004 4005 0.006 600 0.004 2800 0.006 526 0.004

20 100 0.0004 3500 0.006 450 0.004 2926 0.006 949 0.004

21 100 0.0004 2400 0.006 300 0.004 3500 0.006 593 0.004

22 0 0.0004 1480 0.006 600 0.004 3600 0.006 250 0.004

23 0 0.0004 2680 0.006 620 0.004 3750 0.006 761 0.004

24 0 0.0004 2700 0.006 620 0.004 4000 0.006 749 0.004

25 0 0.0004 2700 0.006 620 0.004 2526 0.006 726 0.004

26 0 0.0004 2700 0.006 980 0.004 2400 0.006 365 0.004

27 0 0.0004 2600 0.006 1200 0.004 2400 0.006 258 0.004

28 0 0.0004 2600 0.006 1320 0.004 2350 0.006 741 0.004

29 0 0.0004 2600 0.006 1320 0.004 2500 0.006 369 0.004

30 0 0.0004 2600 0.006 1450 0.004 2650 0.006 580 0.004

M uaji t+1  

1 120 0.004 3500 0.006 1120 0.004 2650 0.006 759 0.004

2 160 0.004 2569 0.006 986 0.004 1589 0.006 1152 0.004

:  

Gjëndja 

më datë      

(outstan

Norma 

vjetore e 

kamatës

(OOOOi ) (PP.PP i ) (OOOOi ) 

* (PP.PP 

i )

Client A 0 0.0004 0

Client B 2600 0.006 15.6

Client C 1450 0.004 5.8

Client D 2650 0.006 15.9

Client E 580 0.004 2.32
  +  +

S OOOOi 7280 S

[ (OOOOi

) * 

(PP.PP 

i )]

39.62 S

[ (OOOOi

) * 

(PP.PP 

i )]    =0,005434426

S OOOOi

Raportohet në RNK për Muajin t:

Shuma e mbetur në fund të muajit 7280

Norma e kamatës 0.54

Llogaritë rrjedhse : Qasja Blic (SNAPSHOT - APPROACH)

3420

72 8 0

Klienti A Klienti B Klienti C Klienti D Klienti E Gjëndja më 

datë( ne 

fundë të 

muajit -

shumat 

nga bilanci 
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Shtojca 4: Skema detale e përllogaritjes së RNK (normat e kamatave dhe kontratat e reja/shuma në 

fund të periudhës) 
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Sektorët institucional 

Sektori 

kryesor   

Nënsektor

i   

Përshkrimi  - 

 Qeveria  Qeveria 

Qendrore  
Qeveria Qendrore është subjekt juridik i 

themeluar nga proceset politike që kanë 

autoritet legjislativ, gjyqësor, apo ekzekutiv 

mbi njësitë tjera institucionale brenda 

zonave të caktuara.  

Asambleja e Përgjithshme, 

Ministritë dhe seksionet e tyre 

(departamentet), Gjykatat, etj;  

Pushtetit Lokal  Pushtet lokal janë njësitë e entiteteve 

juridike, përkatësisht komunat e 

themeluara nga proceset politike që kanë 

autoritet legjislativ, gjyqësor, apo ekzekutiv 

mbi njësi të tjera institucionale.  

 Komunat.  

Korporatat 

financiare  
DC, ODC, OFC  Sektori i korporatave financiare përbëhet 

nga të gjitha korporatat rezidente dhe 

kuazi-korporatat e angazhuara kryesisht 

në ndërmjetësimin financiar, ose në  

aktivitetet ndihmëse financiare  

Banka Qendrore, bankat 

kombëtare, kompanitë e 

sigurimeve, fondet pensionale dhe   

institucionet tjera  financiare.  

Korporatave 

depozituese  
Korporatave 

depozituese  
 -   -  

Banka Qendrore  Banka Qendrore është  institucion 

kombëtar financiar që ushtron kontroll mbi 

aspektet kryesore të sistemit financiar dhe 

kryen veprimtari të tilla si emetimin e 

monedhës, rregullimin e  parasë dhe të 

kredisë, menaxhimin e rezervave 

ndërkombëtare, transaksionin me FMN, 

dhe  ofron kredi për korporatat tjera 

depozituese.  

Banka Qendrore e Republikës së 

Kosovës (BQK)  

Korporatat e 

tjera 

depozituese 

(KTD)  

Nënsektori i korporatave tjera depozituese 

përbëhet nga të gjitha korporatat 

financiare rezidente (përveç bankës 

qendrore) dhe kuazi-korporatat që janë të 

angazhuara kryesisht në ndërmjetësimin 

financiar dhe  detyrimet  e   përfshira në 

përkufizimin nacional të parasë.   

Procredit Bank, Banka 

Ekonomike, Raiffeisen Bank, 

Banka për Biznes, NLB Prishtina, 

Banka Kombëtare Tregëtare, 

Komercijalna Banka, Tϋrk 

Ekonomik Bankasi  

Korporata e 

tjera 

financiare  

Korporata e 

tjera financiare  
 -   -  

Ndërmjetësit e  

tjerë financiar 

(OFC)  

Nënsektori i ndërmjetësve të tjerë  

financiar mbulon një grup të   njësive të 

ndryshmeqë përbëjnë të gjitha korporatat 

financiare përveç korporatave depozituese, 

korporatave të sigurimeve, fondet e 

pensioneve, dhe ndihmës financiare.  

FINCA, KEP, Gramen Trust, 

Agjencia për Financa në Kosovë, 

Cordaid, Besëlidhja Micro Finance, 

Kreditimi Rural i Kosoves, 

Kosinvest World Vision, 

Mështekna, Centro Laici Italiani 

per le Misionit, START, 

Ballkanctie, Perspektiva 4, Njësia 

e Zhvillimit AgroBusinees,  Koosva 

Aid and Development, Atlantic 

Capital Partners, Vllesa - Co, 

Crimson Finance Fund.  

Fondet e 

Pensioneve  
Fondet e pensioneve janë themeluar për të 

siguruar benificionet e pensionimit për 

grupet e veçanta të të punësuarve.  Fondet 

e pensioneve mbajnë dhe  investojnë 

pasuritë e kontribuesve për të mbuluar 

pagesat e ardhshme të pensioneve.  

KPST, Sllovenian - Kosovar 

Pension Fund. 

Qeveritë ndonjëherë organizojnë planet e 

pensionit për punonjësit e tyre, të cilat janë 

të pavarura nga sistemi i sigurimeve 

shoqërore.  Planet e pensionit mund të  

krijohen në baza vullnetare, ose  mund të 

jenë të detyrueshme me kontribute të 
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mandatuara nga punonjësit, punëdhënësi, 

ose të dyja.  

 Kompanitë 

 e Sigurimeve  

Kompanitë e sigurimeve  ofrojnë benificione 

financiare për të siguruarit dhe 

trashëgimtarët e tyre në rast të aksidenteve, 

sëmundjvee, vdekjes, fatkeqësive apo   

bizneset e ndryshme ose shpenzime 

personale.  Korporatat e sigurimit  

investojnë primet për të ndërtuar portofolet 

e mjeteve financiare që do të përdoren për të 

përmbushur kërkesat e ardhshme  për 

zhdëmtim.  

Croatia Sigurimi, Dardania, 

Dukagjini, Insingu, Kosova e Re, 

Sigal-Drini, Sigkos, Sigma, 

Siguria, Elsig, Shoqata e 

Sigurimeve IAK, Fondi i 

Garancionit GFK, CIU, Dukagjini. 
Life  

Ndihmësit 

financiar  
Nënsektori financiar ndihmës përfshin 

korporatat financiare që angazhohen në 

aktivitete të lidhura ngushtë me 

ndërmjetësimin financiar, por nuk veprojnë 

si ndërmjetës.  Aktivitetet që janë ndihmëse 

të ndërmjetësimit financiar kryehen, në 

baza dytësore, nga ndërmjetës financiarë 

tradicionalë apo me ndihmësit financiarë që 

nuk angazhohen në ngritjen e fondeve ose 

dhënien e kredisë për llogari të vet.  

Zyrat e këmbimit: Agimi, Agoni, 

Ari, Beni, Euro, Eki Euro, Euro 

Exchange, Euro-cufa, GIPA, 

Indriti, Monedha, Pikon, Prizreni, 

Valuta, Xeni, ximi, E-Bani, Te 

Gazi, Pëllumbi, Hamza, Veli, 

Mena.  

Agjencitë e transferimit të parave: 

DMTH, KLM Enterprises, PCB 

Western Union, RZBK Western 

Union, Union Financiar Prishtinë, 

E & S Efikasiteti Siguria LlC.  

Ndihmëse të tjera financiare: 

Fondi i Garancisë, Fondi Slloveno-

Kosovar – Assets Manager.  

Korporatat 

jo-financiare  
Në pronësi 

publike  
Korporatat jo-financiare janë entitetet 

juridike të angazhuara në aktivitete 

ekonomike dhe transaksione sipas të drejtës 

së tyre.  Këto njësi janë përgjegjëse  për 

vendimet ekonomike apo veprimet që ata 

marrin.  

PTK, KEK, Termokos, Batllava, 

Aeroporti Ndërkombëtar i 

Prishtinës , etj  

Pronësi 

shoqërore 
 -  

Private  Të gjitha entitetet private 

jofinanciare të biznesit të cilat janë 

të përfshira.  

Ekonomite 

familjare 

 

 -  Një familje mund të përbëhet nga një 

individ ose më shumë se një person.  
Personat që përbëjnë një ekonomi të vetme 

shtëpiake zotërojne pasuri të   përbashkët, 

duke marrë detyrimet në emër të të gjithë 

familjes dhe  marrin vendime kolektive mbi 

shpenzimet.  

Individët dhe personat e 

vetëpunësuar që drejtojnë një 

biznesi të painkorporuar  

NPISH   -  Institucioneve jofitimprurëse që u shërbejnë 

familjeve (NPISH) janë subjekte juridike ose 

shoqërore të krijuara me qëllim të prodhimit 

të mallrave dhe shërbimeve, por statusi i të 

cilave nuk i lejon  të jenë një burim i të 

ardhurave, fitimit, ose përfitimit tjetër 

financiar për njësitë që krijojnë, kontrollojnë 

apo i financojnë.  

OJQ-të, institucionet bamirëse, 

xhamitë, kishat, etj  

 
Jorezidentët  

 -  Nënsektori jorezidentë përbëhet nga njësi 

institucionale jorezidente (shoqëri ose 

ekonomi shtëpiake) që të hyjnë në 

transaksione me njësitë rezidente ose kanë 

lidhje të tjera ekonomike me njësitë 

rezidente.  

UNMIK-u, EULEX-i, korporatat e 

ekonomive shtëpiake jorezidente, , 

etj  
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Klasifikimi sipas kodeve NACE  

Kategoria 

 kryesore  

  Nën-

kategoria 

  Detajet 

 
Bujqë

si  

 A   Bujqësia, 

pylltaria 

dhe 

peshkimi  

A1   Kulturat 

bujqësore dhe 

prodhimi i 

kafshëve,  

gjuetia, si dhe 

aktivitetet e 

lidhura me 

shërbimin 

 A1.1.1   Rritje e drithërave (përveç orizit), të lashtat 

bishtajore, luledielli,  perimet, pjeprat, rrënjët, 

zhardhokët, kallam sheqeri, duhani, të lashtat 

fibër, të lashtat jo-shumëvjeçare.  

      A1.2.1   Rritje e rrushit, frutave tropikale dhe 

subtropikale,  agrumeve, fruta pome, fruta 

guri, pemë të tjera, fruta dhe arra bush, frutat 

me përmbajtje vajore, pije, erëza, aromatike,  

dhe  farmaceutike, bimë shumëvjeçare, 

tropikale, fruta subtropikale, fruta pome, fruta 

gurore, pemë, fruta bush, arra, fruta me 

përmbajtje vajore, të lashtat pije, erëza, bimë 

aromatike, farmaceutike, dhe bimë të tjera 

shumëvjeçare.  

      A1.3.0   Shumimin e bimëve.  

      A1.4.1   Rritja e bagëtisë, demave, kuajve, deveve,  , 

deleve, dhive, derrave, pulave dhe kafshëve 

tjera.  

      A1.5.0   Kultivime  të përziera.  

      A1.6.1   Aktivitete mbështetëse për prodhimett 

bimore, aktivitetet mbështetëse për prodhimin 

e kafshëve, aktivitetet pas korrjes  përpunimin 

e farës për shumim.  

      A1.7.0  Gjuetia, kurthat  dhe aktivitetet e lidhura me 

të.  

   A2   Pylltaria   A2.1.0   Pylltaria dhe aktivitetet të tjera pyjore.  

      A2.2.0   Prerje-transportim i drunjeve  

      A2.3.0   Grumbullimi i produkteve të egra jo-drurore.  

      A2.4.0   Shërbimet mbështetëse për pylltarinë.  

   A3   Peshkimi dhe 

kultura detare  
 A3.1.1   Peshkimi detar dhe të peshkimi në ujërat 

ëmbla.  

              A3.2.1   Kultura detare dhe kultura e ujërave të 

ëmbla. 

Indus

tri  
 B   Minierat 

dhe 

gurthyesit 

B5   Miniera dhe 

gurethyesit  
 B5.1.0   Nxjerrja e qymyrit të rëndë.  

      B5.2.0   Minierat e linjitit.  

   B6   Nxjerrja e 

naftës së 

papërpunuar  
 dhe të gazit 

natyror  

 B6.1.0   Nxjerrja e naftës së papërpunuar.  

      B6.2.0   Nxjerrja e gazit natyror.  

   B7   Nxjerrja e   

metaleve  
 B7.1.0   Nxjerrja e  hekurit.  

      B7.2.1   Nxjerrja e uraniumit dhe  toriumit.  

      B7.2.9   Nxjerrja e metaleve të tjera jo-hekur.  
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   B8   Punimet në 

miniera tjëra dhe 

gurëthyes    

 B8.1.1   Punimet prej guri dekorativ, ndërtiues, gur 

gëlqeror, gips, shkumës,, operimin e zhavorrit 

dhe gropave të rërës, minierat e argjilit dhe 

kaolinit.  

      B8.9.1   Nxjerrja e minerale kimike, plehrave, 

nxjerrjen e torfes, kripës dhe minieraleve të 

tjera   

   B9   Aktivitetet 

mbështetëse të të 

shërbimit të 

minierave 

 B9.1.0   Mbështetja e aktiviteteve për nxjerrjen e 

naftës dhe e gazit natyror.  

      B9.9.0   Mbështetjen e aktiviteteve për punet tjera në 

miniera dhe gurthyes.  

Indus

tria  
 C   Prodhimi  C10   Prodhim i 

produkteve 

ushqimore  

 C10.1.1    Përpunimi dhe ruajtja e mishit, përpunimi, 

ruajtja e mishit të shpezëve, prodhimi i mishit  
 dhe produkteve të mishit dhe shpezëve.  

      C10.2.0   Perpunimi, ruajtja e peshkut, krustaceve dhe 

molusqeve.  

      C10.3.1   Prodhimin e përpunimin e frutave, lëngjëve të 

frutave, përpunimin dhe konservimin e   

patateve, frutave dhe perimeve.  

      C10.4.1   Prodhimi i vajrave, yndyrnave, margarinës 

dhe yndyrnvea të ngjashme për ushqim.  

      C10.5.1   Funksionimi i qumështoreve, duke   prodhuar 

djathë dhe  akullore.  

      C10.6.1   Prodhimi i produkteve nga bluarja e  drithit, 

niseshteja.  

      C10.7.1   Prodhimi i bukës, ëmbëlsirave, biskotave, 

prodhimin e brumërave, prodhimin e 

makaronave,couscous dhe produkteve të 

ngjashme nga mielli.  

      C10.8.1   Prodhimi i sheqerit, kakaos, çokollatës,  , 

përpunimi i çajit, kafesë, erëzave, ushqimet e 

përgatitura, përgatitjet ushqimore të 

homogjenizuara, ushqim dietal dhe produkte të 

tjera ushqimore   

      C10.9.1   Prodhimi i ushqimit të përgatitur për kafshët 

e fermave dhe ushqime të përgatitura për 

kafashet shtëpiake.  

   C11   Prodhimin e 

pijeve  
  C11.0.1   Distilimi, korrigjimi dhe rafinimi i verës nga 

rrushi, mushti,  verëra frutash, prodhimi i 

padistiluar, pijet e tjera të fermentuara, birrë, 

lëngjet, prodhimi i ujërave minerale dhe ujrat 

e tjera në shishe.  
     

C12   Prodhimin e 

produkteve të 

duhanit  

 C12.0.0   Prodhimi i produkteve të duhanit.  

     
   C13.1.0   Përgatitja dhe tjerrje e fibrave tekstile.  

     
   C13.2.0   Thurja e tekstileve.  

     
   C13.3.0   Mbarimi i tekstileve.  

     
   C13.9.1   Prodhimi i thurur, pëlhurat, të bëra deri 

artikuj tekstile, përveç veshje, qilima, litar, te 

thurura, te pa endura  me përjashtim të 

rrobave,  tekstile  tjera industriale teknike, 

dhe tekstile të tjera   
     

C14   Prodhimi i 

veshjes  
C14.1.1   Prodhimi i rrobave të lëkurës, rrobave të 

punës, veshjeve të sipërme, mbathje, veshje të 

tjera të veshur dhe pajisje.  
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        C14.2.0 Prodhimi i artikujve të gëzofit. 

        C14.3.1 Prodhimi i thurur, trikotazh të thurur 

veshje të tjera të thurura. 

     
C15   Prodhimi i 

lëkurës dhe 

produkteve të 

ngjashme  

 C15.1.1   Ngjyrosja e lëkurës,   ngjyrosje e gezofit, ҫanta 

dore, valixhe, parzmore.  

        C15.2.0 Prodhimi i këpucëve. 

     
 C16   Prodhimi i 

drurit dhe e 

produkteve të 

drurit si dhe 

tapës, me 

përjashtim të 

mobiljeve, 

prodhimin e 

artikujve të, 

kashtës  dhe 

materialeve 

thurëse  

C16.1.0  Tallashi dhe planifikimin e drurit.  
       C16.2.1    

Prodhimin e fletëve të lemuara dhe panele 

druri, dysheme   parketi, zdrukthtari  , 

mobilieri, enë prej druri, produkte të tjera të 

drurit, artikujt prej tape, kashte dhe 

materialeve thurëse.  

      C17   Prodhimi i 

letrës dhe 

produkteve të 

letrës  

C17.1.1   Prodhimi i letrës dhe kartonit,   letër 

higjienike toaleti, letër shkrimi, tapeta, artikuj 

të tjerë të letrës dhe kartonit.  

      C18   Shtypja dhe 

riprodhimi i 

mediave të 

regjistruara  

C18.1.1   Shtypja e gazetave, shtypje të tjera, shërbimet 

para shtypit dhe mediave,   shërbimet e 

detyrueshme dhe të ngjashme.  

         C18.2.0 Riprodhimi i mediave te 

incizuara/regjistruara.   

      C19   Prodhimi i 

koksit dhe 

produktet e 

rafinuara të 

naftës  

C19.1.0   Prodhimi i produkteve të furrave nga koksi.  

        
 C19.2.0   Prodhimin i produkteve të rafinuara të naftës.  

      C20   Prodhimi i 

kimikateve dhe 

produkteve 

kimike  

C20.1.1   Prodhimi i gazrave industriale, ngjyrave, 

pigmenteve, kimikate të tjera me bazë 

inorganike, organike të tjera, plehra, 

komponimet e azotit, plastikës në formën 

primare, gomë sintetike në forma primare.  
        

C20.2.0   Prodhimi i pesticideve dhe produkteve të tjera 

agrokemikale.  
        C20.3.0  Prodhimi i ngjyrave, llaqeve,   ngjyrës për 

shtyp dhe kitit. 

        C20.4.1  Prodhimi i sapunit, detergjenteve, 

preparative për pastrim dhe lustrim,  

parfumet dhe preparatet per toalet.. 

        C20.5.1  Prodhimi i eksplozivëve, ngjitësit, vajrave 

esenciale dhe produkteve të tjera kimike 

nec n.e.c. 

        C20.6.0  Prodhimi i fibrave artificail apo sintetik.. 

      C21   Prodhimi i 

produkteve me 

bazë 

farmaceutike dhe 
preparatet 

farmaceutike  

C21.1.0   Prodhimi i produkteve me bazë farmaceutike.  

         C21.2.0  Prodhimi i preparateve farmaceutike. 

      C22   Prodhimi i 

gomës dhe  
 produkteve 

C22.1.1   Prodhimi i rrotave dhe tubave prej gome,  

riparimin dhe izolimin e rrotave të gomës dhe 

prodhimeve të tjera të gomës.  
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plastike  

     
   C22.2.1   Prodhimin e tabelavee të plastikes, shtresave, 

tubave, profileve, paketimin e mallrave 

plastike, dhe produkteve të tjera plastike.  
      C23   Prodhimi i  

produkteve të 

tjera minerale jo-

metalike  
  

C23.1.1   Prodhimi i qelqit të sheshtë, formësimi, 

përpunimin i xhamit të sheshtë, qelqi jo masiv, 

fibrave të xhamit dhe qelqeve teknike.  

        
C23.2.0   Prodhimi i produkteve të qëndrueshme ndaj 

zjarrit.  
        

C23.3.1   Prodhimii e pllakave të qeramikës, flamujve, 

tullave, tjegullave dhe produkteve të ndërtimit, 

në baltë të pjekur.  
        

C23.4.1   Prodhimi i  qeramikes per shtepi, artikuj 

dekorativ,  qeramike sanitare, pajisje 

qeramike, izolues dhe produkteve të tjera 

teknike qeramike.  
        

C23.5.1   Prodhimi i çimentos, gëlqeres dhe gipsit.  
        

C23.6.1   Prodhimi i produkteve të betonit për qëllime 

ndërtimi,  produkteve të gipsit për qëllime 

ndërtimi,  betonit te gatshëm, llaҫit, artikuj të 

tjerë të betonit, gipsit (allҫit) dhe  ҫimentos.  
        

C23.7.0   Prerje, formësimii dhe finesat nga guri.  
         

C23.9.1   Prodhimi i produkteve abrazive, produkteve 

minerale të tjera jo-metalike nec  
     C24  Prodhimi i 

metaleve bazike 
 C24.1.0   Prodhimi i hekurit baze, çelikut dhe e ferro-

legurave.  
         C24.2.0   Prodhimi i tubave, gypave, profileve me 

zgavër, pajisje të ndërlidhura  dhe çelikut.  
         C24.3.1   Tërheqje e fotohte e shtyllave, formësimi dhe 

lakimi i ftohtë i telave..  
         C24.4.1   Prodhimi i metaleve të çmuara, aluminit, 

plumbit, zinkut dhe kallajit, prodhimi i bakrit, 

prodhimi i metaleve të tjera te pangjyrosura, 

përpunimi i karburantit bërthamor.  
         C24.5.1   Hedhja e hekurit, çelikut, metaleve të lehta, 

dhe metaleve të tjera jo të ngjyrosura.  
     C25  Prodhimi i 

metaleve të 

fabrikuara, me 

përjashtim të 

makinerive dhe 

pajisjeve. 

C25.1.1   Prodhimi i strukturave metalike, pjesëve të 

strukturave, dyerve dhe dritareve metalike.  

        
C25.2.1   Prodhimi i radiatorëve të ngrohjes qendrore 

dhe kaldajave, tankeve, rezervoareve,   dhe 

kontenierë ve metalik.  
        

C25.3.0   Prodhimi i gjeneratorëve me avull, me 

përjashtim të bojlereve për nxemje qendrore.    
        

C25.4.0   Prodhimi i armëve dhe municionit.  
        

C25.5.0   Formëzimi, farkëtimi, stampimi, roll-formimi 

i metaleve dhe metalurgjisë pluhur.  
        

C25.6.1   Trajtimi, veshja e metaleve dhe   përpunimi.  
        

C25.7.1   Prodhimi i  takëmit për ushqim, varese dhe 

prodhimi i mjeteve.  
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C25.9.1   Prodhimi i çelikut, baterive, kontenierëve të 

ngjashëm, paketimit metalike të lehtë, 

produkte teli, zinxhir, kapseve, produktet e 

vidave, produkteve të tjera të fabrikuara 

metalike nec  
     C26  Prodhimi i 

kompjutoreve, 

dhe prodhimeve 

lektronike dhe 

optike 

C26.1.1   Prodhimin e komponenteve elektronike dhe 

pllakave elektronike.  

        
C26.2.0   Prodhimi i kompjuterëve dhe pajisjeve 

periferike.  
        

C26.3.0   Prodhimi i pajisjeve të komunikimit.  
        

C26.4.0   Prodhimin e elektronikës për konsum.  
        

C26.5.1   Prodhimi i instrumenteve, pajisjeve për 

testim, matje, navigacion, orëve te dores dhe te 

murit.  
        

C26.6.0   Prodhimi i pajisjeve electromedikale për 

rrezatim, dhe elektroterapeutike.  
        

C26.7.0   Prodhimin e instrumenteve optike dhe 

pajisjeve fotografike.  
        

C26.8.0   Prodhimi i medias magnetike dhe optike.  
     C27  Prodhimi i 

pajisjeve 

elektrike 

C27.1.1   Prodhimin e motorëve elektrik, gjeneratorëve 

dhe transformatorëve, dhe të aparaturës për 

shperndarje të energjisë elektrike dhe 

kontrollit.  
        

C27.2.0   Prodhimi i baterive dhe akumulatorëve.  
        

C27.3.1   Prodhimi i kabllove me fibra optik, dhe 

pajisjeve të tjera elektronike, telave dhe 

kabllove elektrike dhe pajisjet per instalime 

elektrike.  
        

C27.4.0   Prodhimin e pajisjeve elektrike të ndriçimit.  
         C27.5.1   Prodhimin e pajisjeve elektrike dhe aparatet 

jo-elektrike shtëpiake.   
         

 C27.9.0   Prodhimi e pajisjeve të tjera elektrike.  
     C28 Prodhimi i 

makinerise dhe 

pajisjeve 

elektrike  n.e.c. 

C28.1.1   Prodhimin i motorëve, turbinave, me 

përjashtim të avionëve, automjeteve, motorët 

rrotullues, lëngu i pajisjeve të energjisë,   

pompat e tjera, kompresorët, rubinetat e tjera, 

valvola, kushineta, ingranazhet,    
        

C28.2.1   Prodhimi i furrave, pajisjet per ngritje dhe 

përdorim, makinerine për zyre, pajisjet (me 

përjashtim të kompjuterëve dhe pajisjeve 

periferike), vegla doreme rryme, ftohje jo-

vendore, pajisjet e ventilimit, aparate tjera  të 

tjera të  përgjithshme  NEC  

        
C28.3.0   Prodhimi i makinerive bujqësore dhe pyjore.  

        
C28.4.1   Prodhimi i makinerise per formimin e 

metaleve dhe mjete të tjera .   
        

C28.9.1   Prodhimi i makinerisë për minierat, 

metalurgji, nxerrjen e gurëve, ndërtim, 

prodhimi i aparateve për ushqim, pije, të 

përpunimit të duhanit, makineri për tekstile, 

veshje, prodhimit të lëkurës, makineri për 

letër, prodhimin e kartonit, plastikes, makineri 

të gomës dhe makineri për  qëllime veçanta  

NEC  
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     C29 Prodhimi i 

automjeteve 

motorike, 

rimorkiove dhe 

gjysmë-

rimorkiove 

C29.1.0   Prodhimi i mjeteve motorike, trupit 

(karoserisë) për mjetet motorike si dhe 

rimorkiove dhe gjysmë-rimorkiove.  

        
C29.2.0   Prodhimin e trupit (karoserisë) për mjetet 

motorike si dhe rimorkiove dhe gjysmë-

rimorkiove. 
         

C29.3.1   Prodhimin e pajisjeve elektrike, elektronike 

për automjete motorike, pjesët e tjera dhe 

aksesorë  për automjete motorike.  

     C30 Prodhimi i 

pajisjeve tjera 

transportuese 

  

C30.1.1  
 Ndërtimi i anijeve, konstruksioneve 

lundruese, anijeve për pushime(argëtim)  dhe 

anijvee ndihmëse, prodhimi i lokomotivave 

hekurudhore dhe mjeteve lëvizëse.  
        

C30.2.0   Prodhimi i lokomotivave hekurudhore    
        

C30.3.0   Prodhimi i makinerisë ajrore, anijeve kozmike 

dhe makinerisë që ndërlidhet me to.   
        

C30.4.0   Prodhimin e automjeteve ushtarake luftarake.  
        

C30.9.1   Prodhimi i motoçikletave, biçikletave, 

karrocave për invalid dhe pajisjeve tjera 

transportuese nec  
     C31  Prodhim i 

mobilieve  

C31.0.1 Prodhim i mobilieve për dyqane, zyra, 

prodhim i kuzhinave prodhim i dyshekëve 

dhe mobilieve të tjera.  

     C32  Prodhime të 

tjera 

C32.1.1 Prerje e monedhës, prodhim i bizhuterive, 

artikuj të ngjashëm, imitim bizhuterish(jo 

të çmuara) dhe artikuj të ngjashëm.  

        C32.2.0  Prodhim i instrumenteve muzikore. 

        C32.3.0 Prodhim i pajisjeve sportive. 

        C32.4.0  Prodhim i lodrave. 

        C32.5.0 Prodhim i instrumenteve dhe mjeteve për 

furnizim dentar dhe mjekësor.  

        C32.9.1 Prodhim i fshesave dhe furçave dhe 

prodhime të tjera që nuk klasifikohen diku 

tjetër.  

     C33 Riparim dhe 

instalim i 

makinerive dhe 

pajisjeve 

C33.1.1 Riparim i produkteve metalike të 

fabrikuara, makinerive, elektronikës, 

pajisjeve optike, mirëmbajtje e anijeve, 

varkave, mirëmbajtje e aeroplanëve dhe 

anijeve kozmike dhe pajisjeve të tjera të 

transportit dhe riparim të pajisjeve të tjera.  

 

        C33.2.0 Instalimi i makinerive dhe pajisjeve 

industriale.  

Indu

stria 

D Furnizimi 

me 

elektricite

t, gaz, 

avull dhe 

ajër të 

kondicion

uar  

D35 Furnizimi me 

elektricitet, gaz, 

avull dhe ajër të 

kondicionuar  

D35.1.1 Prodhimi i elektricitetit, transmetimi dhe 

shpërndarja e elektricitetit.  

        D35.2.1 Prodhimi i gazit, shpërndarja e 

karburanteve të gazta nëpërmjet rrjetit të 

tubacioneve, tregtimi i gazit nëpërmjet 

rrjetit të tubacioneve.  

          D35.3.0 Furnizimi me avull dhe ajër të kondicionuar 
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Indu

stria 

E Furnizimi 

me ujë të 

pijshëm 

menaxhi

mi 

ujërave të 

zeza dhe 

aktivitete

t 

riparuese.  

E36 Mbledhja e ujit, 

trajtimi I ujit 

dhe furnizimi 

me ujë.  

E36.0.0 Mbledhja(grumbullimi) i ujërave, trajtimi 

dhe furnizimi.  

     E37  Fekalet E37.0.0 Fekalet  

     E38 Mbledhja e 

plehrave, 

aktiviteti 

trajtimit dhe 

derdhje e tyre, 

përpunimi i 

materialeve  

E38.1.1 Mbledhja e mbeturinave jo të dëmshme dhe 

mbledhja e mbeturinave të dëmshme.  

        E38.2.1 Trajtimi, derdhje e mbeturinave jo të 

dëmshme, trajtimi dhe derdhja e 

mbeturinave të dëmshme.  

        E38.3.1 Çmontimi i sendeve të prishura. 

        E38.3.2 Ripërpunimi i materialeve të përzgjedhura.  

     E39 Aktivitete 

riparuese dhe 

shërbime të 

tjera të 

menaxhimit të 

mbeturinave. 

E39.0.0 Aktivitete riparuese dhe shërbime të tjera 

të menaxhimit të mbeturinave. 

Indu

stria 

F Ndërtim  F41 Ndërtim i 

ndërtesave  

F41.1.0 Hartimi i projektit të ndërtesave. 

        F41.2.0 Ndërtimi i ndërtesave rezidenciale dhe jo 

rezidenciale  

     F42 Inxhinieria 

civile  

F42.1.1 Shtrimi i rrugëve, shinave dhe udhëve për 

motorë, shinave për rrugë nëntokësore, ura 

dhe tunele.    

        F42.2.1  Hartimi i projekteve komunale për furnizim 

me avull dhe gaz, elektricitet dhe 

telekomunikacion.   

         F42.9.1  Hartimi i projekteve për ujë, hartimi i 

projekteve të tjera të inxhinierisë civile që 

nuk janë përfshirë diku tjetër.   

     F43 Aktivitete të 

specializuara të 

ndërtimit  

F43.1.1  shembje,  përgatitje e terrenit, testi i çmimit 

dhe gërmimit.  

        F43.2.1 Instalimet elektrike, hidraulike, instalimi I 

ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar, 

instalime të tjera të ndërtimit, kompletimi 

dhe përfundimi i ndërtesës.  

        F43.3.1 Instalim i plastifikimeve dhe zdrukthimeve, 

dyshemetë, suvatimet e mureve, lyerjet, 

lustrimet, riparime, rregullime të tjera 

përfundimtare të ndërtesës.  

        F43.9.1  Aktivitete për çatinë, aktivitete të tjera të 

specializuara të ndërtimit që nuk janë 

përmendur diku tjetër. 

Shër

bime

ve   

G Tregu me 

shumicë 

dhe 

pakicë, 

riparimi i 

mjeteve 

motorike 

G45 Tregu me 

shumicë dhe 

pakicë, riparimi 

i mjeteve 

motorike 

G45.1.1  Shitja  e makinave, automjeteve të lehta 

dhe shitja e mjeteve të tjera motorike.  

        G45.2.0  Mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve 

motorike.  
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        G45.3.1 Tregu me shumicë për shitje të pjesëve dhe 

aksesorëve për automjete, tregu me pakicë 

për shitje të pjesëve dhe aksesorëve të 

automjeteve.   

         G45.4.0 Shitja, mirëmbajtja, riparimi i 

motoçikletave, pjesëve përbërëse dhe 

aksesorëve.  

     G46 Tregu me 

shumicë, përveç 

automjeteve dhe 

motoçikletave.  

G46.1.1 Agjentët e përfshirë në shitjen e lëndës së 

parë bujqësore, kafshëve të gjalla, lëndës së 

parë për tekstil, mallrave gjysmë të 

përpunuara, agjentët e përfshirë në shitjen 

e karburanteve, xeherorëve, metaleve, 

kimikateve industriale, agjentët e lëndës së 

drurit, makinerive, materialeve të 

ndërtimit, pajisjeve industriale, anijeve, 

aeroplanëve, agjentët e përfshirë në shitjen 

e orendive, mallrave shtëpiake, pajisjeve 

haruerë,  hekurishteve, agjentët e përfshirë 

në shitjen e tekstilit, veshjeve, gëzofit, 

këpucëve, mallrave të lëkurës, agjentët e 

përfshirë në shitjen e ushqimeve, pijeve, 

duhanit, agjentët e specializuar në shitjen e 

produkteve të tjera të veçanta dhe agjentët 

e përfshirë në shitjen e një sërë mallrash.  

        G46.2.1 Shitja me shumicë e grurit, të pa 

përpunuar, duhanit, farave, ushqimeve për 

kafshë luleve, bimëve, kafshëve të gjalla, 

gëzofit, lëkurës.  

        G46.3.1 Shitja me shumicë e frutave dhe perimeve, 

produkteve të mishit, produkteve të 

qumështit, vezëve, vajrave të ngrënshëm, 

yndyrave, pijeve, prodhime të duhanit, 

sheqerit, çokollatës, ëmbëlsirave, kafesë, 

çajit, kakaos, erëzave, ushqimeve të tjera, 

përfshi peshkun, guaskat, molusqet, 

ushqime, pije dhe duhan  jo të 

specializuara.  

        G46.4.1  Shitja me shumicë e tekstilit, veshjeve, 

këpucëve, pajisjeve elektrike shtëpiake, 

qelqeve, porcelaneve, materialet pastruese, 

parfumeve, mallrave kozmetike dhe 

farmaceutike, mobileve, tapeteve, pajisjeve 

për ndriçim, orëve, bizhuterive dhe 

mallrave të tjera shtëpiake.  

        G46.5.1 Shitje me shumicë e kompiuterave, pajisjet 

periferike të kompjuterit, softueri, 

elektroniket, pjesë dhe pajise 

telekomunikimi.  

        G46.6.1 Shitje me shumicë të makinerive bujqësore, 

pajisjeve dhe mallit furnizues, veglave për 

makineri, vegla e makineri për miniera, 

ndërtim, inxhinieri civile, makineri për 

industrinë e tekstilit, qepjen, thurjen, 

mobilie për zyrë, pajisje dhe makineri të 

tjera për zyrë, pajisje dhe makineri të tjera.  

 

        G46.7.1 Shitja me shumicë e lëndëve djegëse të 

ngurta, të lëngëta, të gazta, dhe produkte të 

ngjashme, metaleve, metalurgjikëve, drurit, 

materiale ndërtimi, pajisje sanitare, 

harduere, pajisjeve hidraulike dhe atyre të 

ngrohjes, furnizuesve, produkteve kimike, 

produkteve të tjera të ndërlidhura, mbetjeve 

dhe hedhurinave.  

        G46.9.0 Tregu jo i specializuar i shitjes me shumicë  
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     G47  Tregu me 

pakicë përveç 

automjeteve.  

G47.1.1  Shitja me pakicë e ushqimit, pijeve apo 

duhanit në dyqane jo të specializuara që 

predominon shitje të tjera me pakicë në 

dyqane jo të specializuara.  

        G47.2.1  Shitja me pakicë e frutave dhe perimeve në 

dyqane të veçanta, produktet e mishit, 

peshkut, guaskave dhe molusqeve ne 

dyqanet apostafat, e bukës dhe tortave, 

prodhimeve nga brumi dhe sheqeri, ne 

dyqanet të veçanta, shitje me pakicë e 

pijeve në dyqane të veçanta, shtije të tjera 

ushqimore në dyqane të veçanta, produkte 

të duhanit të shitura në dyqane të veçanta.  

        G47.3.0  Shitje me pakicë e karburanteve për 

automobila, ne dyqane të veçanta.   

        G47.4.1  Shitja me pakicë e kompjuterëve, njësive 

periferike, dhe softuerëve në dyqane të 

specializuara, shitje me pakicë e pajisjeve të 

telekomunikimit, e pajisjeve audio dhe 

video, ne dyqane të specializuara.   

        G47.5.1  Shitje me pakicë e tekstileve në dyqane të 

specializuara, harduerëve, ngjyrave dhe 

qelqurinave në dyqane të specializuara, 

qilima, tapete, mbulues muri dhe dyshemeje 

në dyqane të specializuara, pajisjeve 

elektro-shtëpiake, mobilja, pajisjet e 

ndriçimit dhe të artikuj të tjerë shtëpiake 

në dyqane të specializuara. 

        G47.6.1  Shitje me pakicë e librave në dyqane të 

specializuara, shitjen me pakicë të gazetave, 

shtypit në dyqane të specializuara, shitjen 

me pakicë të video incizime muzikore në 

dyqane të specializuara, shitjen me pakicë e 

pajisjeve sportive në dyqane të 

specializuara, shitjen me pakicë e lojërave 

dhe lodrave në dyqane të specializuara. 

        G47.7.1  Shitjen me pakicë e veshjeve në dyqane të 

specializuara, këpucë, artikuj lëkure në 

dyqane të specializuara, mallit farmaceutik 

në dyqane të specializuara, 

 shitjen me pakicë të mallrave mjekësore 

ortopedike në dyqane të specializuara, 

shitjen me pakicë e artikujve për tualet dhe 

kozmetikë në dyqane të specializuara, 

shitjen me pakicë të luleve, bimëve, farave, 

plehra kimike, kafshëve shtëpiake, 

ushqimit për kafshë në dyqane të 

specializuara, shitjen me pakicë të orëve, 

stolive në dyqane të specializuara , shitjen 

me pakicë të mallrave të tjera të reja në 

dyqane të specializuara. 

        G47.8.1  Shitje me pakicë në tezga dhe dyqane 

(markete) e ushqimeve, e pijeve, produkteve 

të duhanit, shitja përmes tezgave e 

marketeve e tekstilit, veshjeve, këpucëve 

dhe tregjet e mallrave të tjera.  

        G47.9.1 Shitje me pakicë me anë të postës, porosi në 

shtëpi apo në internet, shitje të terja jo në 

dyqane, tezga apo treg.  

Shër

bime

t 

H  Transport

imi dhe 

magazini

mi.  

H49 Transporti 

tokësor dhe 

transporti në 

saj të tubacionit  

H49.1.0 Transporti hekurudhor i udhëtarëve, 

interurbane. 

        H49.2.0  Transporti hekurudhor i mallrave. 

        H49.3.1 Transporti urban dhe interurban tokësor i 

udhëtarëve.  

        H49.4.1  Transporti rrugor i mallrave.  
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        H49.5.0  Transporti në saj të tubacioneve.  

     H50  Transporti ujor H50.1.0  Transporti ujor i pasagjerëve në det dhe 

brigje.  

        H50.2.0  Transporti ujor i mallrave ne det dhe brigje  

        H50.3.0  Transporti ujor i pasagjerëve deri në tokë. 

        H50.4.0  Transporti ujor i mallrave deri në tokë. 

     H51 Transporti ajror H51.1.0 Transporti ajror i pasagjerëve. 

         H51.2.1  Transporti ajror dhe hapësinor i mallrave.  

     H52  Magazinimi dhe 

aktivitete 

ndihmëse për 

transportim.  

H52.1.0  Magazinimi dhe ruajtja. 

        H52.2.1 Aktivitete të shërbimit që kanë të bëjnë me 

transportin tokësor, ujor, ajror, trajtim i 

ngarkesës dhe shërbime të tjera 

transportuese.  

     H53  Aktivitete 

postare dhe 

korrier.  

H53.1.0  Aktivitete postare nën obligimin e shërbimit 

universal.   

         H53.2.0  Aktivitete të tjera postare, koriere. . 

Shër

bime

t 

I  Akomodi

mi dhe 

shërbimi i 

ushqimit.  

I55 Akomodimi  I55.1.0  Akomodimi në hotel dhe të ngjashme. 

        I55.2.0  Akomodime për pushime dhe qëndrime të 

tjera afatshkurtër.  

        I55.3.0  Territori për kamping, automjete për 

rekreacion në parqe dhe makina kampingu 

(me dhomë me vete). 

        I55.9.0  Akomodime të tjera 

     I56 Aktivitet të 

shërbimit të 

ushqimit dhe 

pijeve.  

I56.1.0  Restorante dhe aktivitete të shërbimit të 

ushqimit në lëvizje.  

        I56.2.1 Aktivitete të furnizimit me ushqim gjatë 

organizimeve të caktuara dhe aktivitete të 

tjera të shërbimit të ushqimit.   

        I56.3.0  Aktivitete të shërbimit të pijeve. 

Shër

bime

t 

J Informim 

dhe 

komuniki

m  

J58 Aktivitet botues J58.1.1  Botim i librave, doracakëve, listave postare, 

gazetave, revistave periodike dhe aktivitete 

të tjera botimi.  

          J58.2.1  Botimi i lojërave kompjuterike dhe botime 

të tjera softuerike.  

     J59 Figura në 

lëvizje, 

prodhimi i 

programeve 

video televizive, 

regjistrimi i 

zërit dhe 

publikimi 

muzikor.  

J59.1.1 Figura në lëvizje, aktivitete të prodhimit 

dhe shpërndarjes të programeve video dhe 

televizive.  Aktivitete prost – produksioni, 

figura në lëvizje dhe aktivitete të 

projektimit të figurave ne lëvizje.  

        J59.2.0 Aktivitete të regjistrimit të zërit dhe botime 

muzikore.  

     J60  Aktivitete 

programimi dhe 

transmetimi  

J60.1.0  Transmetim në Radio. 

         J60.2.0  Aktivitete televizive të programimit dhe 

transmetimit.  

     J61  Veprimtari të 

telekomunikimi

t  

J61.1.0   Aktivitete telekomunikimi kabllor. 

(telegraf) 
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        J61.2.0 Aktivitete telekomunikimi pa kabëll 

(wireles). 

        J61.3.0  Aktivitete telekomunikimi satelitor. 

        J61.9.0 Aktivitete të tjera telekomunikimi. 

     J62  Programim 

kompjuterik, 

konsulencë dhe 

aktivitete të 

ngjashme.  

J62.0.1  Aktivitete të programimit kompiuterik 

aktivitete konsulence, aktivitete për 

lehtësim të menaxhimit, aktivitete tjera të 

teknologjisë informative dhe shërbimeve 

kompiuterike.   

     J63 Aktivitete të 

shërbimit të 

informimit  

J63.1.1 Përpunimi i të dhënave, ruajtja, aktivitete 

të ndërlidhura dhe portale web.  

Shër

bime

t 

K  Aktivitete 

financiare 

dhe 

sigurimes

h 

K64  Aktivitete të 

shërbimeve 

financiare, 

përveç sigurimit 

dhe fondit të 

pensioneve  

K64.1.1  Banka qendrore dhe ndërmjetësime të tjera 

monetare. 

        K64.2.0  Aktivitete të kompanive aksionare.  

        K64.3.0  Truste, fonde, dhe organe të ngjashme 

financiare.  

        K64.9.1  Lizingu (qiraja) financiare, granti i kredive 

të tjera, shërbime të tjera financiare, përveç 

sigurimeve dhe fondit të pensioneve nëse 

përfshihen diku tjetër.  

     K65  Sigurimi, ri-

sigurimi, fondi i 

pensioneve, 

përveç sigurimit 

shoqëror të 

detyruar.   

K65.1.1 Sigurimi i jetës dhe jo jetës. 

        K65.2.0  Ri-sigurimi 

         K65.3.0  Fondi pensioneve 

     K66  Aktivitetet 

ndihmëse të 

shërbimeve 

financiare dhe 

aktiviteteve të 

sigurimeve.  

K66.1.1  Administrimi i tregjeve financiare, 

sigurimeve, kontratat për ndërmjetësim të 

mallit, aktivitete të tjera ndihmëse të 

shërbimeve financiare, përveç sigurimeve 

dhe fondit të pensioneve.  

        K66.2.1 Vlerësimi i dëmit dhe rrezikut, aktivitete të 

sigurimit agjentë dhe brokerë, aktivitete të 

tjera shtesë për sigurimet dhe fondet e 

pensioneve.  

        K66.3.0 Aktivitete të menaxhimit të fondit. 

Shër

bime

t 

L   

Aktivitete 

për 

shitblerje 

të 

patundsh

mërisë 

L68  Aktivitete për 

shitblerje të 

patundshmërisë 

L68.1.0 Shtije dhe blerje e patundshmërisë. 

        L68.2.0  Qiramarrja apo veprimtaria e 

patundshmërisë personale apo asaj me 

leasing.  

          L68.3.1 Agjencitë e patundshmërive, menaxhimi i 

patundshmërisë kundrejt një takse apo 

sipas kontratës.    

Shër

bime

t 

M  Aktivitete 

profesiona

le 

shkencore 

dhe 

teknike.  

M69  Aktivitete 

ligjore dhe 

kontabël  

M69.1.0 Aktivitete ligjore dhe kontabël. 
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        M69.2.0  Kontabilitet, mbajtje e llogarive, aktivitete 

auditimi dhe konsultimi mbi taksat.  

     M70  
Aktivitetet e 

zyrave kryesore; 

aktivitete të 

konsulencës 

menaxheriale  

M70.1.0  
Aktivitete të zyrave kryesore. 

     M71 
 Aktivitete të 

arkitekturës 

dhe 

inxhinierisë; 

testi dhe 

analizat teknike  

M70.2.1  
Marrëdhënie dhe komunikim me publikun, 

aktivitete të menaxhimit të biznesit dhe 

konsulecë . 

       
 

M71.1.1  
Konsulentë mbi aktivitetet arkitekturore, 

inxhinierie dhe teknika të ngjashme.   

       
  

M71.2.0  
Testi dhe analizat teknike. 

     M72 
Kërkime dhe 

zhvillime 

shkencore  

M72.1.1 
Kërkime dhe zhvillim të eksperimenteve në 

bioteknologji, kërkime të tjera, zhvillim të 

eksperimenteve në shkencat natyrore dhe 

inxhinieri.  

       
 

M72.2.0  
Kërkime dhe zhvillime të eksperimenteve 

në shkencat shoqërore dhe humanitare.  

     M73 
Hulumtim mbi 

reklamat dhe 

marketingun 

M73.1.1  
Agjencitë e reklamave dhe përfaqësimi në 

media.  

       
  

M73.2.0  
Hulumtim i tregut dhe anketim i opinionit 

publik. 

     M74  
Aktivitete të 

tjera 

profesionale 

shkencore dhe 

teknike  

M74.1.0  
Aktivitete të kalibrit të veçantë. 

       
Aktivitetet e 

zyrave kryesore; 

aktivitete të 

konsulencës 

menaxheriale  

M74.2.0  
Aktivitet të fotografisë . 

       
 Aktivitete të 

arkitekturës 

dhe 

inxhinierisë; 

testi dhe 

analizat teknike  

M74.3.0  
Aktivitete të përkthimit (me shkrim dhe 

gojë). 

       
 

M74.9.0  
Aktivitete të tjera profesionale shkencore 

dhe teknike të pa specifikuara diku tjetër  

     M75  
  

M75.0.0  
Aktivitete veterinarie. 

Shër

bime

t 

N  Administr

ative and 

support  

service 

activities 

N77  
Kërkime dhe 

zhvillime 

shkencore  

N77.1.1  
Qiramarrje dhe lizing i makinave, mjeteve 

të lehta motorike dhe kamionëve.  
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        N77.2.1  
Qiramarrje dhe lizing të artikujve sportive 

dhe atyre për rekreacion, video kasetave 

dhe disqeve, lizing i artikujve të tjerë 

personalë dhe shtëpiakë.   

        N77.3.1  Qiramarrje dhe lizing të makinerive 

bujqësore, pajisjeve, makinerive dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe inxhineri civile 

(përfshi kompiuterat), liying për pajisjet për 

trensportim të ujit, lizing për pajisje për 

transportim të ajrit, lizing për makineri, 

pajisje dhe mallra të tjera të qëndrueshme 

që nuk janë përmendur diku tjetër.  

        N77.4.0 Lizingu i pronës intelektuale (shkencore), 

produkrve të ngjashme përveç punimeve me 

të drejtë autori.  

     N78  Aktivitete të 

punësimit  

N78.1.0  Aktivitete të agjensive të punësimit. 

        N78.2.0  Aktivitete të agjensive për punësim të 

përkohshëm.  

         N78.3.0 Norma të tjera të burimeve njerëzore.  

     N79  Agjensitë e 

udhëtimit, 

shërbime për 

turne dhe 

shërbime të 

tjera të 

rezervimeve të 

ndërlidhura me 

këto aktivitete  

N79.1.1  Aktivitete të agjencive të udhëtimit dhe 

organizimit të turneve.  

        N79.9.0  Shërbime të tjera rezervimi dhe aktivitete 

të ndërlidhura me to.  

     N80 Aktivitete të 

sigurimit dhe 

hetimit   

N80.1.0  Aktivitete të sigurimit privat. 

        N80.2.0 Aktivitete të shërbimeve të sistemit të 

sigurimit dhe hetimit.  

        N80.3.0 Aktivitete hetimi. 

     N81 Sherbime për 

ndërtesa 

(godina) dhe 

pejsazhe, 

(natyrë)  

N81.1.0 Kombinim i lehtësive për aktivitete 

mbështetëse.  

       N81.2.1 Pastirim i pëgjithshëm i ndërtesave, 

aktivitet i pastimit industrial dhe pastrime 

të tjera.   

     N82 Adminitrim dhe 

mështetje e 

zyrave, dhe 

aktivitete të 

tjera në 

përkrahje të 

bisnesit.  

N82.1.1  Kombinim i shërbimeve dhe aktiviteteve 

adminstrative zyrtare, fotografimi, përgatija 

e dokumenteve, dhe aktivitete të tjera të 

specializuara në përkrahje të zyrave.  

        N82.3.0  Organizim i konventave dhe panahireve 

tregtare.  

        N82.9.1  Aktivitete të agjencive të grumbullimit dhe 

zyrave të kreditimit, aktivitete të paketimit, 

shërbime të tjera në përkrahe të biznesit të 

cilat nuk janë përfshirë diku tjetër.   

Të 

tjera 

O  Mbrojtje 

dhe 

administr

im publik;  

sigurimi 

shoqëror i 

detyruar  

O84  Mbrojtje dhe 

administrim 

publik;  

sigurimi 

shoqëror i 

detyruar 

O84.1.1 Aktivitete të përgjithshme të administrimit 

publik, rregullimi iaktiviteteve që ofrojne 

kujdes shëndetësor, edukim, shërbime 

kulturore dhe shërbime të tjera sociale, 

duke përjashturar rregulloren për sigurim 

shoqëror dhe kontributin për veprimtari më 

efikase të bizneseve.  
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        O84.2.1 Marëdhëniet me jashtë, aktivitete të 

mbrojtjes, shërbime të gjykimit dhe 

drejtësisë, aktivitete të sigurisë dhe rendit 

publik, aktivite të shërbimit të zjarrit.  

          O84.3.0  Aktivitet i deryruar i sigurimit shëndetësor.  

Të 

tjera 

P Edukim P85 Edukim P85.1.0  Edukim parashkollor 

        P85.3.1  Edukim i mesëm i përgjithshëm, teknik apo 

profesional.  

        P85.4.1  Edukim mbas edukimit të mesëm, jo 

universitar dhe universitar.  

        P85.5.1 Edukim sportiv dhe rekreacioni, edukim 

kulturor, shkolla për drejtim të automjetit, 

edukim tjeter që nuk është përmendur  

        P85.6.0 Aktivitete në përkrahje të edukimit. 

Të 

tjera 

Q Aktivitete 

të 

shëndetit 

njerëzor 

dhe punës 

sociale  

Q86 Aktivitet të 

shëndetit 

njerëzor 

Q86.1.0  Aktivitete spitalizimi. 

        Q86.2.1  Praktike të përgjithshme të mjekësisë, 

praktika të mjekësisë nga specialisti dhe 

aktiviteti dentar.  

        Q86.9.0 Aktivitete të tjera të shëndetit njerëzor. 

     Q87 Aktivitete të 

kujdesit 

rezidencial 

Q87.1.0  Kujdesit rezidencial i infermierisë, kujdesi 

rezidencial për të vonuar mendorë, shëndeti 

mendor dhe abuzimi me sibstanca të 

ndryshme.   

        Q87.3.0  Kujdesi rezidencial për të moshuar dhe të 

pa aftë.  

         Q87.9.0 Kujdese të tjera rezidenciale.. 

     Q88  Aktivitete të 

punës sociale pa 

akomodim  

Q88.1.0 Aktivitete të punës sociale pa akomodim për 

të moshuar dhe të pa aftë.  

        Q88.9.1 Aktivitete të kujdesit ditor për fëmijë, 

aktivitete të tjera të punës sociale pa 

akomdim të pa cekura diku tjetër. 

Të 

tjera 

R  Art, 

argëtim 

dhe 

rekreacio

n  

R90 Kreativitet, art 

dhe aktivitete 

argëtuese  

R90.0.1  Artet performuese, aktivitete në mbështetje 

të arteve performuese lehtësira për krijim 

artistik dhe veprimtari artistike.  

        R91.0.1  Veprimtari të biblotekave dhe arkivave, 

muzeumeve, vendeve historike, ndërtesave, 

vizita të ngjashme tërheqëse për vizitorë, 

kopshtet botanike, zoologjike, dhe rezervave 

natyrore.  

     R92 Aktivitete të 

kumarit dhe 

basteve  

R92.0.0 Aktivitete të kumarit dhe basteve. 

     R93  Aktivitete 

sportive, 

argëtuese dhe 

rekreative.  

R93.1.1 Veprimtari e lehtësirave sportive, aktivitete 

të sport klubeve, palestrës (fitnesit), dhe 

aktivitete të tjera sportive.  

Të 

tjera 

S Të tjera 

aktivitete 

shërbimi 

S94   Aktivitetet të 

anëtarësimit në 

organizata.  

S94.1.1 Aktivitete të anëtarësimit në organizata 

profesionale, aktivitete të anëtarësimit në 

organizata të biznesit dhe punësimit.  

        S94.2.0 Aktivitete të bashkimit të tregut. 

        S94.9.1  Aktivitete të organizatave fetare, polike, 

dhe anëtarësim në organizata të tjera të pa 

cekura.  
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     S95 Riparim i 

kompiuterave 

dhe mallrave 

personale 

shtëpiake  

S95.1.1 Riparim të kompiuterave, pajisjeve 

periferike dhe pajisjeve të komunikimit.  

        S95.2.1  Riparim të pajisjeve eklektronike 

konsumuese, pajisjeve shtëpiake, dhe ato të 

kopështit, këpucë, mallra lëkure, mobilje, 

orendi shtëpiake, ripasim i orave të dorës 

dhe murit, bizhuterive, riparim i pajisjeve 

të tjera personale dhe shtëpiake.    

     S96  Aktivitete të 

shërbimeve të 

tjera personale.  

S96.0.1  Larje dhe pastrim (kimik) të tekstilit dhe 

produkteve prej gëzofi, flokëtore, trajtime të 

tjera të bukurisë, aktivitete të funerale dhe 

të ngjashme, aktivitete të shëdetit fizik dhe 

aktivitete të tjera të shërbimit personal që 

nuk janë përmendur më lart.   

Të 

tjera 

T  Aktivitete 

të 

ekonomis

ë 

shtëpiake 

si 

punëdhën

ës, mallra 

të pa 

modifikua

ra, 

shërbime 

që 

prodhojnë 

aktivitete 

të 

ekonomis

ë 

shtëpiake 

për 

përdorim 

vetijak.    

T97  Aktivitete të 

ekonomisë 

shtëpiake si 

punëdhënës i 

personelit të 

shërbyesve. 

T97.0.0  Aktivitete të ekonomisë shtëpiake si 

punëdhënës i personelit të shërbyesve. 

     T98  Mallra të pa 

modifikuara, 

shërbime që 

prodhojnë 

aktivitete të 

ekonomisë 

private 

shtëpiake për 

përdorim 

vetijak.    

T98.1.0  Mallra të pa modifikuara, shërbime që 

prodhojnë aktivitete të ekonomisë private 

shtëpiake për përdorim vetijak.   . 

Të 

tjera 

 

U  Aktivitete 

të 

organizat

ave dhe 

organeve 

ekstra-

territorial

e 

U99  Aktivitete të 

organizatave 

dhe organeve 

ekstra-

territoriale 

U99.0.0  Aktivitete të organizatave dhe organeve 

ekstra-territoriale 

 

 

 



 


