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PËRKUFIZIMI I TERMAVE 
 
Me qëllim të këtyre rregulloreve, në vijim 
aplikohen: 
 
Procedurat e administratës 
     
     
     
     
     
      
 
  
Agjenti / Ndërmjetësi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura e rënë dakord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bashkëpunëtori 
 
 
 
 
 
 
Kriteret e licencimit të Klubit 
 
 
 
 
 
Kërkesat e Monitorimit të Klubit 
 
 
Sistemi I Licencimit të Klubit 
 

 
 
 
 
 
 
Një proces vullnetar apo i detyrueshëm që 
mund të përdoret si një alternativë për 
likuidimin e një entiteti dhe që shpesh është i 
njohur si hyrje në administratë. Menaxhimi I 
rregullt i aktiviteteve të një entiteti në 
administratë mund të operohet nga 
administratori në emër të kreditorëve. 
 
 
Një person fizik ose juridik, i cili, me pagesë, 
apo pa pagesë, përfaqëson lojtarët dhe / ose 
klubet në negociata me qëllim nënshkrimin e 
një kontratë pune apo përfaqëson klubet në 
negociata me qëllim nënshkrimin e një 
marrëveshje të transferimit dhe personi i tillë 
është zyrtarisht i njohur nga FIFA. 
 
Në një angazhim për kryerjen e procedurave 
të rëna dakord, një auditor është i angazhuar 
të kryejëato procedura të natyrës së auditimit 
për të cilat auditori dhe entiteti dhe cilado 
palë e tretë e përshtatshme kanë rënë dakord 
dhe për të raportojë për të gjeturat faktike. 
Marrësit e raportit duhet të formojnë 
konkluzionet e tyre nga raporti nga ana e 
auditorit. Raporti është i kufizuar për ato palë 
që kanë rënë dakord për procedurat që duhet 
të kryhen pasi të tjerët, të pavetëdijshëm për 
arsyet e procedurave, mund të 
keqinterpretojnë rezultatet. 
 
Një Entitet, përfshirë një entitet të 
painkorporuar siç është partneriteti, i cili as 
nuk është vartës e as një interes në një 
ndërmarrje të përbashkët dhe mbi të cilin 
investitori ka ndikim të rëndësishëm. 
 
Kërkesat, të ndara në pesë kategori (sportive, 
infrastrukturore, të personelit dhe 
administrative, ligjore dhe financiare), që 
duhet të plotësohen nga Aplikuesi për 
Licencëqëtë jepet Licenca e UEFA-s. 
 
Kërkesat që duhet të përmbushen nga i 

Licencuari që është kualifikuar për një 

kompeticion të klubeve të UEFA-s.  

Përbëhet nga Kriteret e Licencimit të Klubit 
dhe Procesithemelor. 
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Kontrolli 
 

 

 
Procesi themelor 
 
 
 
 
 
Kostotpër të marrë regjistrimin e lojtarit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afati i fundit për dorëzimin e kërkesës në FFK 
 
 
 
 
Ngjarja apo gjendja e një rëndësie të madhe 
ekonomike 
 
 
 
 
 
 
 
Informacion financiar për të ardhmen 
 
 
 
 
 
FFK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pushteti për të drejtuar politikat financiare 
dhe operative të një entiteti në mënyrë që të 
arrihen përfitime nga aktivitetet e tij. Pushteti 
mund të fitohet nga aksionet e pronësisë, 
statutet ose marrëveshja. 
 
Kërkesat minimale FFK-ja duhet t’i vë në vend 
për verifikimin e përputhshmërisë me kriteret 
e licencimit të Klubit si bazë për lëshimin e 
licencës të UEFA-s për Aplikuesin për Licencë. 
 
 
Pagesat për palët e treta për marrjen e 
regjistrimit të një lojtari, duke përjashtuar 
ndonjë zhvillim të brendshëm apo kostot e 
tjera. Ato përfshijnë: 
• pagesën e transferimit (duke përfshirë 
kompensimin e trajnimit dhe kontributet e 
solidaritetit) që duhet paguar për të siguruar 
regjistrimin e lojtarit; dhe 
• kostot tjera direkte të marrjes së regjistrimit 
të lojtarit (duke përfshirë edhe caktimin e 
pagesës së transferimit dhe pagesat për 
agjentët). 
 
 
Data në të cilën FFK-ja kërkon nga Aplikuesit 
për licencë të kenë dorëzuar të gjitha 
informatat relevante për kërkesat e tyre për 
Licencë të UEFA-s. 
 
 
Një ngjarje apo gjendje që konsiderohet 
materiale për pasqyrat financiare të entitetit 
raportues dhe që do të kërkonte një 
prezantim ndryshe (të kundërt) tërezultateve 
të operacioneve, gjendjen financiare dhe 
aktivet neto të entitetit raportues, nëse kjo ka 
ndodhur gjatë periudhës paraprake të 
raportimit financiar  
 
Informacione në lidhje me performancën 
financiare dhe pozicionin e Klubit Anëtar në 
periudhat e raportimit që përfundojnë në 
vitet pas fillimit të kompeticioneve të klubeve 
të UEFA-s 
 
 
Federata e Futbollit e Kosovës, Shoqatë 
Anëtare e UEFA-s, që është organ i njohur nga 
UEFA në Kosovë që operon me Sistemin e 
Licencimittë Klubeve, jep Licencat dhe merr 
përsipër detyra të caktuara në lidhje me 
procesin e UEFA-s për Monitorimin e Klubeve. 
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Qeveria 
 
 
 
 
Grupi 
 
 
 
 
 
 
Pagesat e të drejtave të imazhit 
 
 
 
 
 
 
Periudha e Ndërmjetme 
 
 
 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardet ndërkombëtare për: 

 Auditim (ISA) / Shqyrtim 

 Angazhimet e Shqyrtimit (RSE) 

 Shërbimet e ngjashme (ISRS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Çdo formë e qeverisjes, duke përfshirë 
agjencitë qeveritare, departamentet e 
qeverisë dhe organet e ngjashme, qoftë lokale 
apo kombëtare. 
 
Njëshoqëri mëmë dhe të gjithë vartësit e saj. 
Shoqëria mëmë është një entitet që ka një ose 
më shumë vartës. Një vartës është një entitet, 
përfshirë një entitet të painkorporuar siç 
është një partneritet, që kontrollohet nga një 
entitet tjetër (njohur si shoqëria mëmë). 
 
Shumat për shkak të punonjësve (direkt ose 
indirekt), si rezultat i marrëveshjeve 
kontraktuale me Aplikuesin për Licencë / të 
Licencuarin për të drejtën për të shfrytëzuar 
imazhin e tyre apo reputacionin në lidhje me 
aktivitetet futbollistike dhe / ose jo-
futbollistike. 
Një periudhë e raportimit financiar që është 
më e shkurtër se një vit i plotë financiar. Kjo 
nuk duhet të jetë domosdoshmërisht një 
periudhë gjashtë mujore. 
 
Standardet dhe Interpretimet e miratuara nga 
Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit (IAASB). Ato përfshijnë: 
 

 Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar; 

 Standardet Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit; dhe 

 Interpretime të krijuara nga Komiteti 
Ndërkombëtar i Interpretimeve për 
Raportimin Financiar (IFRIC) ose dikur 
Komiteti në Pozitë për Interpretimet 
(SIC). 

 
Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 
Auditimit dhe Sigurisë (IAASB) nxjerr 
Standardet Ndërkombëtare për 

 Auditim (ISA) të cilat do të aplikohen 
në auditimet e informatave  financiare 
historike 

 Angazhimet e shqyrtimit (ISRE), të 
cilat do të aplikohen në shqyrtimin e 
informatave financiare historike. 

 Shërbimet e ngjashme (ISRS), të cilat 
do të aplikohen për angazhimet e 
përpilimit dhe angazhimet për të 
aplikuar procedurat e rënadakord për 
informacion. 
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Informacioni shtesë në lidhje me IAASB, ISA, 
ISRE dhe ISRS është në dispozicion në 
www.ifac.org 
 
 
Kontrolli i përbashkët 
 
 
 
 
 
 
Ndërmarrja e përbashkët 
 
 
 
Informacione financiare historike 
 
 
 
 
 
 
Personeli menaxhues kryesor 
 
 
 
 
 
 
Licenca e UEFA-s 
 
 
 
 
 
Aplikuesi për Licencë 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Licensuari 
 
 
 
 
Sezoni I Licencës 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ndarja e kontrollit sipas një marrëveshje 
kontraktuale mbi një aktivitet ekonomik, e cila 
ekziston vetëm kur vendimet strategjike 
financiare dhe operative që lidhen me 
aktivitetin kërkojnë pëlqimin unanim të 
palëve që ndajnë kontrollin (ndërmarrësit) 
 
Një marrëveshje kontraktuale nga ku dy ose 
më shumë palë ndërmarrin një aktivitet 
ekonomik që është subjekt i kontrollit të 
përbashkët. 
 
Informacioni në lidhje me performancën 
financiare dhe pozicionin e Klubit Anëtar në 
periudhat e raportimit që përfundojnë në 
vitet para fillimit të kompeticioneve të 
klubeve të UEFA-s. 
 
 
Personat që kanë autoritet dhe përgjegjësi për 
planifikimin, drejtimin dhe kontrollin e 
aktiviteteve të një entiteti, direkt ose indirekt, 
duke përfshirë, por jo kufizuar,ndonjë drejtor 
(ekzekutivët apo tjetër) të entitetit. 
 
Certifikata e dhënë nga FFK-ja që konfirmon 
përmbushjen e të gjitha kritereve minimale 
nga Aplikuesi për Licencë si pjesë e 
procedurës së pranimit për të hyrë në 
kompeticionet e klubeve të UEFA-s. 
 
Aplikuesi për Licencë mund të jetë vetëm një 
Klub Anëtar i FFK-së, siç përcaktohet në 
Statutin e FFK-së. Entiteti i tillë ligjor duhet të 
jetë përgjegjësi I plotë dhe I vetëm për ekipin 
e parë që merr pjesë në kompeticionete 
klubeve të FFK-së dhe të UEFA-s I cili aplikon 
për Licencë të UEFA-s. 
 
 
Aplikuesi për Licencë të cilit I është dhënë 
Licenca e UEFA-s nga FFK-ja. 
 
 
 
Sezoni për të cilin Aplikuesipër Licencë ka 
aplikuar / i është dhënë Licenca e UEFA-s. Kjo 
fillon ditën pas afatit për dorëzimin e listës së 
vendimeve të licencimit nga Licencuesitek 
UEFA (ky afat duke qenë, në parim, 31 maj) 
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dhe zgjat deri në afatin e njëjtë të vitit të 
ardhshëm 
 
 
Lista e vendimeve për licencim 
 
 
 
 
 
 
 
Materialiteti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kriteret minimale 
 
 
 
Praktika Kombëtare e Kontabilitetit 
 
 
 
Palët e përfshira 
 
 
 
 
Pala 
 
Mbrojtja nga kreditorët 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entiteti/entitetet raportuese 
 
 
 
 
 

 
 
Periudha e Raportimit 
 
Lista e paraqitur nga FFK-janë UEFA përmban, 
ndër të tjera, informacion në lidhje me 
Aplikuesit për Licencë që kanë kaluar procesin 
e licencimit dhe i është dhënë apo refuzuar 
Licenca e UEFA-s nga organet e licencimit të 
klubeve të FFK-së në formatin e përcaktuar 
dhe komunikuar nga UEFA. 
 
Mungesat ose deklarimet e pasakta të 
artikujve apo informacionit janë materiale 
nëse ato individualisht ose kolektivisht 
ndikojnë në vendimet e përdoruesve të marra 
në bazë të informacionit të paraqitur nga 
Klubi Anëtar. Materialiteti varet nga madhësia 
dhe natyra e mungesave apo deklarimeve të 
pasakta të gjykuara sipas rrethanave apo 
kontekstit që e rrethojnë. Madhësia apo 
natyra e artikullit apo informacionit, ose një 
kombinim i të dyjave, mund të jetë faktori 
përcaktues. 
 
Kriteret që duhet të plotësohen nga Aplikuesi 
për Licencë në mënyrë që t'i jepet Licenca e 
UEFA-s. 
 
Praktikat e kontabilitetit dhe raportimit dhe 
informacionet sqaruesetë kërkuara nga 
entitetet në Kosovë. 
 
Kushdo i përfshirë në sistemin e licencimit të 
Klubeve të FFK-së, përfshirë FFK-në, Aplikuesit 
për Licencë / të Licencuarit dhe çdo individ i 
përfshirë në emër të tyre. 
 
Një person ose një entitet ligjor. 
 
Procedurat në pajtim me ligjet ose rregulloret 
objektivat e të cilave janë për të mbrojtur një 
entitet nga kreditorët, për të shpëtuar 
entitetet e falimentuara dhe për t’i lejuar ata 
që të vazhdojnë drejtimin e biznesit të tyre në 
vijimësi. Ky proces përfshin procedurat 
administrative dhe procedurat tjera të 
falimentimit (që mund të rezultojnë në një 
kompromis me kreditorët, falimentim apo 
likuidim). 
 
Një anëtar i Klubit dhe / ose grupi I entiteteve 
ose ndonjë kombinim tjetër i entiteteve 
tëcilët duhet të sigurojnë informacione për 
FFK-në për qëllime të licencimit të klubit. 
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Një periudhë e raportimit financiar që 
përfundon në datën statutore të mbylljes, 
qoftëkjo një vit apo jo. 
 
Ndryshimi domethënës 
 
 
 
 
 
Ndikimi I rëndësishëm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadiumi 
 
 
 
 
 
Data statutoree mbylljes 
 
 
Ambientet për stërvitje 
 
 
 
 
Informacione plotësuese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Një ngjarje që konsiderohet materiale për 
dokumentacionin e paraqitur më parë për 
FFK-në dhe që do të kërkonte një prezantim 
tjetër, nëse kjo ka ndodhur para dorëzimit të 
dokumentacionit. 
 
Aftësia për të ndikuar, por jo për të 
kontrolluar vendimmarrjen e politikave 
financiare dhe operative. Ndikimi I 
rëndësishëm mund të fitohet nga aksioni I 
pronësisë, statutit ose marrëveshjes. Për të 
shmangur dyshimin, një palë apo palët totale 
me të njëjtën palë kontrolluesefinale (duke 
përjashtuar UEFA-në, një shoqatë anëtare të 
UEFA-s dhe një ligë të anëtarësuar) 
konsiderohet të ketë ndikim të rëndësishëm 
nëse ajo siguron një shumë ekuivalente me 
30% ose më shumë të të ardhurave totale të 
licencuarit në një periudhe raportuese. 
 
Vendi për një ndeshje kompetitive, duke 
përfshirë, por jo kufizuar në, të gjitha pronat 
dhe objektet përreth (për shembull zyrat, 
zonat e mikpritjes, qendra për shtyp dhe 
qendra e akreditimit). 
 
Data e referencës e kontabilitetit vjetor e 
entitetit raportues. 
 
Vendi (et) në të cilën lojtarët e regjistruar të 
Klubeve Anëtarezhvillojnë stërvitje të futbollit 
dhe / ose aktivitete zhvillimi për të rinjtë në 
baza të rregullta. 
 
Informacioni financiar që duhet të dorëzohet 
në FFK, përveç deklaratave financiare nëse 
kërkesat minimale për deklarim dhe 
kontabilitet nuk janë përmbushur. 
Informacioni shtesë duhet të përgatitet në 
bazë të kontabilitetit, si dhe politikave të 
kontabilitetit, në përputhje me pasqyrat 
financiare. Informacioni financiar duhet të 
nxirret nga burimet në përputhje me ato të 
përdorura për përgatitjen e deklaratave 
financiare vjetore. Kur është e përshtatshme, 
informacionet shpjeguese në informacionin 
shtesë duhet të bien dakord me, ose të 
pajtohen me, informacionet relevante 
sqaruese në deklaratat financiare. 
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Në këto Rregullore, përdorimi i formës mashkullore i referohet në mënyrë të barabartë formës 
femërore. 
 
Këto Rregullore bazohen në Statutet e FFK-së, si dhe nëRregulloret e UEFA-s për Licencim të Klubeve 
dheLojë të Ndershme Financiare (Fair Play)(Botimi 2015). 

 
PJESAI 

 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
 

 
1. QËLLIMI I APLIKIMIT 

 
1) Këto rregullore aplikohen për të gjithë Klubet Anëtare (siç përcaktohet ky term në 

Statutin e FFK-së), të gatshëm për të hyrë në kompeticionet e klubeve të UEFA-s. 
 

2) Këto Rregullore qeverisin të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e të gjitha palëve të 
përfshira në Sistemin e FFK-së për Licencim të Klubeve dhe në veçanti përcaktojnë: 

 
a) kërkesat minimale që duhet të përmbushen nga FFK-ja në mënyrë që të 

veprojë si Licencues për Aplikuesit e saj për Licencë, si dhe procedurat 
minimale që duhen ndjekur nga FFK-ja në vlerësimin e Kritereve për Licencim 
të Klubit; 

 
b) Aplikuesin për Licencë dhe Licencën e UEFA-stë kërkuar për të hyrë në 

kompeticionet eklubeve të UEFA-s; 
 

c) Kriteret minimale sportive, infrastrukturore, të personelit dhe administrative, 
ligjore dhe financiare që duhet të përmbushen nga Aplikuesi për Licencë në 
mënyrë që t'i jepet Licenca e UEFA-s nga FFK-ja, si pjesë e procedurës së 
pranimit për të hyrë në kompeticionet e klubeve të UEFA-s. 

 

3) Të gjithë të licencuarit të cilët në mënyrë sportive kualifikohen për një kompeticion 
të klubeve të UEFA-s duhet të përputhen me kërkesat e UEFA-s për Monitorim të 
Klubeve të cilat janë të përcaktuara në Pjesën III të Rregulloreve të UEFA-s për 
Licencim të Klubeve dheLojë të Ndershme Financiare (Botimi 2015). 

 
 

2. OBJEKTIVAT 
 

1) Këto rregullore synojnë: 
 

a) promovimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të standarteve në të gjitha 
aspektet e futbollit në Kosovë,  si dhe t’i jipet përparësi e vazhdueshme 
trajnimit dhe përkujdesjes për lojtarët e rinj në çdoKlub Anëtar; 

 
b) sigurimin që Klubet Anëtare të kenë një nivel të përshtatshëm menaxhimi 

dhe organizimi; 
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c) përshtatjen e infrastrukturës sportive të Klubeve Anëtare për t’u siguruar 
lojtarëve, spektatorëve dhe përfaqësuesve të mediave ambiente të 
përshtatshme, tëmirëpajisura dhe të sigurta; 

 

d) Mbrojtjen e integritetit dhe mbarëvajtjen e kompeticionevetë klubeve të 
UEFA-s; 

 
e) përmirësimin e kapaciteteve ekonomike dhe financiare të Klubeve Anëtare, 

rritjen e transparencës dhe besueshmërisë së tyre; 
 

f) Sigurimin e rëndësisë së nevojshme për mbrojtjen e kreditorëve dhe të 
sigurojnë që Klubet AnëtareI zgjedhin detyrimet e tyre me lojtarët, autoritetet 
sociale / tatimore dhe me klubet tjera me përpikmëri; 

 

g) Lejimin e zhvillimit të praktikave krahasuese për Klubet Anëtare në lidhje me 
kriteret financiare, sportive, ligjore, personeli, administrative dhe 
infrastrukturore. 
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PJESA II 

SISTEMI I FFK-së PËR LICENCIMIN E KLUBEVE 

 

3. FFK 

1) FFK është një shoqatë anëtare e UEFA-s dhe drejton Sistemin për Licencimin e Klubit 

dhe për qëllime të këtyreRregulloreve dhe Rregulloreve të Klubeve të UEFA-s për 

Licencim dheLojë të Ndershme Financiare (me ndryshime here pas here) do të jetë 

Licencues. 

2) Si Licencues, FFK duhet: 

a)  të themelojë një Administratë të përshtatshme Licencimi, siç përcaktohet në 

nenin 4; 

b) Të themelojë të paktën dy Organe vendimmarrëse, siç përcaktohet në nenin 

6; 

c) Të përpilojë Katalogun e Sanksioneve siç përcaktohet në nenin 19; 

d) të përcaktojë ProcesinThemelor siç përcaktohet në nenin 20; 

e) të vlerësojë dokumentacionin e dorëzuar nga Klubet Anëtare, konsideroj 

nëse është i përshtatshëm dhe përcaktojë nëse çdo kriter është 

përmbushur dhe çfarë informacioni i mëtejshëm nevojitet sipas nenit 31 

më poshtë; 

f) të sigurojë trajtim të barabartë të të gjitha Klubeve Anëtare që aplikojnë 

për licencë dhe t’i garantojë Klubeve Anëtare konfidencialitet të plotë 

për të gjithë informacionin e dorëzuar gjatë procesit themelor siç 

përcaktohet në nenin 9; 

g) të përcaktojë nëse Licenca e UEFA-s do të jepet, refuzohet ose të 

tërhiqet. 

 

h) ADMINISTRATA E LICENCIMIT 

a. FFK-së duhet të themelojë Administratën e Licencimit, e cila do 

të përgjegjëse për menaxhimin dhe zhvillimin e Sistemit të FFK-

së për Licencimin e Klubit. Detyrat e Administratës të Licencimit 

përfshijnë: 

i. përgatitjen, implementimin dhe zhvillimin e mëtejshëm 

të Sistemit të FFK-së për Licencimin e Klubeve; 

ii. sigurimin e mbështetjes administrative për Organet 

Vendimmarrëse (neni 6 më poshtë); 

iii. asistimin, këshillimin dhe monitorimin e të licencuarve 

gjatë sezonit; 

iv. informimin e UEFA-spër çdo ngjarje që ndodh pas 

dhënies së Licencës së UEFA-sqë përbën një ndryshim 

domethënës në informacionin e paraqitur më parë për 
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FFK-në, duke përfshirë edhe ndryshimin e formës ligjore 

apo strukturësligjore të grupit; 

v. Shërbimin si një pikë kontakti për dhënien e ekspertizës 

nga departamentet e tjera të licensimit të shoqatave të 

tjera anëtare të UEFA-s dhe nga vetë UEFA.  

b. Të paktën njëri anëtar i Administratës së Licencimit duhet të 

ketë një kualifikim dhe diplomë në kontabilitet të njohur nga 

ligjet e Kosovës. 

 

i) MENAXHERI I LICENCIMIT  

a. FFK-ja duhet të emëroj Menaxherin e Licencimit, përgjegjës për 

procedurën administrative lidhur me licencimin e një Klubi 

Anëtar në përputhje me Procesin Themelor (neni 20 më poshtë). 

Ai nuk duhet të jetë anëtar i organeve të tjera të FFK-së që 

merren me çështjet e licencimit të Klubit Anëtar (Bordi I Shkallës 

së Parë për Licencimin e Klubit dhe Bordi I Ankesave për 

Licencim të Klubit). Menaxheri i Licencimit duhet të emërojë 

Zëvendës Menaxherin e Licencimit, një Ekspert për secilin nga 

kriteret e Licencimit të Klubit dhe 3 persona në staf (sekretarin, 

IT, media) e Administratës së Licencimit. 

b. Menaxheri I Licencimit duhet të sigurojë që procedurat e 

nevojshme lidhur me sistemin e FFK-së për Licencim të Klubit siç 

parashikohet në këto rregullore të kryhen në mënyrën më 

efikase Brenda afateve të përcaktuara në nenin 20 më poshtë. 

Për më tepër, Menaxheri i Licencimit dhe stafi i tij janë subjekt i 

rregullave të konfidencialitetit të përmendura në këto 

Rregullore dhe duhet të ndjekin në mënyrë strikte këto rregulla. 

c. Menaxheri i Licencimit duhet të informojë UEFA-në për çdo 

ngjarje që ndodh pas vendimit të licencimit që përbën një 

Ndryshim Domethënëspër informacionin e paraqitur më parë në 

FFK. Menaxheri i Licencimit shërben si pikë kontakti dhe ndanë 

ekspertizën me departamentet e licencimit tëShoqatave tjera 

Anëtare të UEFA-s. 

 

j) ORGANET VENDIMMARRËSE 

a. FFK-ja duhet të themelojë Bordin e Shkallës së Parë të Licencimit 

të Klubitdhe Bordin për Ankesa e Licencimit të Klubit në 

përputhje me Statutin e FFK-së dhe siç përcaktohet në nenet 7 

(2) dhe 8 (2) më poshtë ("BSHP" dhe "BA"), të cilët do të jenë 

përgjegjës për dhënien ose refuzimin e Licencës së UEFA-spër 

Aplikuesit përLicencë dhe të cilët duhet të veprojnë në 

përputhje me rregullat procedurale të përcaktuara në Aneksin 7. 
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b. Nëse BSHP bindet se Aplikuesi përLicencë i ka përmbushur 

kriteret e përcaktuara në Kriteret e Licencimit të Klubit, Licenca 

e UEFA-s do t’i jepet Aplikuesit për Licencë. 

c. Nëse BSHP nuk është e bindur se Aplikuesi për Licencë i ka 

përmbushur kriteret e përcaktuara në Kriteret e Licencimit të 

Klubit, Licenca e UEFA-s nuk do t’i jepet Aplikuesit për Licencë. 

d. Aplikuesi përLicencë, kërkesa për Licencë të UEFA-s e të cilit 

është refuzuar nga BSHP, ka të drejtë ankese me shkrim në 

Bordin për Ankesa të Licencimit të Klubit ("BA" së bashku me 

BSHP janë "Organet e Licencimit të Klubit") brenda 7 ditëve nga 

data e vendimit tëBSHPdhe i lejohet të paraqesë çdo provë që 

konsiderohet e rëndësishme për Ankesën ("Ankesa"). 

e. BA do të shqyrtojë ankesën dhe të marrë vendim të bazuar në 

vendimin e BSHP dhe në të gjitha dëshmitë e dhëna nga 

Ankuesibrenda 7 ditëve nga data e Ankesës. 

f. Vendimi i BA-së do të jetë përfundimtar. 

 

k) BORDI I SHKALLËS SË PARË PËR LICENCIMIN E KLUBIT 

a. KOMPETENCAT 

i. BSHP do të jetë organi i shkallës së parë në Sistemin e 

FFK-së përLicencimin e Klubeve dhe do të rregullojë të 

gjitha çështjet të cilat i janë besuar në këto Rregullore. 

ii. BSHP ka kompetenca për dhënien apo refuzimin e 

Licencës së UEFA-s për Aplikuesin për Licencë, si dhe të 

sigurohet se gjatë Sezonit të Licencës I Licensuari t’i 

përmbahet kushteve dhe kritereve të licencës së tij të 

UEFA-s, në përputhje me këto Rregullore. 

iii. BSHP gjithashtu vendos nëse Licenca e UEFA-s duhet të 

tërhiqet apo jo. 

iv. BSHP do të ketë kompetenca për tërheqjen e Licencës 

së UEFA-s vetëm kur: 

1. ndonjë nga kushtet për dhënien e licencës së 

UEFA-s nuk përmbushet nga i Licencuari; ose 

2. I Licensuari shkel ndonjë nga detyrimet e tij 

sipas këtyre Rregulloreve. 

v. Në rast të Nenit 7 (1) (d) më sipër, BSHP do të njoftojë 

të Licensuarin me shkrim, jo më vonë se 7 ditë brenda 

datës së tërheqjes. 

vi. BSHP duhet të jetë i pavarur tek Bordi i Ankesave 

(përcaktuar në nenin 8 më poshtë). 
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b. PËRBËRJA 

i. BSHP do të zgjedhet nga organi kompetent i FFK-së për 

një periudhë prej 3 vjetësh duke filluar nga data pas 

Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore të FFK-së (“afati i 

BSHP”). 

ii. BSHP do të përbëhet nga pesë (5) anëtarë; Kryetari, 

dyZëvendës Kryetarë dhe dy (2) persona të tjerë, nga të 

cilat të paktën një duhet të jetë një auditor statutor i 

regjistruar, dhe tjetri duhet të jetë këshilltar juridik apo 

avokat. 

iii. Anëtarët e BSHP nuk mund të largohen gjatë afatit të 

BSHPpërveç nëse ai është gjetur fajtor për shkelje. 

iv. Në rast të largimit të një anëtari të BSHP sipas Nenit 7 

(2) (c) më sipër, një anëtar i ri do të zgjidhet brenda 14 

ditëve nga data e largimit në fjalë, në përputhje me 

Statutin e FFK-së. 

v. FFK-ja do të emërojë një sekretar për të ndihmuar BSHP-

në në detyrat e veta. Sekretari do të jetë një anëtar i 

stafit të FFK-së. 

vi. FFK-ja do të ketë të drejtën të zëvendësojë përkohësisht 

ndonjë anëtar të BSHP i cili për çfarëdo arsye është 

përkohësisht i paaftë të kryejë detyrat e tij. Në rast të 

zëvendësimit, FFK-ja duhe t’I përmbahet kërkesave të 

kualifikimit të anëtarit të zëvendësuar siç përcaktohet 

në këto Rregullore. Nëse FFK-ja dështon të bëjë 

zëvendësim, kur kjo kërkohet, BSHP-ja ende do të jetë 

në gjendje të kryejë funksionet e saj me kusht që ajo të 

ketë kuorumin e nevojshëm (e përcaktuar më poshtë). 

vii. Kuorumi i BSHP përbëhet nga Kryetari (apo një nga dy 

Zëvendës Kryetarët) dhe dy anëtarë të tjerë që kanë 

kualifikimet e përcaktuara në 7 (2) (b) më sipër. 

viii. Kryetari i BSHP-së (ose një zëvendëskryetar, nëse ai 

është duke vepruar si Kryetar) ka një votë fillestare dhe 

një vote shtesë në rast të barazimit. Sekretari nuk voton. 

 

c. PAANSHMËRIA DHE KONFIDENCIALITETI 

i. Anëtarët e BSHP nuk mund t’i përkasin njëkohësisht një 

organi tjetër gjyqësor të FFK-së. 

ii. Një anëtar i BSHP ose një anëtar i familjes së tij 

(bashkëshorti/tja, fëmijët, prindërit apo vëllezërit dhe 
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motrat) nuk duhet të ketë ndonjë lidhje me ndonjë 

Aplikues për Licencë. 

iii. Një anëtar i BSHP-së duhet të veprojë me paanshmëri 

në kryerjen e detyrave të tij dhe të heq dorë nëse ka 

dyshime në lidhje me paanshmërinë e tij lidhur 

meAplikuesin e Licencës apo nëse ai ka konflikt 

interesash. 

iv. Një anëtar i BSHP-së nuk duhet t'i përkasë njëkohësisht 

në organi ekzekutiv të FFK-së. 

v. Një anëtar i BSHP-së nuk duhet t'i përkasë njëkohësisht 

personelit të menaxhmentit të një Klubi Anëtar të 

anëtarësuar. 

vi. Secili anëtar i BSHP-së obligohet nga Dispozitat 

përTrajtim të Barabartë të përcaktuara në nenin 9 më 

poshtë. 

 

l) BORDI PËR ANKESA 

a. KOMPETENCAT 

i. BA do të jetë organi për ankesa në Sistemin e FFK-së për 

Licencimin e Klubit dhe do të vendos për të gjitha 

Ankesat e përmendura në 6 (4) dhe 7 (1) (d) më sipër. 

Vendimi i BA-së do të jetë përfundimtar. 

ii. BA do të vendosë nëse Licenca e UEFA-së do të tërhiqet 

ose jo. 

iii. Ankesat mund të parashtrohet vetëm nga Aplikuesipër 

Licencë i cili ka marrë nje refuzim nga BSHP dhe nga i 

Licencuari, licenca e UEFA-së e të cilit është tërhequr 

nga BSHP-ja. 

iv. BA duhet të jetë i pavarur ngaBSHP. 

b. PËRBËRJA  

i. Të gjithë anëtarët e BA-së do të zgjedhen nga organi 

kompetent i FFK-së për një periudhë prej 3 vjetësh 

("Afati i Bordit për Ankesa I Licencimit të Klubit"). 

ii. BA do të përbëhet nga Kryetari dhekatër (4) persona të 

tjerë dhe duhet të përfshijë të paktën një auditor dhe 

njëkëshilltar juridik apo avokat. 

iii. FFK-ja do të emërojë një person që të veprojë si sekretar 

i BA-së i cili do të jetë përgjegjës për çështje 

administrative. Sekretari i BA-së nuk voton. 

iv. Kuorumi i BA duhet të ketë tre anëtarë. 
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c. PAANSHMËRIA DHE KONFIDENCIALITETI 

Anëtarët e BA, të emëruar në pajtim me Statutin e FFK-së, duhet të: 

i. të veprojnë me paanshmëri në kryerjen e detyrave të 

tyre; 

ii. të abstenojnë nëse ka ndonjë dyshim rreth pavarësisë së 

tyre nga aplikuesi për licensë apo nëse ka një konflikt 

interesi. Kështu, pavarësia e anëtarit nuk është e 

garantuar nëse ai/ajo apo çdo pjestar i familjes së tij/saj 

(bashkëshort, fëmijë, prind, vëlla/motër) është anëtar, 

aksioner, partner biznesi, sponsor apo konsulent i 

aplikuesit për licencë; 

iii. të mos jetë Menaxher i Licencimit; 

iv. mos t’i përkasin njëkohësisht ndonjë Anëtari tjetër të 

FFK-së; 

v. mos t’I përkasin njëkohësisht një organi tjetër 

gjyqësortë FFK-së; 

vi. mos t’I përkasin njëkohësisht qoftë stafit administrativ 

apo ndonjë organi statutor vendimmarrës apo komiteti 

të FFK-së; 

vii. obligohet nga Dispozitat e Trajtimit të Barabartë të 

përcaktuara në nenin 9 më poshtë. 

 

m) TRAJTIMI I BARABARTË 

a. FFK-ja siguron trajtim të barabartë për të gjithë Aplikuesit e 

Licencës gjatë ProcesitThemelor. 

b. FFK-jai garanton Aplikuesit për Licencë konfidencialitet të plotë 

në lidhje me të gjitha informatat e dorëzuara gjatë procesit 

Themelor. 

c. Cilido person i përfshirë në procesin e licencimit të përcaktuar 

në këto Rregullore do të, para se të hyjë në zyrë, obligojë veten 

e tij me anë të një deklarate të nënshkruar me shkrim që do t’i 

dërgohet Menaxherit për Licencim, se ai nuk do të, në çfarëdo 

mënyre, zbulojë askujt, asnjë informacion dhe / ose përmbajtjen 

e ndonjë dokumenti që mund të vihet në dijeninë e tij ose në 

posedimin e tij, për shkak të detyrës së tij. 

d. Cilido person që shkel këtë kusht do të jetë fajtor për një shkelje 

të besimit ndaj FFK-së dhe ndajKlubit Anëtar dhe / ose individit 

në fjalë. Personi fajtor për një shkelje të tillë të besimit dënohet 

nga FFK-ja me shkarkim nga çdo zyrë brenda FFK-së, si dhe me 
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një ndalim nga mbajtja e ndonjë posti brenda FFK-së për një 

periudhë prej tre (3) vjet. 

Për më tepër, FFK-ja dhe / apo Klubi Anëtari idëmtuar dhe / apo personi në fjalë do 

të ketë nje ankesë kundër tij për çfarëdo dëmi të shkaktuar me anë të nje shkelje të 

tillë të besimit. 

n) APLIKUESI PËR LICENCË 

a. PËRKUFIZIM 

i. Aplikues për Licencë mund të jetë vetëm një Klub 

Anëtar iFFK-së, siç përcaktohet në Statutin e FFK-së 

("Anëtarësim në Klub"), I cili është entitet juridik 

plotësisht përgjegjës për ekipin e parë të futbollit 

pjesëmarrës në kompeticionetkombëtare (FFK) dhe 

ndërkombëtare (UEFA). 

ii. Anëtarësimi në Klub me FFK-në duhet të ketë zgjatur, në 

fillim të Sezonit për Licencë, për të paktën tre vite me 

radhë. Çdo ndryshim në formën ligjore apo strukturën e 

kompanisë të Klubit Anëtar (duke përfshirë, për 

shembull, ndryshimin e selisë, emrit apo ngjyrave të 

klubit, ose transferimin e aksioneve midis klubeve të 

ndryshme) gjatë kësaj periudhe, për tëmundësuar 

kualifikimin e saj në merita sportive dhe / ose për 

marrjen e Licencës së UEFA-s në dëm të integritetit të 

një kompeticioni, konsiderohet si ndërprerje e 

anëtarësimit brenda kuptimit të këtyre Rregulloreve. 

iii. Në pajtim me Aneksin I të Rregulloreve të UEFA-s për 

Licencim të Klubeve dhe Lojë të Ndershme Financiare 

(Botimi 2015), administrata e UEFA-s mund të lejojë një 

përjashtim në zbatueshmërinë e rregullit tre-vjeçar të 

përcaktuar në nenin 10 (1 b) më sipër, në rast të 

ndryshimit tëformës ligjore ose strukturës së 

kompanisëtë Aplikuesit për Licencë,sipas rasteve. 

b. PËRGJEGJËSITË E PËRGJITHSHME 

i. Aplikuesi për Licencë duhet t’I dorëzojë FFK-së: 

1. të gjitha informatat e nevojshme dhe / ose 

dokumentet përkatëse siç parashihet në 

Procesin Themelor për të demonstruar 

plotësisht se Kriteret e Licencimit të Klubit janë 

plotësuar dhe çdo dokument tjetër që 

konsiderohet i rëndësishëm për aplikimin për 

marrjen e Licencës së UEFA-s; 

2. të gjitha informatat mbi entitetin/entitetet 

raportuese për të cilët kërkohet të sigurohen 

informata sportive, infrastrukturore, të 
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personelit dhe administrative, ligjore dhe 

financiare; 

3. Informacion mbi ndonjë ngjarje që ndodh pas 

dorëzimit të dokumentacionit për licencim në 

FFK që përfaqëson një Ndryshim Domethënës 

në informacionin e dorëzuar paraprakisht. 

Informacioni i tillë duhet t’i njoftohet menjëherë 

FFK-së. 

 

o) LICENCA E UEFA-S 

a. Klubi Anëtar i cili kualifikohet për një kompeticiontë klubeve të 

UEFA-snë bazë të meritave sportive duhet të marrë Licencën e 

UEFA-s lëshuar nga FFK-ja, në përputhje me këto Rregullore, me 

përjashtim kur zbatohet neni 12. 

b. I Licensuari duhet, gjatë Sezonit të Licencës, të veprojë në 

përputhje me kushtet e Licencës të UEFA-s siç përcaktohet në 

këto Rregullore. 

c. Licenca e UEFA-slëshohet për një sezon të vetëm dhe do të 

skadojë automatikisht pa njoftim paraprak në fund të sezonit 

për të cilin është lëshuar.  

d. Licenca e UEFA-s nuk është e transferueshme. 

e. Sapo parashihet tërheqja e Licencës së UEFA-s, në përputhje me 

nenin 7 (1) (d) më sipër, FFK-ja duhet të njoftojë UEFA-në pa 

vonesë. 

 

p) LEJE E VEÇANTË PËR TË HYRË NË KOMPETICIONET E KLUBEVE TË UEFA-

S 

1. Nëse një klub Anëtar kualifikohet për 

kompeticionet e klubeve të UEFA-së bazuar në 

merita sportive, por nuk i është nështruar 

procesit të plotë të licencimit apo ka kaluar një 

proces që është më i ulët/jo ekuivalent me atë 

që përcaktohet për Licencën e UEFA-s sipas 

këtyre Rregulloreve, për shkak se i takon një 

divizionindryshe nga divizioni I lartë i FFK-së, 

FFK-ja mund të aplikojë me shkrim në UEFA, në 

emër të këtij Klubi Anëtar, “Aplikim të 

Jashtëzakonshëm”të Sistemit të UEFA-s për 

Licencim të Klubeve. Bazuar në këtë aplikim të 

jashtëzakonshëm UEFA mund të lëshojë një leje 

speciale për këtë Klub Anëtar për të hyrë në 

kompeticionet korresponduese të UEFA-sduke 
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I’u nënshtruar Rregulloreve relevante të 

kompeticionit të Klubeve të UEFA-s. 

2. UEFA i përcakton kriteret minimale për 

Aplikimin e Jashtëzakonshëm dhe afatet e 

nevojshme dhe i’a dërgon këto FFK-së ("Kriteret 

e Aplikimit të Jashtëzakonshëm") më së voni 

deri më 31 gusht të vitit para Sezonit të 

Licencës. 

3. FFK-ja duhet të njoftojë UEFA-nëpër kërkesën e 

Aplikimit të Jashtëzakonshëm dhe duke 

deklaruar emrin e Klubit Anëtar në fjalë brenda 

afatit të komunikuar nga UEFA. 

4. FFK-ja është përgjegjëse për dorëzimin e 

kritereve për Aplikim të Jashtëzakonshëm tek 

Klubi Anëtar përkatës. FFK-jagjithashtu duhet të 

ndërmarrë veprime të menjëhershme meKlubin 

Anëtar përkatës për t'u përgatitur për 

procedurën e Aplikimit të Jashtëzakonshëm. 

5. Klubi Anëtar duhet të ofrojë dokumentacionin e 

nevojshëm në BSHP i cili do të vlerësojë Klubin 

Anëtar kundrejt standardeve të caktuara 

minimale të Kritereve për Licencimin e Klubit 

dhe të dërgojë dokumentacionin e mëposhtëm 

tekadministrata e UEFA-sbrenda afatit të 

caktuar nga UEFA: 

a) një kërkesë me shkrim për të aplikuar për leje të veçantë për të hyrë në 

kompeticionin korrespondues të klubeve tëUEFA-s; 

b) një rekomandim nga BSHP bazuar në vlerësimin e tij (duke përfshirë 

datat dhe emrat e personave që kanë vlerësuar Klubin Anëtar); 

c) të gjitha provat dokumentare të ofruara nga Klubi Anëtar dhe BSHP siç 

kërkohet nga administrata e UEFA-s; 

d) çdo dokument tjetër të kërkuar nga administrata e UEFA-s gjatë 

procedurës së Aplikimit të Jashtëzakonshëm. 

6. Administrata e UEFA-s e bazon vendimin e saj 

në dokumentacionin e pranuar dhe lëshon leje 

të veçantë për të hyrë në kompeticionet 

eklubeve të UEFA-s nëse përmbushen të gjitha 

kriteret e vëna dhe nëse Klubi Anëtar 

përfundimisht kualifikohet në bazë të meritave 

sportive. Një vendim i tillë aplikohet vetëm për 

Klube Anëtare specifike dhe për Sezonin e 

Licencave në fjalë. Vendimi do t'i komunikohet 

FFK-së, e cila më pas do t’ia përcjellë Klubit 

Anëtar. 

7. Nëse Klubi Anëtar është eliminuar në bazë të 

meritave sportive gjatë kësaj procedure për 

Aplikim të Jashtëzakonshëm, FFK-ja duhet të 

njoftojë menjëherë administratën e UEFA-s, dhe 
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kjo procedurë ndërpritet menjëherë, pa vendim 

të mëtejshëm. Kjo procedurë e ndërprerë nuk 

mund të riniset deri në një fazë të mëvonshme. 

8. Ankesat kundër vendimeve të marra nga 

administrata e UEFA-s mund të parashtrohenme 

shkrim në Gjykatën e Arbitrazhit për Sport 

(CAS), në përputhje me dispozitat përkatëse të 

përcaktuara në Statutet e UEFA-s. 
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Pjesa III 

KRITERET E LICENCIMIT TË KLUBIT 

 

13. E PËRGJITHSHME 
1) Me përjashtim të kritereve të përmendura në Nenin 13 (2) më 

poshtë, kriteret e përcaktuara në Pjesën III duhet të 

përmbushen nga Aplikuesit për Licencë, në mënyrë që të jepet 

licenca e UEFA-s. 

2) Mosplotësimi e kritereve të përcaktuara në Nenet 14 (6), 14 (7), 

15 (2) (d), 16 (4), 16 (12), 16 (14) dhe 16 (15) më poshtë nuk çon 

në refuzim të licencës së UEFA-s, por në një sanksion të 

përcaktuar nga FFK-ja, në përputhje me Nenin 19 më poshtë. 

3) Aplikuesi për Licencë duhet të përmbushë edhe më tej të gjitha 

kërkesat e rregullorevepërkatëse për kompeticion të UEFA-s për 

t'u pranuar në kompeticionin e klubeve të UEFA-s. Procesi i 

pranimit bie nën juridiksionin e vetëm të UEFA-s dhe organeve 

kompetente të saj. Organet kompetente të UEFA-s marrin 

vendimin përfundimtar në lidhje me pranimin e Klubit Anëtar 

për pjesëmarrje në ndonjë kompeticion të klubeve të UEFA-s. 

Vendimet e tilla janë subjekt i juridiksionit të bazuar në statutet 

e UEFA-s, duke përfshirë edhe Gjykatën e Arbitrazhit për Sport 

në Lozanë. 

 

14. KRITERET SPORTIVE 

1) PROGRAMI PËR ZHVILLIMIN E TË RINJVE 

a) Aplikuesi për Licencë duhet të ketë një program të 

shkruar për zhvillimin e të rinjve I cili duhet të 

verifikohet, vlerësohet dhe aprovohet nga FFK-ja për 

implementim. 

b) Ky program edukimi duhet të përfshijë të paktën: 

i. Objektivat dhe filozofinë për zhvillimin e të 

rinjve; 

ii. Organizimin e sektorëve rinorë (kartave 

organizuese, grupet e përfshira, lidhjet me 

Aplikuesit për Licencë, ekipin e të rinjve, etj); 

iii. Personelin (teknik, mjekësor, administrativ, etj) 

me kualifikimet minimale të kërkuara; 

iv. Infrastrukturën e disponueshme për sektorin e 

të rinjve (ambientet për stërvitje dhe ndeshje, 

të tjera); 
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v. Burimet financiare (buxheti i disponueshëm, 

kontributi i Aplikuesit për Licensë, lojtarët apo 

komuniteti lokal, etj.); 

vi. Program edukimi për futbollin e grupmoshave 

të ndryshme (aftësi loje, teknike, taktike dhe 

fizike); 

vii. Program edukimi për Ligjet e Lojës; 

viii. Program edukimi për anti-dopingun; 

ix. Program Edukimi për integritet; 

x. Mbështetje mjekësore për lojtarët e rinj 

(përfshirë edhe kontrollet mjekësore); 

xi. Procesi I shqyrtimit dhe komenteve për të 

vlerësuar rezultatet dhe arritjet e objektivave të 

caktuara; dhe 

xii. Kohëzgjatja e programit (të paktën 3 vjet por 

maksimumi 7 vjet). 

c) Veç kësaj, Aplikuesi për Licencë duhet të sigurojë që 

secili nga lojtarët e rinj i përfshirë në programin e tijpër 

zhvillimin e të rinjve ka mundësinë të ndjekë arsimin e 

detyrueshëm shkollor sipas ligjit Kosovarë dhe Aplikuesi 

për Licencë duhet gjithashtu të sigurojë që secili nga 

lojtarët e rinj i përfshirë në programin e tij për zhvillimin 

e të rinjve të mos pengohet në shkollimin e tij jashtë 

futbollit. 

 

2) SKUADRAT E TË RINJVE 

a) Aplikuesi për licencë duhet të ketë të paktën skuadrat e 

mëposhtme të të rinjve brenda entitetit të tij ligjor, një 

tjetër person juridik të përfshirë në perimetrin e 

raportimit ose një klub të anëtarësuar me entitetin e tij 

juridik, skuadra të cilat duhet të jenë pjesëmarrëse në 

kompeticionet e organizuara nga FFK-ja: 

i. të paktën dy skuadra të rinjsh të moshës prej 15 

deri në 21 vjeç; 

ii. të paktën një skuadër të rinjsh të moshës prej 

10 deri 14 vjeç; 

iii. të paktën një skuadër nën moshën 10 vjeç 

b) Secila skuadër e të rinjve e përshkruar në 14 (2) (a) (i) 

dhe (ii) më sipër duhet të marrë pjesë në kompeticionet 

zyrtare ose programet e njohura nga FFK-ja. 
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3) KUJDESI NDAJ SHËNDETIT TË LOJTARËVE 

Aplikuesi për licencë duhet të sigurojë që të gjithë lojtarët e zgjedhur për të 

luajtur për skuadrën e parë t’i nënshtrohen një kontrolli mjekësor të 

përvitshëm në përputhje me dispozitat e rregulloreve përkatëse të 

kompeticioneve të klubeve të UEFA-s. 

 

4) REGJISTRIMI I LOJTARËVE 

Të gjithë lojtarët e Aplikuesit për Licencë, ngamosha 10 vjeç dhe lart, duhet 

të regjistrohen në FFK në përputhje me dispozitat e Rregullores së FIFA-s për 

Statutin dhe Trasferimin e Lojtarëve. 

 

5) KONTRATA ME SHKRIM ME LOJTARËT PROFESIONISTË 

Të gjithë lojtarët profesionistë të Aplikuesit për Licencë duhet të kenë një 

kontratë të shkruar me Aplikuesin për Licencë në përputhje me dispozitat 

përkatëse të Rregullores së FIFA-s për Statutin dhe Trasferimin e Lojtarëve. 

 

6) ÇËSHTJET E REFERIMIT DHE LIGJET E LOJËS 

a) Aplikuesi për licencëduhet të ndjekë një seancë apo ngjarje për çështje 

referimi dhe Ligjet e Lojës të organizuar nga FFK-ja gjatë vitit para sezonit 

të Licencës. 

b) Si minimum, kapiteni I skuadrës së parë(ose zëvendësimi I tij)dhe trajneri I 

skuadrës së parë(apo asistenti I trajnerit)duhet të marrë pjesë në këtë 

seancë apo ngjarje. 

 

7) PRAKTIKAT PËR BARAZI RACORE DHE KUNDËR DISKRIMINIMIT 

Aplikuesi për Licencë duhet të përcaktojë dhe të aplikojë një politikë për të 

trajtuar racizmin dhe diskriminimin në futboll në përputhje me planin 10-

pikësh të UEFA-s mbi racizmin, siç përcaktohet në Rregulloret e UEFA-s për 

Sigurinë. 

 

15. KRITERET INFRASTRUKTURORE 
1) STADIUMI PËR KOMPETICIONET E KLUBEVE TË UEFA-s 

a) Aplikuesi për Licencë duhet të ketë një stadium të 

disponueshëm për mbajtjen e ndeshjeve kompetitive të 

klubeve të UEFA-s. 
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b) Nëse Aplikuesi për licencë nuk është pronari i stadiumit, 

ai duhet të ketë një kontratë të shkruar me pronari(ët) e 

stadiumit (eve) që ai do të përdorë. 

c) Duhet të garantohet që stadiumi mund të përdoret nga 

Aplikuesi për Licencë për ndeshjet në shtëpi të UEFA-s 

gjatë sezonit të licencës. 

d) Stadiumi duhet të përmbushë të gjitha kërkesat 

minimale të përcaktuara në Rregulloren e UEFA-s për 

Infrastrukturën e Stadiumeve dhe të klasifikohet të 

paktën në Kategorinë e Stadiumit 2 të UEFA-s. 

 

 

 

2) AMBIENTET PËR STËRVITJE - DISPONUESHMËRIA DHE 

INFRASTRUKTURA MINIMALE 

a) Aplikuesi për Licencë duhet të ketë ambiente për 

stërvitje të disponueshme për stërvitje të rregullt gjatë 

gjithë vitit. 

b) Nëse Aplikuesi për Licencë nuk është pronari i 

ambienteve për stërvitje, ai duhet të ketë një kontratë 

të shkruar me pronarin (ët) për shfrytëzimin e tyre. 

c) Duhet të garantohet që ambientet për stërvitje mund të 

përdoren nga të gjitha ekipet e Aplikuesit për Licencë 

gjatë sezonit të licencës, duke marrë parasysh 

programin e tij për zhvillimin e të rinjve. 

d) Si minimum, infrastruktura e ambienteve për stërvitje 

duhet të përfshijë ambientet e hapura dhe të mbyllura, 

dhomat e zhveshjes dhe një dhomë mjekësore. 

 

16. KRITERET PËR PERSONELIN DHE 

ADMINISTRATIVE 

1) SEKRETARIATI I KLUBIT 

a) Aplikuesi për Licencë duhet të ketë caktuar një numër 

adekuat të personelit të aftë sekretarial sipas nevojave 

të veta për të drejtuar punët e përditshme. Sekretariati 

duhet të ketë një hapësirë për zyrë në të cilën drejton 

administratën e tij. Duhet të sigurohet që zyra e tij është 

e hapur për komunikim me FFK-në dhe publikun, dhe të 

jetë e pajisur minimalisht me telefon, faks, e-mail dhe 

një faqe interneti. 
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2) MENAXHERI I PËRGJITHSHËM 

a) Aplikuesi për licencë duhet të emërojë një menaxher të 

përgjithshëm, i cili është përgjegjës të drejtojë punët 

operative të klubit. 

 

3) ZYRTARI I FINANCAVE 

a) Aplikuesi për licencë duhet të emërojë një zyrtar të 

kualifikuar për financa i cili duhet të jetë përgjegjës për 

çështjet financiare të aplikuesit. 

b) Zyrtari për financa duhet të ketë si minimum një nga 

kualifikimet e mëposhtme: 

i. Diplomë për kontabilistitpublik të certifikuar; 

ii. Diplomë audituesi të kualifikuar; 

iii. "Njohje e Kompetencës" të lëshuar nga FFK-ja 

bazuar në përvojën praktike në çështjet 

financiare të paktën tre vjet. 

 

4) ZYRTARI NDËRLIDHËS MBËSHTETËS  

a) Aplikuesi për Licencë duhet të ketë caktuar një zyrtar 

ndërlidhës përkrahëstë veprojë si pikë kryesore e 

kontaktit për mbështetësit. 

b) Zyrtari Ndërlidhës mbështetës do të takohetdhe 

bashkëpunojë rregullisht me personelin përkatës të 

klubit për të gjitha çështjet e caktuara. 

 

5) OFICERI I SIGURISË 

a) Aplikuesi për licencë duhet të ketë caktuar një oficer të 

kualifikuar sigurie, i cili është përgjegjës për çështjet e 

ruajtjes dhe sigurisë. 

b) Oficeri i sigurisë duhet të ketë si minimum një nga 

kualifikimet e mëposhtme: 

i. Çertifikatë si polic ose person sigurie sipas ligjit 

të Kosovës; 

ii. Diplomë të ruajtjes dhe sigurisë të marrë nga 

një kurs i posaçëm i zhvilluar nga FFK-ja apo nga 

një organizatë e njohur nga shteti; 
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iii. "Njohje e Kompetencës" të lëshuar nga FFK-ja 

bazuar në përvojën praktike prej të paktën një 

vit në sigurinë e stadiumit. 

 

6) ZYRTARI PËR MEDIA 

a) Aplikuesi për licencë duhet të ketë caktuar një zyrtar të 

kualifikuar për media cili duhet të jetë përgjegjës për 

punën me median. 

b) Zyrtari për media duhet të ketë si minimum një nga 

kualifikimet e mëposhtme: 

i. Diplomë në gazetari; 

ii. Diplomë si Zyrtar në Media lëshuar nga FFK-ja 

apo një organizatë e njohur nga FFK-ja; 

iii. "Njohje e Kompetencës" të lëshuar nga FFK-ja 

bazuar në përvojën praktike në çështje të tilla, 

prej të paktën një vit. 

 

7) MJEKU 

a) Aplikuesi për licencë duhet të caktojë të paktën një 

mjek, i cili duhet të jetë përgjegjës për mbështetjen 

mjekësore gjatë ndeshjevetë UEFA –s dhe stërvitjevesi 

dhe për politikat e parandalimit të dopingut. 

b) Kualifikimet e mjekut duhet të njihen nga Autoriteti 

Shëndetësor I Kosovës. 

c) Ai duhet të jetë i regjistruar në mënyrë të rregullt me 

FFK-në. 

 

8) FIZIOTERAPISTI 

a) Aplikuesi për për licencë duhet të ketë caktuar të paktën 

një fizioterapist i cili duhet të jetë përgjegjës për 

trajtimin mjekësor dhe masazhet për skuadrën e parë 

gjatë ndeshjeve të UEFA-s dhe seancave stërvitore. 

b) Kualifikimet e fizioterapistit duhet të njihen nga 

Autoriteti Shëndetësor I Kosovës. 

c) Ai duhet të jetë i regjistruar në mënyrë të rregullt me 

FFK-në. 

 

9) TRAJNERI DREJTUES I SKUADRËS SË PARË 
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a) Aplikuesi për licencë duhet të caktojë një trajner 

drejtues i cili është përgjegjës për çështjet futbollistike 

të skuadrës së parë. 

b) Trajneri drejtues duhet të jetë i regjistruar në mënyrë të 

rregullt me FFK-në. 

c) Trajneri i parë i skuadrës së parë duhet të ketë të paktën 

Licensën A të UEFA-s, e cila duhet të jetë valide. 

 

10) ASISTENTI I TRAJNERIT TË SKUADRËS SË PARË 

a) Aplikuesi për Licencë duhet të ketë caktuar një trajner të 

kualifikuar, i cili të asistojë trajnerin drejtues në të gjitha 

çështjet futbollistike të skuadrës së parë. 

b) Asistenti I trajnerit I skuadrës së parëduhet të jetë i 

regjistruar në mënyrë të rregullt me FFK-në. 

c) Ndihmëstrajneri i skuadrës së parë duhet të ketë të 

paktën Licensën B të UEFA-s, e cila duhet të jetë valide. 

 

11) DREJTUESI I PROGRAMIT PËR ZHVILLIMIN E TË RINJVE 

a) Aplikuesi për Licencë duhet të ketë caktuar një drejtues 

të kualifikuar për Programin e zhvillimit të të Rinjve, që 

do të jetë përgjegjës për drejtimin e punës së 

përditshme dhe aspektit teknik të sektorit rinor. 

b) Drejtuesi i Programit për Zhvillimin e të Rinjveduhet të 

jetë i regjistruar në mënyrë të rregullt me FFK-në. 

c) Drejtuesi i Programit për zhvillimin e të rinjëve duhet të 

ketë të paktën licensën B të UEFA-s, e cila duhet të jetë 

valide.  

 

12) TRAJNERËT E TË RINJVE 

a) Aplikuesi për licencë duhet të ketë caktuar për çdo 

skuadër të detyrueshme të të rinjve (Neni 14 (2) me 

sipër) të paktën një trajner të kualifikuar, i cili është 

përgjegjës për të gjithë çështjet e futbollit që i përkasin 

kësaj skuadre. 

b) Të gjithë trajnerët e të rinjve duhet të jenë të regjistruar 

në mënyrë të rregullt me FFK-në. 

c) Trajnertë e të rinjëve duhet të kenë të paktën licensën B 

të UEFA-s, e cila duhet të jetë valide. 
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13) KUJDESTARËT 

Aplikuesi për Licencë duhet të ketë angazhuar kujdestarë të kualifikuar për 

të garantuar mbrojtjen dhe sigurinë në ndeshjet në shtëpi. 

 

14) ZYRTAR PËR QASJE TË KUFIZUAR (për persona me aftësi të 

kufizuara)  

a) Aplikuesi për Licencë duhet të ketë caktuar një zyrtar 

për qasje të kufizuar për të mbështetur sigurimin e 

ambienteve dhe shërbimeve të arritshme 

gjithëpërfshirëse. 

b) Zyrtari për qasje të kufizuar do të takohet dhe 

bashkëpunojë rregullisht me personelin përkatës të 

klubit për të gjitha çështjet e caktuara. 

 

15) TË DREJTAT DHE DETYRAT 

Të drejtat dhe detyrat e personelit të përcaktuar në Nenin 16 (1) - (14) duhet 

të përcaktohen me shkrim. 

 

16) DETYRIMI PËR ZËVENDËSIM GJATË SEZONIT 

a) Nëse një funksion i përcaktuar në Nenet 16 (1)-(14) më 

sipër mbetet I lirë gjatë Sezonit të Licencës, i Licencuari 

duhet të sigurojë që brenda një periudhe prej jo më 

shumë se 60 ditësh,në këtë funksion të vihet një person 

me kualifikimin e nevojshëm.  

b) Në rast se funksioni mbetet I lirë për shkak të sëmundjes 

apo aksidentit, FFK-ja mund të lëshojë një vazhdim në 

periudhën 60-ditëshe vetëm nëse ka bindje të 

arsyeshme se personi në fjalë është ende I paaftë nga 

ana mjekësore për të rifilluar detyrat e tij. 

c) I Licencuari duhet të njoftojë menjëherë FFK-në për çdo 

zëvendësim të tillë. 

 

17. KRITERET LIGJORE 

1) DEKLARATA E PJESËMARRJES NË KOMPETICIONET E KLUBEVE 

TË UEFA-s 

a) Aplikuesi për licencë duhet të dorëzojë në FFK një 

deklaratë me shkrim ligjërisht të vlefshme që 

konfirmon: 
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i. Njeh si detyrim ligjor statutin, rregulloret, 

direktivat dhe vendimet e FIFA-s, UEFA-s, FFK-së 

si dhe juridiksionin e Gjykatës së Arbitrazhit për 

Sportet (CAS) në Lozanë, siç parashikohet në 

nenet përkatëse të statuteve të UEFA-s; 

ii. Në nivel kombëtar do të luajë në kompeticionet 

që janë të njohura dhe miratuara nga FFK-ja; 

iii. Në nivel ndërkombëtar do të marrë pjesë në 

kompeticione të njohura nga UEFA ose FIFA (për 

të shmangur çdo dyshim, kjo dispozitë nuk 

ndërlidhet me ndeshjet miqësore); 

iv. Do të njoftojë menjëherë FFK-në për çdo 

ndryshim, ngjarje dhe kusht të një rëndësie 

ekonomike madhore; 

v. Do të veprojë në përputhje dhe respektojë këto 

Rregullore; 

vi. Do të veprojë në përputhje dhe 

respektojëRregulloret e UEFA-s për Licencim të 

Klubeve dhe Lojë të Ndershme Financiare; 

vii. Perimetri I raportimit është përcaktuar në 

përputhje me Nenin 18 të këtyre Rregulloreve; 

viii. Do të jetë përgjegjës për pasojat e një entiteti  

të përfshirë në perimetrin e raportimit I cili nuk 

vepron dhe respekton (v) dhe (vi) më sipër; 

ix. Të gjithë dokumentat e dorëzuar të jenë të 

plota dhe të sakta;  

x. Ai autorizon Administratën e FFK-së për 

licensimin e klubeve (licencimi I klubit) dhe 

Organet Vendimmarrëse, Administratën e UEFA-

s dhe Organet e UEFA-s për Administrimin e 

Drejtësisë,  të shqyrtojë dokumentat përkatëse 

dhe të kërkojë informacion nga çdo autoritet 

publik përkatësose organ privat në përputhje 

me ligjin e Kosovës; 

xi. Pranon që UEFA ka të drejtën të ndërmarrë 

auditime mbi përputhshmërinë në nivel 

kombëtar në përputhje me Nenin 21 (3) të 

këtyre Rregulloreve. 

b) Deklarata duhet të realizohet nga një nënshkrues i 

autorizuar I Aplikuesit përt Licencë jo më shumë se tre 

muaj para afatit të dorëzimit në FFK. 
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2) INFORMACION LIGJOR MINIMAL 

a) Aplikuesi për licencën duhet të dorëzojë një kopje të 

stautit të tij aktual, të vlefshëm si dhe një ekstrakt nga 

një regjistër publik, që përmban informacionet e 

mëposhtme minimale; 

i. Emri; 

ii. Adresa e regjistruar / Adresa e Selisë; 

iii. Formular ligjor; 

iv. Lista e nënshkruesve të autorizuar;dhe 

v. Lloji i nënshkrimit të kërkuar. 

 

3) STRUKTURA LIGJORE E GRUPIT DHE PALA E FUNDIT 

KONTROLLUESE 

a) Aplikuesi për Licencë duhet të sigurojë FFK-në me 

informacion mbi strukturën ligjore të grupit në datën 

statutore të mbylljes para afatit të fundit për dorëzimin 

e Aplikimit për Licencë në FFK, të miratuar në mënyrë të 

rregullt dhe të nënshkruar nga menaxhmenti. FFK-ja 

duhet të informohet për çdo ndryshim që mund të jetë 

bërë në strukturën ligjore të grupit gjatë periudhës 

midis datës statutore të mbylljes dhe dorëzimit të listës 

në FFK. 

b) Ky dokument duhet të identifikojë dhe të përfshijë 

informacion  në mënyrë të qartë mbi: 

i. Aplikuesin për Licencë; 

ii. Ndonjë vartëstë Aplikuesit për Licencë; 

iii. Çdo entitet bashkëpunëtor i Aplikuesit për 

Licencë; 

iv. Çdo person direkt apo indirekt kontrollues 

iAplikuesit përLicencë, deri tek,  përfshirë edhe 

palëne fundit kontrolluese; 

v. Çdo palë që ka 10% ose më shumë pronësi 

direkte ose indirekte ose ndikim tjetër 

domethënës mbi Aplikuesin për Licencë. 

c) Nëse konsiderohet e rëndësishme, FFK-ja mund të 

kërkojë nga Aplikuesi për Licencë të ofrojë informacion 

shtesë përveç informacionit të përmendur më sipër. 

d) Informacioni i mëposhtëm duhet të sigurohet në lidhje 

me të gjitha entitetet e përfshira në strukturën ligjore të  

grupit; 
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i. Emri i entitetit ligjor; 

ii. Lloji i entitetit ligjor; 

iii. Veprimtaria kryesore e entitetit ligjor; 

iv. Përqindja e interesit pronësor (dhe, nëse 

ndryshon, përqindja e fuqisë votuese të 

mbajtur); 

v. Kapitali aksionar; 

vi. Asetet Totale; 

vii. Të hyrat totale; dhe 

viii. Kapitali total; 

18. KRITERET FINANCIARE 

1) ENTITETI RAPORTUES DHE PERIMETRI I RAPORTIMIT 

a) Aplikuesi për Licencë përcakton dhe isiguron Licencuesit 

perimetrin e raportimit, dmth entitetin (apo kombinim i 

entiteteve), për të cilin informacioni financiar kërkohet 

të sigurohet në përputhje me Aneksin 3 B dhe 

vlerësohet në përputhje me Aneksin 5. 

b) Perimetri I raportimit duhet të përfshijë: 

i. Aplikuesin për Licencë dhe, nëse ndryshon, 

anëtarin e regjistruar të FFK-së; 

ii. Çdo vartëstë Aplikuesit për Licencë dhe, nëse 

ndryshon, anëtarin e regjistruar të FFK-së; 

iii. Çdo entitet tjetër të përfshirë në strukturën 

ligjore të grupit (neni 17 (3) më sipër), që 

gjeneron të hyra dhe / ose kryen shërbime dhe / 

ose shkakton kosto lidhur me aktivitetet e 

futbollit të përcaktuara në paragrafin c) iii. deri 

x. më poshtë; 

iv. Çdo entitet, pavarësisht nëse është i përfshirë 

në strukturën ligjore të grupit, i cili gjeneron të 

hyra dhe / ose kryen shërbime dhe / ose 

shkakton kosto lidhur me aktivitetet e futbollit, 

siç përcaktohet në paragrafin c) i. dhe ii. më 

poshtë. 

c) Aktivitetet e futbollit përfshijnë: 

i. Punësim/ angazhim të personelit (siç 

përcaktohet në nenin 18 (4))përfshirë edhe 

pagesën e të gjitha formave të konsiderimit të 
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punonjësve që dalin nga obligimet kontraktuale 

apo ligjore; 

ii. Blerjen / shitjen e regjistrimeve të lojtarëve 

(përfshirë edhe huatë); 

iii. Biletat; 

iv. Sponsorizimet dhe reklamat; 

v. Transmetimet; 

vi. Promovimin dhe mikpritjen; 

vii. Veprimtaritë e Klubit (psh administrata, 

aktivitetet ditore, ndeshjet, udhëtimet, 

hulumtimet, etj); 

viii. Financimin (përfshirë edhe financimin e siguruar 

ose të premtuar ndaj aseteve të Aplikuesit për  

Licencë); 

ix. Përdorimim dhe menaxhimin e stadiumit dhe 

ambienteve për stërvitje; dhe 

x. Sektorin e të rinjve. 

d) Nje entitet mund të përjashtohet nga perimetri I 

raportimit vetëm nëse: 

i. aktivitetet e tij nuk lidhen aspak me aktivitetet e 

futbollit të përcaktuara në paragrafin c) më 

sipër dhe / ose vendet, asetet ose logon e klubit 

futbollistik; ose 

ii. ështëi parëndësishëm në krahasim me të gjitha 

entitetet që formojnë perimetrin e raportimit 

dhe nuk zhvillon ndonjë nga aktivitetet e 

futbollit të përcaktuara në paragrafin c) i. ose ii. 

më sipër; 

iii. Aktivitetet e futbollit të cilat I zhvillon tashmë 

janë pasqyruar plotësisht në deklaratat 

financiare të një prej entiteteve të përfshira në 

perimetrin e raportimit. 

e) Aplikuesi për Licencë duhet të dorëzojë një deklaratë 

nga një nënshkrues i autorizuar që vërteton: 

i. Se të gjitha të hyrat dhe kostot që lidhen me 

secilin nga aktivitetet e futbollit të treguara në 

paragrafin c) janë përfshirë në perimetrin e 

raportimit dhe të sigurojë një shpjegim të 

detajuar nëse kjo është e vërtetë; dhe 
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ii. Nëse ndonjë entitet i përfshirë në strukturën 

ligjore të grupit është përjashtuar nga perimetri 

I raportimit, me justifikimin endonjë përjashtimi 

tëtillë duke I’u referuar paragrafit d). 

 

2) DEKLARATAT FINANCIARE VJETORE 

a) Deklaratat financiare vjetore duhet të përgatiten dhe 

dorëzohen në përputhje me datën statutore të mbylljes, 

përpara afatit të fundit për dorëzimin e listës për 

vendimet e licencimit në UEFA. 

b) Deklaratat financiare vjetore duhet të auditohen nga një 

auditor i pavarur i përcaktuar në Aneksin III. 

c) Deklaratat financiare vjetore duhet të përmbajë; 

i. Një pasqyrë bilanci;  

ii. Një pasqyrë përfitimesh dhe humbjesh;  

iii. Një pasqyrë e rrjedhjes së parasë; 

iv. Një vërtetim që përmbledhë politika të  të 

rëndësishme të kontabilitetit dhe vërtetime të 

tjera shpjeguese; dhe 

v. Një përmbledhje financiarenga menaxhmenti. 

d) Deklaratat financiare vjetore duhet të plotësojnë 

kërkesat minimale shpjeguese siç janë përcaktuar në 

Aneksin 2 dhe parimet e kontabilitetit të përcaktuara në 

Aneksin 3. Të dhëna krahasuese duhen dorëzuar në 

përputhje me datën statutore të mbylljes. 

e) Nëse kërkesat minimale në përmbajtje dhe llogari siç 

janë parashtruar në paragrafin (e) më lart nuk janë 

përmbushur në deklaratat vjetore financiare, atëherë 

Aplikuesi për Licencë duhet të përgatisë informacion 

shtesë, me qëllim plotësimin e kërkesës për infomacion 

minimal, i cili duhet të vlerësohet nga një auditor i 

pavarur, siç parcaktohet Aneksin 1. 
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3) DEKLARATAT FINANCIARE TË NDËRMJETME 

a) Nëse data statutore e mbylljes e Aplikuesit për Licencë 

është më shumë se gjashtë muaj para afatit të fundit 

për dorëzimin e listës së vendimeve të licencimit të 

UEFA-s, atëherë duhet të përgatiten dhe dorëzohen 

deklaratat shtesë financiare që mbulojnë periudhën e 

ndërmjetme. 

b) Periudha e ndërmjetme fillon në ditën menjëherë pas 

datës statutore të mbylljes dhe përfundon më 31 

dhjetor para Sezonit të Licencës. 

c) Deklaratat financiare të ndërmjetme duhet të 

rishikohen ose të auditohen nga një auditor i pavarur, 

siç përcaktohet në Aneksin 1. 

d) Deklaratat financiare të ndërmjetme duhet të përbëhen nga: 

 një pasqyrë bilanci sa I përket fundit të periudhës së ndërmjetme 

dhe një pasqyrë bilancitë krahasueshme mevitin e plotë financiar të 

sapo mbyllur; 

 një pasqyrë fitimesh dhe humbjesh për periudhën e ndërmjetme, me 

një pasqyrë fitimesh dhe humbjesh për periudhën e ndërmjetmetë 

krahasueshme me vitin e plotë financiar të sapo mbyllur; 

 një pasqyrë e lëvizjes së parasë për periudhë e ndërmjetme, me një 

pasqyrë për periudhën e ndërmjetme të krahasueshme me vitin 

financiar të sapo mbyllur; 

 vërtetimesqaruese të veçanta. 

e) Nëse Aplikuesi për Licencë nuk duhet të përgatisë deklaratat financiare të 

ndërmjwetme për periudhën e ndërmjetmetë krahasueshme me vitin 

financiar të sapo mbyllur, shifrat krahasuese mund t’I referohen shifrave nga 

deklaratat financiare të vitit të plotë financiar të sapo mbyllur. 

f) Deklaratat financiare të ndërmjetme duhet të plotësojnë kërkesat minimale 

për sqarime, siç janë të parashtruara në Aneksin 2. Kolona dhe shënime të 

reja duhen shtuar nëse mungesa e tyre mund të çojë keqkuptime. 

g) Deklaratat financiare të ndërmjetme duhet të ndjekin politikat e njëjta të 

kontabilitetit si ato të zbatuara për përpilimine deklaratave financiare 

vjetore, përveç ndryshimeve në politikat e kontabilitetit të ndodhura pas 

datës të deklaratës së fundit vjetore financiare, që do të pasqyrohen në 

deklaratën financiare të vitit pasardhës – rast në të cilin duhet të shpalosen 

detaje në deklaratat financiare të ndërmjetme. 

h) Nëse kërkesat minimale në përmbajtje dhe llogari siç janë parashtruar në 

paragrafet f) dhe g) më lart nuk janë përmbushur në pasqyrën financiare të 

ndërmjetme, atëherë Aplikuesi për Licencë duhet të përgatisë informacion 

shtesë, me qëllim plotësimin e kërkesës për infomacion minimal, i cili duhet 

të vlerësohet nga një auditor i pavarur, siç parcaktohet në Aneksin 1. 
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4) ASNJË PAGESË E VONUAR KUNDREJT KLUBEVE TË FUTBOLLIT 

a) Aplikuesi për licencë duhet të vërtetojë që më 31 Mars 

të vitit përpara sezonit të licencimit nuk ka më pagesa të 

vonuara (siç është specifikuar në Aneksin 4) kundrejt 

klubeve të futbollit, si rezultat i transfereve të 

ndërmarra para 31 Dhjetorit. 

b) Pagesat janë ato shuma në drejtim të klubeve të 

futbollit që rrjedhin nga aktivitetet e transfereve, 

përfshirë kompensimin për stërvitje dhe kontributet e 

solidaritetit siç janë përcaktuar nga Rregulloret e FIFA-s 

për Statusin dhe Transfertën e Lojtarëve si dhe çdo 

shumë e duhur me plotësimin e kushteve të caktuara. 

c) Aplikuesi për licencë duhet të përgatisë dhe dorëzojë në 

FFK një tabelë të transfereve.Kjo duhet të përgatitet 

edhe nëse nuk ka pasur transfere/borxhe gjatë 

periudhës përkatëse. 

d) Aplikuesi për Licencë duhet të deklarojë: 

i. Të gjitha regjistrimet e lojtarëve të rinj ( 

përfshirë borxhet) në periudhën 12 mujore deri 

më 31 dhjetor, pavarësisht nëse ka një shumë të 

papaguar deri më 31 Dhjetor; 

ii. Të gjitha transferet për të cilat një shumë duhet 

paguar deri më 31 dhjetor, pavarësisht nëse ato 

janë ndërmarrë në periudhën 12 mujore deri 

më 31 dhjetor ose para; dhe 

iii. Të gjitha transferet që i nënshtrohen një 

kërkesë në pritje përpara autoritetit kompetent 

sipas ligjit kombëtar ose procedurave në pritje 

përpara një autoriteti kombëtar ose 

ndërkombëtar të futbollit ose gjykatës 

përkatëse të arbitrazhit. 

e) Tabela e transfereve duhet të përmbajë ndarje të 

veçanta për secilën transfertë lojtarësh (përfshirë 

borxhet) pavarësisht nëse ka një shumë të papaguar 

deri më 31 Dhjetor.Informacionet e mëposhtme duhen 

dhënë si minimum: 

i. Lojtari (identifikim me emër apo numër);  

ii. Data e marrëveshjes së transfertës/borxhit; 

iii. Emri i klubit të futbollit ku ka qenë më parë i 

regjistruar;  
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iv. Taksa e paguar dhe/ose për tu paguar e 

transfertës ose borxhit (përfshirë kompesim për 

stërvitje dhekontributet e solidaritetit) edhe 

nëse pagesa nuk është kërkuar nga kreditori; 

v. Kosto të tjera direkte për regjistrimin e paguar 

apo për tu paguar; 

vi. Shuma e vendosurdhe data e pagesës;  

vii. Bilanci i pagesave deri më 31 Dhjetor, përsa i 

përket çdo transferte lojtari, të detajuar me 

datat që duhen paguar për çdo element të 

papaguar të pagesave për transferta;  

viii. Bilanci i pagesave deri më 31 Mars (të bartura 

nga 31 Dhjetori) përfshirë datat që duhen 

paguar për çdo element të papaguar, së bashku 

me një koment sqarues; dhe 

ix. Shumat e kushtëzuara (detyrimet e 

kushtëzuara) që nuk njihen ende në pasqyrë 

bilancitderi më 31 dhjetor; 

x. Shumat që i nënshtrohen çdo kërkese / 

procedure në pritje. 

f) Aplikuesi për licencë duhet të bashkërendojë detyrimin 

total të tabelave për transferta me shifrat në pasqyrat e 

bilancit të deklaratave financiare për ’Llogari të 

pagesave për trasfertë lojtarësh’ (nëse zbatohet) apo 

me të dhënat themelore të llogarive.  

g) Tabela e transfereve duhet të miratohet nga 

menaxhmenti dhe kjo duhet të evidentohet me anë të 

një deklarate të shkurtër dhe nënshkrimit në emër të 

organit ekzekutues të Aplikuesit për Licencë.  

 

5) ASNJË PAGESË E VONUAR KUNDREJT PUNONJËSVE 

a) Aplikuesi për licencë duhet të vërtetojë se më 31 Mars 

të vitit përpara sezonit për licencë nuk ka pagesa të 

vonuara (siç specifikohet në Aneksin 4) kundrejt 

punonjësve si rezultat I detyrimeve kontraktuale dhe 

ligjore që kanë rrjedhur para 31 Dhjetor-it.  

b) Pagesat janë ato shuma që i takojnë punonjësve si 

rezultat i detyrimeve kontraktuale dhe ligjore ku 

përfshihen pagat, mëditjet, pagesat për të drejtat e 

imazhit, bonuset dhe përfitimet e tjera. Shumat që i 

duhen paguar njerëzve, të cilët për arsye të ndryshme 

nuk janë më të punësuar nga Aplikuesi për Licencë janë 

Brenda kuadrit të këtij kriteri dhe duhet të paguhen 
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brenda periudhës së përcaktuar në kontratë dhe/ose 

përcaktuar me ligj, pavarësisht mënyrës që këto pagesa 

janë konsideruar në deklaratën financiare. 

c) Termi “të punësuar” përfshin këta persona: 

i. Të gjithë lojtarët profesionistë sipas 

Rregulloreve në fuqi të FIFA-s për Statusin dhe 

Transfertën e Lojtarëve, dhe 

ii. Stafi administrativ, teknik, mjekësor dhe i 

sigurisë I specifikuar në Nenet 16 (1) deri në 16 

(13) më sipër. 

d) Aplikuesi për Licencë duhet të përgatisë dhe dorëzojë në 

FFK tabelën e punonjësve që tregon: 

i. Të gjithë punonjësit, të cilët kanë qenë të 

punësuar në çdo kohë gjatë vitit deri më 31 

Dhjetor; dmth. Jo vetëm ata të cilët qëndrojnë  

më 31 Dhjetor; 

ii. Të gjithë punonjësit ndaj të cilëve ka një shumë 

të papaguar që duhet paguar deri më 31 

dhjetor, pavarësisht nëse ataishin duke punuar 

gjatë vitit deri më 31 dhjetor; dhe 

iii. Të gjithë punonjësit për të cilët ka një kërkesë 

në pritje tek autoriteti kompetent sipas ligjit 

kombëtar ose procedura në pritje tek autoriteti 

kombëtar ose ndërkombëtar i futbollit ose 

gjykata përkatëse e arbitrazhit. 

e) Informacioni i mëposhtëm duhet dhënë, si minimum, 

për çdo punonjës: 

i. Emri i punonjësit;  

ii. Pozicioni/funksioni i punonjësit; 

iii. Data e fillimit;  

iv. Data e përfundimit (nëse ka);  

v. Pagesa e pabërë deri më 31 dhjetor, duke 

përfshirë datën e caktuar për secilin element të 

papaguar; 

vi. Ndonjë pagesë e pabërë deri më 31 mars ( nga  

31 dhjetor-it), duke përfshirë datën e duhur për 

secilin element të papaguar, së bashku me 

komentin sqarues; 

vii. Shumat të cilat i nënshtrohen ndonjë kërkese / 

procedure në pritje. 
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f) Aplikuesi pë Licencë duhet të bashkërendojë detyrimin 

totaltë tabelës së punonjësve me shifrën në pasqyrën e 

bilancit në deklaratat financiare për "Llogaritë pagesave 

për punonjësit" ose regjistrimet e kontabilitetit. 

g) Tabela e punonjësve duhet aprovuar nga menaxhmenti 

dhe kjo duhet të jetë vërtetuar nga një deklaratë e 

shkurtër dhe e nënshkruar në emër të organit ekzekutiv 

të Aplikuesit për Licencë. 

 

 

6) ASNJË PAGESË E VONUAR KUNDREJT AUTORITETEVE 

SOCIALE/TATIMORE 

a) Aplikuesi për licencë duhet të vërtetojë se më 31 Mars 

të vitit përpara sezonit për licencë nuk ka pagesa të 

vonuara (siç specifikohet në Aneksin 4) kundrejt 

autoriteteve sociale/tatimore si rezultat I detyrimeve 

kontraktuale dhe ligjore që kanë rrjedhur para 31 

Dhjetor-it. 

b) Aplikuesi për Licencë duhet të përgatisë dhe dorëzojë në 

FFK tabelën sociale/tatimore që tregon: 

i. Shumën që duhet paguar (nëse ka) kundrejt 

autoriteteve sociale/tatimore deri më 31 

Dhjetortë vitit përpara Sezonit të Licencës; 

ii. Ndonjë kërkesë / procedurë në pritje. 

c) Informacioni i mëposhtëm duhet dhënë, si minimum, 

lidhur me pagesat kundrejt autoriteteve 

sociale/tatimore, bashkë me komente sqaruese:  

i. Emri i kreditorit; 

ii. Ndonjë pagesë të pabërë deri më 31 Dhjetor, 

përfshirë datat që duhen paguar për çdo 

element të papaguar;  

iii. Ndonjë pagesë e pabërë deri më 31 mars ( nga  

31 dhjetor-i), duke përfshirë datën e duhur për 

secilin element të papaguar, së bashku me 

komentin sqaruese; dhe provat mbështetëse; 

dhe 

iv. Shumat të cilat i nënshtrohen ndonjë kërkese / 

procedure në pritje. 

d) Aplikuesi për licencë duhet të bashkërendojë detyrimin 

total të tabelës sociale/tatimore me shifrat në pasqyrën 

e bilancit në deklaratat financiare në ’Llogari të 
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pagesave për autoritetet sociale/tatimore’ ose në të 

dhënat e kontabilitetit.  

e) Tabela e sociale/tatimore duhet aprovuar nga 

menaxhmenti dhe kjo duhet të jetë vërtetuar nga një 

deklaratë e shkurtër dhe e nënshkruar në emër të 

organit ekzekutiv të Aplikuesit për Licencë. 

 

7) PREZANTIMET ME SHKRIM PARA VENDIMIT PËR LICENCIM 

a) Brenda shtatë ditësh para fillimit të periudhës në të 

cilën vendimi për licencim do të merret nga BSHP, 

Aplikuesi për licencë duhet të bëjë prezantime me 

shkrim para FFK-së.  

b) Aplikuesi për Licencë duhet të konfirmojë më poshtë: 

i. Se të gjitha dokumentet e dorëzuara në FFK janë 

të plota dhe të sakta; 

ii. Nëse ka ndodhur apo jo ndonjë ndryshim 

domethënës lidhur me të gjitha kriteret e 

licencimit;  

iii. Nëse ndonjë ngjarje apo kusht i një rëndësie 

ekonomike madhore ka ndodhur apo jo, që 

mund të ketë një ndikim të ndryshëm në 

gjendjen financiare të Aplikuesit për licencë që 

prej dorëzimit të bilancit të deklaratës 

financiare të fundit të audituar apo pasqyrës së 

deklaratës financiare të ndërmjetme (nëse 

ka).Nëse ndonjë ngjarje apo kusht me rëndësi 

ekonomike madhore ka ndodhur, letra e 

menaxhuesve duhet të përfshijë një përshkrim 

të natyrës së ngjarjes apo kushtit dhe një 

vlerësim të ndikimit të tij financiar, apo një 

deklaratë që një vlerësim i tillë nuk mund të 

bëhet;  

iv. Nëse Aplikuesi për Licencë ose cilado kompani 

mëmë e Aplikuesit për licencë e përfshirë në 

perimetrin e raportimit ka kërkuar ose ka marrë 

mbrojtje nga kreditorët e saj në pajtim me ligjet 

ose rregullat brenda 12 muajve para Sezonit për 

Licencë, ose jo. 

c) Miratimi i menaxhmentit duhet të vërtetohet me anë të 

nënshkrimit në emër të organit ekzekutiv të Aplikuesit 

për licencë. 

 

8) INFORMACION FINANCIAR PËR TË ARDHMEN 
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a) Aplikuesi për licencë duhet të përpilojë dhe dorëzojë një 

informacion financiar për të ardhmen për t’I 

demonstruar FFK-së aftësinë e tij për të vazhduar 

aktivitetin fitimprurës në vijimësi deri në fund të Sezonit 

të Licencës nëse ka shkelur ndonjë nga indikatorët e 

përcaktuar në 18 (7) (b) më poshtë. 

b) Nëse Aplikuesi për licencë ekspozon njërin nga kushtet e 

përshkruara në Indikatorin 1 ose Indikatorin 2 (më 

poshtë), Aplikuesi për licencë konsiderohet si shkelës i 

një indikatori: 

i.   Indikatori 1 –Aktiviteti fitimprurës 

Raporti i auditorit lidhur me deklaratën financiare vjetore ose të 

ndërmjetme përfshin rëndësinë e çështjes apo një 

opinion/konkluzion të kualifikuar lidhur me aktivitetin fitimprurës. 

ii. Indikatori 2 -  Kapitali negativ 

Deklarata vjetore financiare (përfshirë informacion shtesë, kur 

kërkohet) paraqet pozicionin neto të detyrimeve (kapitali negativ) i 

cili është përkeqësuar krahasuar me shifrat e përfshira në 

deklaratat financiare vjetore të vitit të kaluar, ose deklaratat 

financiare të ndërmjetme (përfshirë informacion shtesë, kur 

kërkohet) paraqet pozicionin neto të detyrimeve (kapitali negativ) i 

cili është përkeqësuar krahasuar me shifrat nëdatën emëparshme 

statutore të mbylljes. 

c) Informacioni financiar për të ardhmen duhet të mbulojë 

periudhën duke filluar menjëherë pas datës statutore të 

mbylljes të deklaratës financiare vjetore ose datës së 

pasqyrës së bilancit të deklaratave financiare të 

ndërmjetme dhe duhet të mbulojë të gjithë sezonin e 

licencës.  

d) Informacioni financiar për të ardhmen përbëhet nga:  

i. Një buxhet i llogaritur mbi përfitime dhe 

humbje, me shifra të krahasueshme për vitin 

financiar të sapo mbyllur;  

ii. një buxhet i rrjedhje së parave, me shifra të 

krahasueshme me vitin financiar të sapo 

mbyllur;  

iii. shënime shpjeguese duke përfshirë një 

përshkrim të shkurtër të supozimeve të 

rëndësishme (mund të përmenden lidhjet me 

aspekte historike financiare dhe informacione të 

tjera) që janë përdorur për të përpiluar 

llogaritjet për përfitimet dhe humbjet buxhetore 

dhe deklaratën e rrrjedhjes së parave, si dhe 
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rreziqet kryesore që mund të ndikojnë në 

rezultat financiare të së ardhmes. 

e) Informacioni financiar për të ardhmen duhet të 

përgatitet, si minimum, në bazë tre-mujore, 

f) Informacioni financiar për të ardhmen duhet të 

përgatitet në baza të pajtueshme me deklaratat e 

audituara financiare vjetore dhe të ndjek të njëjtat 

politika financiare si ato të zbatuara për përpilimin e 

deklaratave financiare vjetore, përveç ndryshimeve në 

politikat financiare të ndodhura pas datës së deklaratës 

së fundit vjetore financiare, që do të pasqyrohen në 

deklaratën e vitit pasardhës – rast në të cilin kërkohen 

detaje. 

g) Informacioni financiar për të ardhmen duhet të 

plotësojë kërkesat minimale për dhënien e 

informacioneve shpjeguese, siç janë të parashtruara në 

Aneksin 2. Kolona dhe shënime të reja duhen shtuar 

nëse sjellin qartësime apo nëse lënia jashtë e tyre mund 

të çojë në çorientim të informacionit financiar për të 

ardhmen.  

h) Informacioni financiar për të ardhmen me supozimet ku 

janë bazuar duhet të jetë i miratuar nga menaxhmenti 

dhe kjo duhet vërtetuar nga një deklaratë e shkurtër 

dhe nënshkrim në emër të organit ekzekutiv të entitetit 

raportues. 
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PJESAIV 

TË NDRYSHME 

 

19. KATALOGU I SANKSIONEVE 

1) Në rast se Aplikuesi për Licencë nuk plotëson kriteret e 

përcaktuara në nenet 14 (6), 14 (7), 15 (2) (d), 16 (4), 16 (12), 16 

(14) dhe 16 (15) më sipër, BSHP-ja do të, në diskrecionin e tij, 

sanksionojë Aplikuesin për Licencë me; 

a) Një paralajmërim; 

b) Një gjobë;  

c) detyrim për të paraqitur provame shkrim që dëshmojnë se kushti përkatës 

është përmbushur; ose 

d) detyrim në përmbushjen e kushteve të caktuara në një afat të përcaktuar nga 

BSHP-ja. 

2) Në rast se Aplikuesi për Licencë nuk plotësonndonjë kriter tjetër 

të përcaktuar në këto Rregullore, Licenca UEFA-s nuk do të 

jepet. 

3) Në rast se I Licencuari shkelë këto Rregullore, përveç 

mosplotësimit të kritereve për Licencimin e Klubit (dmth. 

dorëzimii dokumenteve të falsifikuara), BSHP-ja mund të 

ndëshkojë të Licencuarin në pajtim me Masat Disiplinore të 

përcaktuara në Statutet e FFK-së. 

 

20. PROCESI THEMELOR 

FFK-ja përcakton procesin themelor për verifikimin e kritereve të Licencimit të Klubitmbi 

këto Rregullore ("Procesi Themelor”).  

 

21. PROCEDURAT E VLERËSIMIT 

Licencuesi përcakton metodat e vlerësimit; të cilat përdoren për të verifikuar përputhjen e 

kritereve financiare, të cilat janë përcaktuar në Aneksin 5. 
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PJESA V 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 

22. GJUHA E KORRESPODENCËS 

Gjithë korrespondenca mes UEFA-s dhe FFK-së dhe / ose të Licencuarit duhet të jetë në 

gjuhën angleze. 

 

23. ANEKSET 

Të gjithë anekset e kësaj Rregulloreje janë pjesë përbërëse të saj. 

 

24. KONTROLLI I PËRPUTHJES SË AUDITIMIT 

1) UEFA dhe/ose organet/agjensitë e emëruara nga ajo kanë të 

drejtën që në çdo kohë, të kryejnë kontrolle të përputhjes së 

auditimit të FFK-së dhe, në prani të këtij të fundit, të Aplikuesit 

për Licencë/të Licencuarit.  

2) Kontrollet e përputhjes së auditimit kanë për qëllim të sigurojnë 

që FFK-ja si dhe Aplikuesi për Licencë kanë përmbushur 

detyrimet e tyre siç përcaktohet në Rregulloret e UEFA-s për 

Licencim të Klubeve dhe Lojë të Ndershme Financiare (Botimi 

2015) dhe se Licenca e UEFA-s është lëshuar në mënyrë të drejtë 

pas vendimit përfundimtar të FFK-së. 

3) Për qëllim të kontrollit të përputhjes së auditimeve, në rast të 

ndonjë mospërputhje në interpretimin e këtyre Rregulloreve 

mes versionit në gjuhën angleze dhe versionit zyrtar në gjuhën 

kombëtare, versioni në gjuhën angleze është autoritativ. 

25. PROCEDURAT DISIPLINORE 

Çdo shkelje e këtyre Rregulloreve mund të ndëshkohet nga FFK-ja, në përputhje me këto 

Rregullore, Procedurat Disiplinore të FFK-së dhe Statutet e FFK-së. 

26. ZBATIMI I DISPOZITAVE 

Administrata e FFK-së për Licencimin e Klubeve duhet të marrë vendimet dhe t’i përshtasë, 

në formë të direktivave, dokumenteve qarkore apo dokumenteve tjera relevante, dispozitat 

e detajuara për zbatimin e këtyre Rregulloreve.  

27. PËRSHTATJA– HYRJA NË FUQI – NDRYSHIMET 

1) Këto Rregullore janë aprovuar dhe miratuar nga Komiteti Ekzekutiv i FFK-sëmë 06. 12. 

2016 dhe kanë hyrë në fuqi menjëherë pas miratimit të tyre. 

2) Këto Rregullore nuk mund të ndryshohen gjatë Procesit Themelor, përveç nëse miratohet 

në mënyrë të rregullt nga UEFA. 
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ANEKSI1: 
Përcaktimi i auditorit dhe procedurave vlerësuese të auditorit 

 
 
A. Parimi 
 
1. Auditori duhet të jetë i pavarur në përputhje me Shoqatën Ndërkombëtare të Kontabilistëve, 
(IFAC) Kodi i Etikës për Kontabilistë Profesionistë (shih Nenin 18(2)). 
 
2. Auditori duhet të jetë anëtar I Shoqatës së Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të 
Kosovës. 
 
B. Procedurat e vlerësimit 
 
1. Auditori duhet të kontrollojë pasqyrat financiare vjetore. Raporti I auditorit duhet të: 

 
a) përfshijë një deklaratë e cila konfirmon se auditi është 

zhvilluar sipas Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit 
ose standardeve apo praktikave  kosovare përkatëse të 
auditimit në përputhje, si minimum, me kërkesat e 
Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit; dhe 

b) t’i dorëzohet Licencuesit bashkë me deklaratën 
financiare vjetore për të krijuar bazat e vendimit për 
licencim. 

 
2. Auditori duhet, si minimum, të rishikojë pasqyrat financiare të ndërmjetme. Raporti i auditorit 
duhet të: 
 
a) përfshijë një deklaratë që konfirmon se rishikimi është zhvilluar sipas Standardit Nërkombëtar për 
Angazhim të Rishikimit (ISRE) 2410, ‘Rishikimi i informacionit financiar të ndërmjetëmzhvilluar nga 
Auditori i Pavarur i Entit’ ose sipasstandardeve apo praktikave kosovare përkatëse përrishikime të 
tilla në përputhje, si minimum me kërkesat e ISRE 2410;dhe 
b) t’i dorëzohet Licencuesit bashkë me deklaratat financiare të ndërmjetme për të krijuar bazat e 
vendimit për licencim.  
 
3. Auditori duhet të vlerësojë informacionet shtesë, nëse ka. Raporti I auditorit mbi faktet e gjetura 
duhet të:  
 

a) përfshijë një deklaratë që konfirmon se vlerësimi është zhvilluar sipas procedurave të 
rëna dakord sipas Standardeve Ndërkombëtare për Shërbime (ISRS) 4400 ose 
standardeve apo praktikave kosovare përkatëse në përputhje, si minimum me kërkesat e 
ISRS 4400; 

 
b) t’i dorëzohet Licencuesit bashkë me informacionin shtesë për të krijuar bazat e vendimit 
për licencim. 

 
4. Për informacionin financiar përveç atij që përcaktohet në paragrafët 1 deri 3 më sipër,I cili 
vlerësohet nga auditori, raporti i auditorit duhet të: 
 

- përfshijë një deklaratë që konfirmon se vlerësimi është zhvilluar ose sipas: 
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- procedurave të rëna dakord sipas Standardeve Ndërkombëtare për Shërbime (ISRS) 
4400 ose standardeve apo praktikave kosovare përkatëse në përputhje, si minimum me 
kërkesat e ISRS 4400; ose 

- vlerësimit të informacionit financiar për të ardhmen, në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare për Angazhimet për Siguri (ISAE) 3400 ose standardeve apo praktikave 
kosovare përkatëse në përputhje, si minimum me kërkesat e ISAE 3400; 

a) t’i dorëzohet Licencuesit bashkë me dokumentacionin përkatës për të krijuar bazat e 
vendimit për licencim. 
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ANNEKSI2: 
Kërkesat minimale sqaruese për deklaratat financiare 

 
A. Principle 
 
1. Pavarësisht kërkesave të standardeve tëkontabilitetit që kërkohen nga legjislacioni I Kosovës për 
kompanitë e përfshira, kriteret financiare të këtyre Rregulloreve kërkojnë që Aplikuesit për licencë të 
paraqesin një nivel specifik minimal informacioni financiar ndaj Licencuesit siç është parashtruar në 
Nenet 18(2) and 18(7). 
 
2. Çdo përbërës i deklaratave financiare duhet të identifikohet qartësisht. Informacioni i mëposhtëm 
duhet të paraqitet dukshëm dhe të përsëritet aty këtu është nevoja brenda deklaratave financiare, 
në mënyrë që të kuptohet sa më mirë informacioni i paraqitur: 
 

a) Emri (dhe forma ligjore), vendbanimi dhe adresa e biznesit për Entitetin/Entitetet 
raportuese dhe çdo ndryshim i këtij informacioni që nga data e fundit statutore e mbylljes; 
 
b) Nëse informacioni financiar mbulon një Aplikues individual për Licencë, apo grup 
entitetesh apo ndonjë kombinim tjetër të entiteteve dhe një përshkrim të strukturës dhe 
përmbajtjes të një grupi apo kombinimi të tillë; 
 
c) Data statutore e mbylljes dhe periudha e mbuluar nga informacioni financiar (të 
informacionit aktual dhe atij krahasues); dhe 
 
d) Prezantimi i monedhës. 

 
B. Pasqyrat e bilancit 
 
1. Kërkesat minimale të përmbajtjes të pasqyrës së bilancit janë të parashtuara më poshtë: 
 
Asetet 
 

i.  paratë dhe ekuivalentët e tyre 
ii.  llogaritë nga të ardhurat e transfertës së lojtarëve (të tanishme dhe afatgjatë) 
iii.  llogaritë nga grupet e entiteteve dhe palët përkatëse (të tanishme dhe afatgjatë) 
iv.  llogaritë nga-të tjera;  
v.           asetet tatimore (të tanishme dhe afatgjatë) 
vi.  inventarët 
vii.         asete tjera(të tanishme dhe afatgjatë) 
viii.  asetet fikse të prekshme 
ix. asetet e paprekshme – lojtarët 
x.  asetet e paprekshme – të tjera 
xi.  investimet 

 
Detyrimet 
 

xii.  overdraftet bankare 
xiii.        banka dhe huatë tjera (të tanishme dhe afatgjatë) 
xiv.   llogaritë për tu paguar për grupet e entiteteve dhe palët përkatëse (të tanishme dhe   
afatgjatë) 
xv. logaritë për tu paguar lidhur me transfertën e lojtarëve;(të tanishme dhe afatgjatë) 
xvi. llogaritë për tu paguar për punonjësit(të tanishme dhe afatgjatë) 
xvii.  llogaritë për tu paguar për autoritetet sociale/tatimore (të tanishme dhe afatgjatë) 



 49 

xviii.       akrualet dhe të hyrat e shtyra(të tanishme dhe afatgjatë)  
xix.         detyrimet tjera tatimore(të tanishme dhe afatgjatë)  
xx. llogaritë për tu paguar- të tjera 
xxi. provizionet (Afat-shkurtër dhe afat-gjatë) 
xxii.        detyrime të tjera (të tanishme dhe afatgjatë) 

 
Asetet neto/detyrimet 
 

xxiii.  asetet neto/detyrimet 
 
Kapitali 
 

xxiv.  aksionet e thesarit;  
xxv.        fitimet e mbartura 
xxvi.       rezervat tjera 

 
2. Menaxhmenti mund të konsiderojë nëse artikujt në rresht (i) deri (xxvi) mund të prezantohen më 
mirë në pjesën e parë të pasqyrës së bilancit ose në shënime. 
 
3. Asetet neto/shifra e detyrimeve, duke qenë përbërës të aseteve totale, më pak borxhe totale, 
përdoren për të përcaktuar nëse Aplikuesi për licencë është shkelës i indikatorit 2 ose jo, siç është 
përshkruar në Nenin 18 (6). 
 
C. Llogari për përfitime dhe humbje 
 
1. Kërkesat minimale për përmbajtjen e llogarisë së përfitimeve dhe humbjeve janë të përcaktuara 
më poshtë.  
 
Të hyrat 
 

i.  arkëtimet nga shitjet e biletave 
ii.  sponsorizimet dhe publiciteti;  
iii.  të drejtat e transmetimit;  
iv.  reklama 
v.  Solidariteti I UEFA-s dhe paratë e shpërblimit 
vi.  të hyra tjera operative 

 
Shpenzimet 
 

vii.  kostot e shitjeve/materialet;  
viii.  shpenzimet për përfitimet e punonjësve (lojtarët dhe punonjësit tjerë) 
ix.  zhvlerësimi dhe amortizimiI aseteve fikse të prekshme 
x.  zhvlerësimi dhe amortizimiI aseteve fikse të paprekshme (regjistrimet e lojtarëve   
dhe asetet tjera fikse) 
xi.  shpenzime të tjera operative 

 
 
Të tjera 
 

xii.  përfitimi/humbja në shitjen e aseteve 
xiii.  përfitimi/humbja në shitjen e aseteve të paprekshme – lojtarëve 
xiv.  të hyrat dhe shpenzimet e financave 
xv.  të hyrat jo-operative/shpenzimet 
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xvi.  shpenzimet financiare për taksa 
xvii.  përfitimi dhe humbja pas vënies së taksave.  

 
2. Menaxhmenti mund të konsiderojë nëse artikujt në rresht (i) deri (xvii) mund të prezantohen më 
mirë në pjesën e parë të llogarisë për përfitime dhe humbje ose në shënime. 
 
D. Pasqyrat e parave rrjedhëse 
 
1. Pasqyra e parave rrjedhëse (cash flow) duhet të raportojë rrjedhjen e parave për periudhën 
financiare të klasifikuar veçmas siç përcaktohet më poshtë. 
 
a) Paratë rrjedhëse nga aktivitetet operative 
 
Aktivitetet operative janë aktivitete kryesore të prodhimit të hyrave të entitetit dhe aktivitete të 
tjera që nuk janë aktivitete investuese ose financuese. Prandaj, ato përgjithësisht rezultojnë nga 
transaksionet dhe ngjarjet e tjera që hyjnë në përcaktimin e fitimit ose humbjes neto.Kërkesat 
minimale sqaruesejanë paraqitur më poshtë: 
 

i. Hyrja/dalja e parasë neto nga aktivitetet operative 
 
b) Paratë rrjedhëse nga aktivitetet investuese 
 
Aktivitetet investuese janë blerja dhe shitja e aseteve afatgjata (duke përfshirë regjistrimet e 
lojtarëve) dhe investime të tjera që nuk përfshihen në ekuivalentet e parave. Entiteti duhet të 
raportojë veçmas llojet kryesore të faturave bruto dhe pagesave bruto që rrjedhin nga aktivitetet 
investuese. Kërkesat minimale sqaruesejanë paraqitur më poshtë: 
 

ii. Hyrjet/daljet e parasë nga blerja/shitja e regjistrimeve të lojtarëve 
iii. Hyrjet/daljet e parasë nga blerja/shitja e aseteve fikse të prekshme 
iv. Hyrjet/daljet e parasë ngaaktivitetet investuese 

 
c) Paratë rrjedhëse nga aktivitetet financuese 
 
Aktivitetet financiare janë aktivitete që rezultojnë në ndryshime në madhësinë dhe përbërjen e 
aksionit të kapitalit të kontribuar dhe huamarrjeve të entitetit. Entiteti duhet të raportojë veçmas 
llojet kryesore të faturave bruto dhe pagesave bruto që rrjedhin nga aktivitetetfinancuese. Kërkesat 
minimale sqaruesejanë paraqitur më poshtë: 
 

v. Hyrjet/daljet e parasë nga huamarrjet - aksionarët dhe palët përkatëse 
vi. Hyrjet/daljet e parasë nga huamarrjet – institucionet financiare 
vii. Hyrjet e parasë nga rritja e kapitalit/aksioneve 
viii. Daljet e parasë nga dividentët e paguar për pronarët / aksionarët 
ix. Hyrje/dalje tjera të parasë nga aktivitetet financuese 

 
d) Paratë rrjedhëse tjera 
 
Paratë rrjedhëse nga interesat dhe dividentët e marrë dhe të paguar duhet të raportohen vecmas. 
Secili duhet shpjeguar detajisht në mënyrë konsistente nga njëra periudhë në tjetrën, si aktivitete 
operative, investuese ose financuese. 
 
Paratë rrjedhësenga tatimet mbi të ardhurat duhenshpjeguar detajisht dhe të klasifikohen si para 
rrjedhëse nga aktivitetet operative përveç nëse identifikohen në mënyrë të duhur dhe specifike si 
aktivitete financuese dhe investuese. 
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2. Përbërësit e parave dhe ekuivalenteve të tyre duhet të përshkruhen dhe duhet të prezantohen si 
një bashkërendim i shumave në deklaratën e parave rrjedhëse me artikujt ekuivalent të raportuar në 
pasqyrën e bilancit. 
 
 
 
E. Shënimet në pasqyrën financiare 
 
1. Shënimet në pasqyrën financiare vjetore duhet të prezantohen në mënyrë të sistemuar. Çdo 
artikulli në pasqyrën e bilancit, llogarive të përfitimit dhe humbjes dhe deklaratave të parave të 
rrjedhshme duhet t’i vendoset një shenjë poshtëshënimi nëse kanë lidhje me informacionet në 
shënime. Kërkesat minimale për përshkrimet që duhet të përfshihen në shënime janë: 
 
a) Politikat e kontabilitetit 
 
Baza e përgatitjes së pasqyrave financiare dhe një përmbledhje e politikave të kontabilitetit të 
rëndësishme të përdorura. 
 
b) Asetet fikse të prekshme 
 
Çdo kategori e aseteve fikse të prekshme duhet paraqitur veçmas (psh. prona, stadiumi dhe pajisjet). 
 
Informacioni i mëposhtëm duhet të jepet për çdo kategori të aseteve fikse të prekshme: 
 

i) shuma bartëse bruto dhe amortizimi i akumuluar (të mbledhura me humbjet nga 
zhvlerësimi i akumuluar) në fillim dhe në fund të periudhës; dhe 
 
ii) barazimi I shumës bartëse në fillim dhe në fund të periudhës, që tregon plotësimet, 
shitjet, rritjet ose uljet gjatë periudhës që rezultojnë nga rivlerësimet, humbjet nga 
zhvlerësimitë njohura në llogarinë e përfitimit dhe humbjes gjatë periudhës (nëse ka), 
humbjet nga zhvlerësimi të kthyera në llogarinë e përfitimit dhe humbjes gjatë periudhës 
(nëse ka) dhe amortizimi. 

 
Metodat e amortizimit dhe jetët e dobishme (ose normat e amortizimit) të përdorura duhet të 
përshkruhen në shënimet e politikave të kontabilitetit. 
 
c) Asetet fikse të paprekshme 
 
Çdo kategori e aseteve fikse të paprekshme duhet paraqitur veçmas (psh.Regjistrimet e lojtarëve, 
reputacionin, asetet tjera të paprekshme). 
 
Informacioni i mëposhtëm duhet të jepet për çdo kategori të aseteve fikse të paprekshme: 
 

i) shuma bartëse bruto dhe amortizimi i akumuluar (të mbledhura me humbjet nga 
zhvlerësimi i akumuluar) në fillim dhe në fund të periudhës; dhe 
 
ii) barazimiI shumës bartëse në fillim dhe në fund të periudhës, që tregon plotësimet, shitjet, 
uljet gjatë periudhës që rezultojnë nga humbjet në llogarinë e përfitimit dhe humbjes gjatë 
periudhës (nëse ka), dhe amortizimin. 

 
d)Asetet e lëna peng dhe asetet si rezervë pronësie 
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Ekzistenca dhe vlera e kufizimeve të pronësisë dhe prona, stadiumi dhe pajisjet e vëna peng për 
sigurinë e detyrimeve ose garancive duhet të përshkruhen. 
 
Ekzistenca dhe vlerat bartëse të aseteve të paprekshme, pronësia e të cilave është e kufizuar dhe 
shuma bartëse e aseteve të paprekshme të lëna peng si sigurim për detyrime duhet të përshkruhen. 
 
e) Investimet 
 
Investimet duhet të përfshijnë investimet për vartësit, entitetet e kontrolluara bashkërisht dhe 
bashkëpunëtorët. Në lidhje me investimet për vartësit, entitetet e kontrolluara bashkërisht dhe 
bashkëpunëtorët, informacioni i mëposhtëm duhet përshkruar, si minimum për çdo investim: 
 

i) emri; 
ii) vendin e inkorporimit apo banimit; 
iii)llojin e biznesit / funksionet e entitetit; 
iv) përqindja e interesit të pronësisë; 
v) nëse ndryshon, pjesa e fuqisë votuese të mbajtur; dhe 
vi) përshkrimi i metodës së përdorur për të kontabilizuar investimet. 

 
f) Overdraftet bankare dhe huat 
 
Për secilën kategori të detyrimit financiar duhet të përshkruhen të mëposhtmet: 
 

i) informacion mbi shtrirjen dhe natyrën e instrumenteve financiare, përfshirë shumat dhe 
kohëzgjatjen dhe kushtet dhe afatet e rëndësishme që mund të ndikojnë në shumën, kohën 
dhe sigurinë e parave rrjedhëse në të ardhmen; dhe 
 
ii) politikate kontabilitetit dhe metodat e miratuara, përfshirë kriteret për njohjen dhe bazat 
e matjes së aplikuar. 

 
g) Provizionet 
 
Provizionet duhet të përshkruhen në kategori të veçanta. Për të përcaktuar se cilat provizione mund 
të mbledhen për të formuar një kategori, është e nevojshme të konsiderohet nëse natyra e artikujve 
është mjaft e ngjashme për t’u kombinuar në një deklaratë të një shume të vetme. 
 
Për çdo kategori të provizioneve, shuma bartëse në fillim dhe në fund të periudhës, shuma e 
shfrytëzuar dhe çdo shumë e lëshuar, apo e kredituar, në periudhë duhet të përshkruhet. 
 
h) Kapitali I emetuar dhe rezervat 
 
Kapitali aksionar, rezervat e tjera dhe fitimet e mbajtura duhet të paraqiten veçmas. 
 

i) Kapitali aksionar/I fondit 
 
Në lidhje me kapitalin aksionar të lëshuar gjatë vitit aktual, duhet të paraqiten të 
mëposhtmet: 
 

- numri dhe lloji e aksioneve të lëshuara; 
- premiumi i aksioneve (nëse aplikohet) që rrjedhin nga aksionet e lëshuara; 
- shuma totale që rrjedhë si rezultat i lëshimit të aksioneve; 
- arsyeja për lëshimin e aksioneve të reja. 
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ii) Rezervat tjera 
 
Kur artikujt e pronës, stadiumit dhe pajisjet janë paraqitur me shumat e rivlerësuara, duhet 
paraqitur teprica e rivlerësimit, që tregon ndryshimin për periudhën dhe çdo kufizim në 
shpërndarjen e bilancit për aksionerët. 
 
iii) Fitimet e mbajtura  
 
Bilanci i fitimeve të mbajtura (dmth fitimi ose humbja e akumuluar) në fillim të periudhës 
raportuese dhe në datën e pasqyrës së bilancit, si dhe ndryshimet gjatë periudhës 
raportuese, duhet të paraqiten. 

 
i) Pala kontrolluese 
 
Kur entiteti raportues kontrollohet nga një palë tjetër, duhet të ketë një përshkrim të marrrëdhënies 
me këtë palë, emrin e këtij entiteti tjetër, dhe nëse i ndryshëm, emrin e palës së fundit kontrolluese. 
Ky informacion duhet të bëhet i njohur pavarësisht nëse ka pasur ndonjë transaksion mes palëve 
kontrolluese dhe entitetit raportues. 
 
j) Transaksionet e palëve të lidhura 
 
Nëse ka pasur transaksione mes palëve të lidhura gjatë periudhave të mbuluara nga deklaratat 
financiare, entiteti raportues duhet të përshkruaj natyrën e marrëdhënies me palën e lidhur, si dhe 
informacion rreth transaksioneve dhe bilancin e papaguar, përfshirë detyrimet, të nevojshme për të 
kuptuar efektin potencial të marrëdhënies në deklaratat financiare. Artikujt e një natyre të ngjashme 
mund të paraqiten në total, përveç kur paraqitja e veçantë është e nevojshme për të kuptuar efektet 
e transaksioneve me palët e lidhura në deklaratat financiare të entitetit raportues. 
 
Për secilën nga palët e lidhura, si minimum, sqarimet duhet të përfshijnë: 
 

i) shumën dhe natyrën e transaksioneve; 
 
ii) shumën e bilancit të papaguar, përfshirë detyrimet ,dhe: 
 

- afatet dhe kushtet e tyre, nëse ata sigurohen, si dhe natyrën e 
marrëdhënies;dhe 

- detaje të ndonjë garancie të dhënë apo të marrë;  
 
iii) provizionet për borxhet e dyshimta lidhur me shumën e bilancit të papaguar; dhe 
 
iv) shpenzimet gjatë periudhës në lidhje me borxhet e këqija dhe të dyshimta si pasojë e 
palëve të lidhura. 
 
Informacionet sqaruese të kërkuara duhet dhënë veçmas për secilën prej kategorive të 
mëposhtme: 
 

- kompania mëmë; 
- entitetet me kontroll të përbashkët ose ndikim të rëndësishëm mbi entitetin 

raportues; 
- vartësit; 
- bashkëpunëtorët; 
- ndërmarrjet e përbashkëta ku entiteti raportues është sipërmarrës; 
- personeli menaxhues kryesor i entitetit ekonomik ose kompanisë mëmë; dhe 
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- palët e tjera të lidhura. 
 

Konfirmimi se transaksionet me palët e lidhura janë bërë në kushte të njëjta me ato që dominojnë 
në transaksionet e palëve të palidhura, duhet të bëhet nëse kushtet e tilla mund të verifikohen. 
 
k) Detyrimet e kushtëzuara 
 
Nëse mundësia e ndonjë shlyerje detyrimi është e largët, entiteti raportues duhet të paraqes për çdo 
detyrim të kushtëzuar, në afatin e përcaktuar statutor të mbylljes, një përshkrim të shkurtër të 
natyrës së detyrimit të kushtëzuar dhe, aty ku praktikohet: 
 

i) një vlerësim të efektit të tij financiar;  
 
ii) një tregues të pasigurisë lidhur me shumën apo afatin e ndonjë rrjedhjeje; dhe 
 
iii) mundësinë e ndonjë rimbursimi.  

 
l) Ngjarjet pas datës së pasqyrës së bilancit 
 
Ngjarjet materiale të pakorrigjueshme pas datës së pasqyrës së bilancit duhet të paraqiten (natyra e 
ngjarjes dhe një vlerësim i efektit të tij financiar, ose një deklaratë që një vlerësim i tillë nuk mund të 
bëhet). Shembuj të ngjarjeve të tilla janë: 
 

i) pagesa e huamarrjes me afat të caktuar  pa perspektiva për përtëritje apo shlyerje; 
 
ii) humbjet e konsiderueshme operative; 
 
iii) zbulimi i mashtrimit material apo gabimeve që tregojnë se deklaratat financiare janë të 
pasakta; 
 
iv) menaxhmenti I cili përcaktonqë ka për  synim të likuidojë entitetin, ose të ndërpresë 
tregtimin apo se nuk ka alternativë tjetër realiste përveç se të veprojë kështu; 
 
v) transaksionet e lojtarëve ku shumat e paguara ose të arkëtuara janë të rëndësishme; 
 
vi) transaksionet në lidhje me pronën - për shembull, në lidhje me stadiumin e klubit. 

 
m) Informacione tjera sqaruese 
 

i) Pagesat e agjentëve 
 
Shuma totale e pagesave të bëra për agjentin dhe për përfitime të agjentit duhet të 
paraqiten. 
 
ii) Të drejtat ekonomike të lojtarëve (ose të ngjashme) 
 
Për çdo lojtar për të cilin të drejtat ekonomike ose të ngjashme nuk janë në pronësi të plotë 
nga Aplikuesi për Licencë, emri i lojtarit dhe përqindja e të drejtave ekonomike ose të 
ngjashme që mbahen nga Aplikuesi për licencë në fillim të periudhës (ose në blerjen e 
regjistrimit ) dhe në fund të periudhës duhet të sqarohen. 
 
iii) Shpenzim tatimor 
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Përbërësit e shpenzimit tatimor duhet të paraqiten veçmas. Domethënë, shuma totale e 
përfshirë në përcaktimin e fitimit ose humbjes për periudhën e raportimit lidhur me tatimin 
aktual dhe / ose të vonuar. 
 
iv) Të ndryshme 
 
Ndonjë informacion shtesë apo sqarim i cili nuk është paraqitur në pasqyrën e bilancit, 
deklaratën e përfitimeve dhe humbjeve apo deklaratën e rrjedhjes të parave, por është i 
rëndësishëm për të kuptuar këto deklarata dhe/ose kërkohet për të plotësuar kërkesat 
minimale të informacionit financiar, duhet paraqitur bashkë me shënimet nga deklaratat 
financiare të ndërmjetme. 

 
2. Shënimet për deklaratat financiare të ndërmjetme duhet të përmbajnë, si minimum: 
 

 një deklaratë se politika të njëjta të kontabilitetit dhe metoda llogaritjeje janë përdorur në 
deklaratat financiare të ndërmjetme krahasuar me deklaratat financiare vjetore më të fundit 
ose nëse këto politika apo metoda janë ndryshuar, një përshkrim i natyrës dhe efektit të 
ndryshimeve, dhe 

 një sqarim i ngjarjeve apo transaksioneve të cilat mund të shërbejnë në kuptimin e kësaj 
periudhe të ndërmjetme. 

 
 
F. Tabela për identifikimin e lojtarit 
 
1. Të gjithë Aplikuesit për licencë duhet të përgatisin dhe t’I dorëzojnë Licencuesit një tabelë për 
identifikimin e lojtarit.  
 
2. Tabela për identifikimin e lojtar duhet t’I jipet auditorit, i cili duhet bashkërendojë shifrat totale në 
tabelën për identifikimin e lojtarit me shifrat përkatëse në pasqyrën e bilancit dhe llogarinë e fitimit 
dhe humbjes në pasqyrat e audituara financiare vjetore. Megjithatë, tabela për identifikimin e 
lojtarit nuk duhet sqaruar në deklaratat financiare vjetore. 
 
3. Informacioni minimal që duhet përfshirë në tabelën për identifikimin e lojtarit, lidhur me secilin 
lojtar përkatës, është si më poshtë: 
 

a) Emri dhe data e lindjes; 
b) Data e fillimit të kontratës fillestare të lojtarit dhe data e përfundimit të kontratës aktuale; 
c) Shpenzimet e blerjes së regjistrimit të lojtarit, psh:  

 pagesa e transferimit, duke përfshirë kompensimin pë trajnim dhe 
kontributet e solidaritetit të paguara dhe / ose që duhen paguar për një  
klub tjetër të futbollit dhe / ose një pale të tretë për të siguruar regjistrimin 
e lojtarit; 

 pagesat e agjentëve/ndërmjetësuesve; dhe 
 kosto të tjera direkte për blerjen e regjistrimit të lojtarit, psh taksa e pagesës 

për transferim.  
d) amortizimi i akumuluarar I nxjerrë para dhe në fund të periudhës; 
e) Shpenzimi / amortizimi gjatë periudhës; 
f)kostoja e zhvlerësimit gjatë periudhës; 
g) Shitjet (kosto dhe amortizimi i akumuluar); dhe 
h) Vlera neto e librit të llogarive (shuma bartëse); dhe  
i) Përfitimi / (humbja) nga shitja e regjistrimit të lojtarit.  

 
4. Lojtarët përkatës, për të cilët kërkohen të dhënat në tabelë, janë: 
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a) të gjithë lojtarët regjistrimet e të cilëve mbahen nga Aplikuesi për Licencë në çdo kohë 
gjatë periudhës dhe për të cilët janë bërë disa shpenzime direkte të blerjes (në një pikë në 
në periudhën raportuese ose periudhat e mëparshme); dhe 
b) të gjithë lojtarët për të cilët janë pranuar disa të hyra /përfitime (ose humbje) (në një pikë 
në periudhën raportuese). 

 
 
G. Shqyrtimi financiar nga menaxhmenti 
 
1. Deklaratat financiare vjetore duhet të përfshijnë një shqyrtim financiar ose komentim nga 
menaxhuesit (njohur si raporti i drejtorëve) që përshkruan dhe sqaron tiparet kryesore të paraqitjes 
financiare të entitetit të raportuar si dhe pozicionin financiar dhe rreziqet kryesore e pasiguritë me 
të cilat ai përballet.  
 
2. Pasqyrat financiare vjetore duhet të përfshijnë gjithashtu emrat e personave të cilët ishin anëtarë 
të bordit ekzekutiv, apo bordit të drejtorëve dhe organeve mbikqyrëse të entiteteve raportuese në 
çdo kohë gjatë vitit. 
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ANEKSI3: 

Bazat për të përpiluar pasqyrat financiare 
 
A. Parimi 
 
1. Pasqyrat financiare vjetore siç janë përcaktuar në Nenin 18 (2) duhet të bazohen në standartet e 
kontabilitetit të kërkuara nga legjislacioni I Kosovës për kompanitë e inkorporuara – pavarësisht nga 
struktura ligjore e Aplikuesit për licencë. 
 
2.Pasqyrat financiare vjetore duhet të përpilohen me supozimin se Aplikuesi për licencë është 
fitimprurës, që do të thotë se do të vazhdojë të veprojë për të ardhmen e parashikueshme. 
Supozohet se Aplikuesi për licencë nuk ka as qëllimin dhe as nevojën për likuidim, të pushojë së 
punuari apo kërkojë mbrojtje nga kreditorët sipas ligjeve dhe rregulloreve. 
 
3. Struktura e lartëpërmendur e raportit financiar, e përshtatshme si bazë për përgatitjen e 
pasqyrave financiare vjetore, duhet të përmbajë disa principe të përfshira: 

 
a) prezantim i drejtë; 
 
b) pajtueshmëria e prezantimit; 
 
c)baza të forta përllogaritëse; 
 
d) prezantim i veçantë për çdo kategori të materialeve apo artikujve; 
 
e) të mos ketë kundërpeshim të aseteve dhe detyrimeve apo të hyrave dhe shpenzimeve. 

 
4. Pasqyrat financiare vjetore duhet të aprovohen nga menaxhuesit dhe kjo duhet të vërtetohet nga 
një deklaratë e shkurtër e nënshkruar në emër të organit ekzekutiv të entitetit raportues. 
 
B. Kërkesat e konsolidimit/kombinimit 
 
1. Informacioni financiar i të gjitha entiteteve të përfshira në perimetrin e raportimit (siç përcaktohet 
në nenin 18 (1)), duhet të jetë ose i konsoliduar ose i kombinuar si të ishin një kompani e vetme. 
 
2. Pasqyrat financiare të konsoliduara janë pasqyrat financiare të një grupi në të cilat asetet, 
detyrimet, kapitali, të hyrat, shpenzimet dhe paratë rrjedhëse të kompanisë mëmë dhe vartësve të 
saj janë paraqitur si ato të një kompanie të vetme. 
 
3. Pasqyrat financiare të kombinuara janë ato që përfshijnë informacion në lidhje me dy ose më 
shumë entitetet të zakonshme të kontrolluara, pa informacion rreth entitetit kontrollues.  
 
C. Llogaritë për kostot e regjistrimit të një lojtari 
 
1. Pavarësisht se secili Aplikues për licencë duhet të përgatisë pasqyrat e audituara financiare vjetore 
sipas standardeve të kontabilitetit të kërkuara nga legjislacioni kosovar për kompanitë e 
inkorporuara, këto Rregullore përfshijnë një kërkesë specifike të kontabilitetit për regjistrimin e 
lojtarit të realizuara si asete fikse të paprekshme, të përcaktuara në nenin 18 (2) dhe 18 (7). 
 
2. Aplikuesit për licencë që kapitalizojnë kostot e blerjes së regjistrimit të lojtarit duhet të aplikojnë 
kërkesat e caktuara minimale të kontabilitetit siç përshkruhet në paragrafin 4 të kësaj pjese C. 
 



 58 

3. Nëse Aplikuesi për licencë ka një politikë të kontabilitetit për shpenzimet e kostovepër blerjen e 
regjistrimit të një lojtari, para se t’I kapitalizojë ato dhe kjo është e lejuar në bazë të Praktikës së 
Kontabilitetit përgjithësisht të pranuar në Kosovë, nuk kërkohetngaentitete të tilla të aplikojnë 
kërkesat minimale të kontabilitetit të përcaktuara më poshtë dhe ata nuk duhet të përgatisin shifrat 
e riparaqitura. 
 
4. Kërkesat minimale të kontabilitetit për Aplikuesit pë licencë që kapitalizojnë kostot e blerjes të 
regjistrimit të lojtarit janë si më poshtë: 
 

a) Sa I përket regjistrimit individual të çdo lojtari, shuma e amortizueshme duhet të ndahet 
në bazë sistematike gjatë jetës së dobishme. Kjo arrihet me ndarje sistematike të kostos të 
asetit si shpenzim gjatë periudhës së kontratës të lojtarit 
 
b) Vetëm kostot direkte të blerjes së regjistrimit të lojtarit mund të kapitalizohen. Për 
qëllime të kontabilitetit, shuma bartëse e një lojtari individual nuk duhet të rivlerësohet 
plotësisht, edhe pse menaxhmenti mund të besojë se shuma e tregut është më e lartë se 
shumabartëse. Përveç kësaj, ndërsa është e ditur se Aplikuesi për licencë mund të jetë në 
gjendje të gjenerojë disa shuma nga përdorimi dhe / ose transferimii i lojtarëve të trajnuar 
në nivel lokal, për qëllime të kontabilitetit, kostot që lidhen me sektorin rinor të Aplikuesit 
nuk duhet të përfshihen në pasqyrën e bilancit - pasi vetëm kostoja e lojtarëve të blerëduhet 
të kapitalizohet.  
 
c) Amortizimi duhet të fillojë pas blerjes së regjistrimit të lojtarit. Amortizimi ndërpritet kur 
aseti klasifikohet si i mbajtur për shitje ose kur aseti çregjistrohet (dmth regjistrimi është 
transferuar në një klub tjetër), cilado që vjen e para. 
 
d) Të gjitha shumat e kapitalizuara të lojtarit duhet të shqyrtohen individualisht çdo vit nga 
menaxhmenti për zhvlerësim. Nëse shuma e rikuperueshme për një lojtar individual është 
më e ulët se shuma bartëse në pasqyrën e bilancit, shuma bartëse duhet të përshtatet me 
shumën e rikuperueshme dhe me normën e pagesës në llogarinë e fitimit dhe humbjes, si 
një kosto zhvlerësimi. Aplikuesit për licencë duhet të zbatojnë politika të qëndrueshme të 
kontabilitetit lidhur me kostot e regjistrimit të lojtarit. 
 
e) Fitimi / (humbja) për shitjen e regjistrimit të lojtarit në një klub tjetër që pranohet në 
llogarinë e fitimit dhe humbjes është diferenca midis të hyrave nga shitja dhe shuma e 
bartur e mbetur e regjistrimit të lojtarit në pasqyrën e bilancit në datën e transferimit. 

 
5. Aplikuesi për licencë duhet të përgatisë informacion shtesë (që duhet t’i dorëzohet Licencuesit), 
nëse kërkesat e kontabilitetit të përshkruara në këtë aneks nuk plotësohen nga sqarimet dhe trajtimi 
I kontabilitetit në pasqyrat e audituara financiare vjetore. Informacioni shtesë duhet të përfshijë një 
pasqyrë të rivlerësuar të bilancit, llogarinë e përfitimit dhe humbjes dhe çdo shënim përcjellës për të 
përmbushur kërkesat e përcaktuara më sipër. Gjithashtu duhet përfshirë një shënim (ose shënime) I 
cili bashkërendon rezultatet dhe pozicionin financiar të paraqitur në dokumentin e informacionit 
shtesë me ato të paraqitura në pasqyrat e audituara financiare (që janë përgatitur në bazë të 
praktikës kombëtare të kontabilitetit). Informacioni financiar i riparaqitur duhet të vlerësohet nga 
auditori me anë të procedurave të rëna dakord.  
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ANNEKSI4: 
Nocioni i ‘pagesave të vonuara’  

 
1. Pagesat konsiderohen si të vonuara nëse ato nuk janë paguar sipas kushteve të vendosura. 
 
2. Pagesat nuk konsiderohen si të vonuara, brenda kuptimit të këtyre Rregulloreve, nëse Aplikuesi 
për licencë (dmth klubi debitor) është në gjendje të vërtetojë deri më 31 Mars (lidhur me Nenet 18 
(3), 18 (4) dhe 18 (5)) që: 
 

a) ka paguar shumën e duhur në tërësi; ose 
 
b) ka bërë një marrëveshje të shkruar që është pranuar nga kreditori për të shtyrë afatin e 
pagesës përtej afatit të zbatueshëm (shënim: nëse kreditori nuk ka kërkuar pagimin e një 
pagese të vonuar, kjo nuk konsiderohet një zgjatje e afatit të pagesës); ose 
 
c) pretendime ligjore janë ngritur dhe janë gjykuar si të pranueshme nga autoritetet 
kompetente sipas legjislasionit kombëtar, apo nëse janë hapur procedura me autoritetet  
kombëtare apo ndërkombëtare të futbollit apo me gjykatën përkatëse të arbitrazhit, lidhur 
me këto pagesa të vonuara. Nëse organet e licencimit të klubit gjykojnë se procedurat mund 
të jenë hapur nga aplikuesi për licencë me qëllimin e vetëm për t’iu shmangu afateve të 
aplikueshme të përcaktuara në këto Rregullore (në mënyrë që të fitojnë kohë), shuma 
përkatëse do të vazhdojë të konsiderohet si pagesë e vonuar; ose 
 
d) ka kontestuar tek organi kompetent sipas ligjit kombëtar, autoritetet kombëtare ose 
ndërkombëtare të futbollit ose tek tribunali përkatës I arbitrazhit, një kërkesë e cila është 
ngritur ose procedurat të cilat janë hapur kundër tij nga një kreditor lidhur me pagesat e 
vonuaradhe është në gjendje të demonstrojë në mënyrë të pranueshme për organet e 
licencimit të klubit,se ka vendosur arsyet për kontestimin e kërkesës apo procedurave të 
cilat janë hapur si të pabazuara, shuma do të vazhdojë të konsiderohet si pagesë e vonuar; 
ose 
 
 
e) është në gjendje të demonstrojë në mënyrë të pranueshme nga organet e licencimit të 
klubit, që ka marrë të gjitha masat e arsyeshme për të identifikuar dhe për të paguar 
kreditorin e klubit lidhur me kompensimin e trajnimit dhe kontributet e solidaritetit (siç 
përcaktohet në Rregulloret e FIFA-s mbi Satusin dhe Transferimin e Lojtarëve). 
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ANEKSI 5: 
Procedurat e vlerësimit të Licencuesit për kriteret financiare dhe kërkesat 

 
A. Parimi 
 
Procesi i vlerësimit, i cili kontrollon përputhjen me kriteret financiare të përcaktuara në Nenin 21 i 
referohet hapave specifikë të vlerësimit që duhet të ndiqen nga Licencuesi siç janë përcaktuar më 
poshtë.  
 
B. Vlerësimi i raportit të audituesit në pasqyrat financiare vjetore dhe të ndërmjetme 
 
1. Për sa i përket pasqyrës financiare vjetore, Licencuesi duhet të ndjekë si minimum, procedurat e 
mëposhtme të vlerësimit: 
 

a) Të vlerësojë nëse perimetri I zgjedhur I raportimit është i përshtatshëm për qëllime të 
licencimit të klub. 
 
b) Të vlerësojë informacionet e dorëzuara (raportet financiare vjetore dhe të ndërmjetme, të 
cilat mund të përfshijnë gjithashtu informacione shtesë) për të ngritur bazat e vendimit për 
licencim. 
 
c) Të lexojë dhe vlerësojë pasqyrat financiare vjetore dhe të ndërmjetme si dhe raportin e 
auditorit mbi këto të fundit. 
 
d) T’i adresojë pasojat e ndonjë modifikimi të raportit të auditorit (krahasuar me një 
formular raporti pa kufizime) dhe/ose ndryshimet krahasuar me kërkesat minimale për 
përshkrim dhe llogari sipas paragrafit 2 më poshtë. 

 
2. Pasi ka vlerësuar perimetrin e raportimit dhe ka lexuar raportin e auditorit mbi pasqyrën 
financiare vjetore dhe të ndërmjetme, Licencuesi duhet t’i vlerësojë ato sipas artikujve të 
mëposhtëm:  
 

a) Nëse perimetri i raportimit nuk i plotëson kërkesat e Nenit 18 (1), Licenca e UEFA-s duhet 
të refuzohet. 
 
b) Nëse raporti i auditorit ka një opinion pa kufizime, pa modifikime, kjo përbën një bazë të 
mirë për dhënien e Licencës së UEFA-s. 
 
c) Nëse raporti i auditorit nuk ka opinion apo ka opinion kundër, Licenca e UEFA-s duhet të 
refuzohet, përveç nëse një vlerësim tjetër auditi me një opinion jo kundër sigurohet (në 
lidhje me pasqyra tjera financiare të njëjtit vit, të cilat i plotësojnë kërkesat minimale) dhe 
Licencuesi të jetë i kënaqur me opinionin pasardhës të auditorit. 
 
d) Nëse raporti i auditorit, vë theksin mbi problematikën dhe dyshon mbi aftësinë e subjektit 
për të qenë fitimprurës, Licenca a UEFA-s duhet të refuzohet, përveç në rastet kur: 
 

i) një opinion tjetër i auditit për të njëjtin vit financiar hedh poshtë të mësipërmet; 
apo 
 
ii) dokumenta shtesë që tregojnë aftësinë e Aplikuesit për licencë për të qenë 
fitimprurës deri të paktën në fund të Sezonit të licencës , i janë dorëzuar Licencuesit 
dhe ky i fundit i ka vlerësuar si të kënaqshme. Dokumentat me informacione shtesë 
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përfshijnë, por jo detyrimisht vetëm, informacionin e përshkruar në Nenin 18 (6) 
(Informacion financiar për të ardhmen).  

 
e) Nëse raporti i auditorit, vë theksin mbi problematikën dhe dyshon mbi aftësinë e subjektit 
për të qenë fitimprurës, atëherë Licencuesi duhet të konsiderojë përfshirjen e 
modikifikimeve me qëllim të licencimit të klubit. Lincenca e UEFA-s duhet të refuzohet, 
përveç kur sillen dokumenta shtesë të cilat janë dorëzuar dhe vlerësuar si të kënaqshme nga 
Licencuesi. Prova shtesë që mund të kërkohen nga Licencuesi do të varen nga arsyeja e 
modifikimit të raportit të auditimit. 
 
f) Nëse raporti i auditorit bën një referencë për çdo situatë të përcaktuar në nenin 18 (5) (b) 
(iv), Licenca e UEFA-s duhet të refuzohet. 

 
3. Nëse Aplikuesi për licencë siguron informacione, Licencuesi duhet vlerësojë edhe raportin e 
auditorit mbi procedurat e rëna dakord në lidhje me informacionin shtesë. Licenca e UEFA-s mund të 
refuzohet nëse kjo përfshin referencë gabimesh dhe/ose përjashtimesh. 
 
C. Vlerësimi i pagesave të vonuara kundrejt klubeve të tjera, punonjësve dhe autoriteteve 
sociale/tatimore 
 
1. Në lidhje me pagesat e vonuara kundrejt klubeve të tjera, punonjësve dhe autoriteteve 
sociale/tatimore, informacioni I dorëzuar nga Aplikuesi për licencë vlerësohet nga auditorë të 
jashtëm të pavarur të cilët do të kryejnë vlerësimin përkatës sipas paragrafit 2, 3 dhe 4 më 
poshtë.Nga ana e tij, Licencuesi duhet të shqyrtojë raportin e auditorit dhe, në veçanti, të verifikojë 
se mostra e zgjedhur nga auditori është e kënaqshme. 
 
2. Për sa i përket pagesave të vonuara kundrejt klubeve të tjera, auditorët duhet të vlerësojnë 
informacionin e paraqitur nga Aplikuesi për licencë, në veçanti tabelat e transfere dhe dokumentet 
përkatëse mbështetëse, detajuar si më poshtë: 
 

a) Përputhjen e totalit të tabelës së pagesave të transfereve me shumën e “Llogarive të 
pagesave lidhur me transferet e lojtarëve’ në pasqyrën financiare vjetore të 31 Dhjetorit. 
 
b) Kontrollin matematik të përputhjes së tabelave të pagesave të transfereve. 
 
c) Përzgjedhjen e një shembulli nga transferet/borxhet e lojtarëve, krahasimin e 
marrëveshjes korresponduese me infomacionin e tabelës dhe nënvijëzimin e 
transferit/borxhit. 
 
d) Përzgjedhjen e një shembulli nga pagesat e transfereve, krahasimin e tyre me 
infomacioninnë tabelën e transfereve dhe nënvijëzimin e pagesave të zgjedhura. 
 
e) Nëse sipas tabelës së pagesave për transfere ka një pagesë që duhej bërë deri më 31 mars 
për një transfer që bështë bërë para 31 dhjetor-it të vitit të kaluar, të verifikohet se, para 31 
Marsit: 
 

i) një marrëveshje është arritur sipas Aneksit4 (2) (b); ose 
 
ii) një mosmarrëveshje/kërkesë/procedim është ngritur sipas Aneksit 4 (2) (c) ose 
është kontestuar sipas Aneksit 4 (2) (d); ose 
 
iii) të gjitha masat e arsyeshme janë ndërmarrë sipas Aneksit 4 (2) (e). 
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f) shqyrtimin e të gjitha ose të disa deklaratave bankare, në mbështetje të pagesave. 
 
g) Nëse e aplikueshme: marrjen dhe shqyrtimin e dokumentave, përfshirë marrëveshjet me 
klubin/klubet e futbollit përkatëse dhe/ose korrespondencën me organin kompetent, në 
mbështetje të pikës e(i), e(ii) dhe/ose e(iii) më lart. 

 
 
 
3. Për sa i përket pagesave të vonuara kundrejtpunonjësve, auditorët duhet të vlerësojnë 
informacionin e paraqitur nga Aplikuesi për licencë, në veçanti tabelën e punonjësve dhe 
dokumentet përkatëse mbështetëse, detajuar si më poshtë: 
 

a) Marrjen e listës së punonjësve të përgatitur nga menaxhuesit. 
 
b) Përputhjen e totalit të tabelës së pagesave të punonjësve me shumën e “Llogarive të 
pagesave të punonjësve’ në pasqyrën financiare vjetore të 31 Dhjetorit. 
 
c) Marrjen dhe inspektimin e një mostre të rastësishme të vërtetimeve të punonjësve dhe 
krahasimi i informacionit me atë që përmban tabela e punonjësve. 
 
d) Nëse, sipas Licencuesit ka një pagesë që duhej bërë deri më 31 Mars, që i referohet 
pagesave lidhur me detyrimet kontraktuale apo ligjore të punonjësve të vet që është ngritur 
para31 dhjetor-it të kaluar. të verifikohet se, para 31 Marsit: 
 

i) një marrëveshje është arritur sipas Aneksit4 (2) (b); ose 
 
ii) një mosmarrëveshje/kërkesë/procedim është ngritur sipas Aneksit 4 (2) (c) ose 
është kontestuar sipas Aneksit 4 (2) (d); ose 

 
e) shqyrtimin e të gjitha ose të disa deklaratave bankare, në mbështetje të pagesave. 
 
f) Nëse e aplikueshme: shqyrtimin e dokumentave, përfshirë marrëveshjet me punonjësin 
(it) përkatës dhe/ose korrespondencën me organin kompetent, në mbështetje të 
përfaqësimeve sipas d(i) dhe/ose d(ii) më lart. 

 
4. Për sa i përket pagesave të vonuara kundrejtautoriteteve sociale/tatimore, auditorët duhet të 
vlerësojnë informacionin e paraqitur nga Aplikuesi për licencë, në veçanti tabelën sociale/tatimore 
dhe dokumentet përkatëse mbështetëse, detajuar si më poshtë: 
 

a) Marrjen e tabelës sociale/tatimoretë përgatitur nga menaxhuesit. 
 
b) Përputhjen e totalit të pagesave të tabelës sociale/tatimore me shumën e “Llogarive të 
pagesave të autoriteteve sociale/tatimore’ në pasqyrën financiare vjetore të 31 Dhjetorit. 
 
c) Marrjen edokumenteve mbështetëse përkatëse. 
 
d) Nëse, sipas Licencuesit ka një pagesë që duhej bërë deri më 31 Mars, që i referohet 
pagesavekundrejt autoriteteve sociale/tatimore si rezultat i detyrimeve kontraktuale apo 
ligjore të punonjësve të vet që është ngritur para31 dhjetor-it të kaluar. të verifikohet se, 
deri më 31 Mars: 
 

i) një marrëveshje është arritur sipas Aneksit4 (2) (b); ose 
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ii) një mosmarrëveshje/kërkesë/procedim është ngritur sipas Aneksit 4 (2) (c) ose 
është kontestuar sipas Aneksit 4 (2) (d); ose 

 
e) shqyrtimin e të gjitha ose të disa deklaratave bankare, në mbështetje të pagesave. 
 
f) Nëse e aplikueshme: shqyrtimin e dokumentave, përfshirë marrëveshjet me autoritetet 
përkatëse sociale/tatimore dhe/ose korrespondencën me organin kompetent, në 
mbështetje të përfaqësimeve sipas d(i) dhe/ose d(ii) më lart. 

 
 
 
D. Vlerësimi i letrës së prezantimit me shkrim para vendimit për licencim 
 
1. Për sa i përket letrës së prezantimit, Licencuesi duhet ta lexojë dhe të konsiderojë ndikimin e 
ndonjë ndryshimi domethënës që ka ndodhur në lidhje me kriteret e licencimit. 
 
2. Licencuesi duhet gjithashtu ta lexojë dhe vlerësojë informacionin në lidhje me ndonjë Ngjarje apo 
Kusht të një Rëndësie Ekonomike Madhore, në kombinim me deklaratat financiare vjetore, 
informacionin financiar për të ardhmen dhe ndonjë provë të dokumentuar të dorëzuar nga Aplikuesi 
për licencë. 
 
3. Licencuesi duhet të vlerësojë aftësinë e klubit anëtar për të vazhduar aktivitetin fitimprurës deri të 
paktën në fund të sezonit të licencës. Licenca e UEFA-s duhet refuzuar, nëse bazuar në informacionin 
financiar që Licencuesi ka vlerësuar, në gjykim të Licencuesit, Aplikuesi për licencë mund të mos jetë 
në gjendje të vazhdojë aktivitetin fitimprurës deri të paktën në fund të sezonit të licencës. 
 
4. Nëse Aplikuesi për licencë ose cilado kompani mëmë e Aplikuesit për icencë e përfshirë në 
perimetri e raportimit është / ka kërkuar mbrojtje ose ka marrë / është ende duke marrë mbrojtje 
nga kreditorët e saj në pajtim me ligjet ose rregulloret brenda 12 muajve para Sezonit të licencës, 
atëherë Licenca e UEFA-s duhet të refuzohet. Për të shmangur dyshimin, Licenca e UEFA-s gjithashtu 
duhet të refuzohet edhe nëse entiteti në fjalë nuk është duke marrë mbrojtje nga kreditorët e saj në 
momentin kur vendimi për licencim është marrë. 
 
E. Vlerësimi për informacionin financiar të së ardhmes 
 
1. Për sa i përket informacionit financiar për të ardhmen, Licencuesi duhet të vlerësojë nëse janë 
shkelur apo jo indikatorët e përcaktuar në Nenin 18(6). Nëse një indikatorë është shkelur, auditorët 
duhet të vlerësojnë informacionin financiar për të ardhmen më gjerësisht, siç përcaktohet në par. 2 
më poshtë. 
 
2. Procedurat e vlerësimit duhet të përfshijnë, si minimum, në vijim: 
 

a) Të kontrollohet nëse informacioni financiar për të ardhmen është aritmetikisht i saktë; 
 
b) Përmes bisedimeve me menaxhuesit dhe shqyrtimin e informacionit financiar për të 
ardhmen, të përcaktohet nëse informacioni financiar për të ardhmen është përgatitur duke 
përdorur supozimet e përshkruara dhe rreziqet e mundshme; 
 
c) Të kontrollohet nëse bilancet fillestare të informacioneve financiare për të ardhmen 
përputhen me pasqyrën e bilancit të paraqitur në deklaratën financiare vjetore të paraqitur 
në deklaratat pasardhëse financiare vjetore; dhe 
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d) Të kontrollohet nëse informacioni financiar për të ardhmen është aprovuar formalisht nga 
organi ekzekutiv i Aplikuesit për licencë. 
 
e) Nëse është e aplikueshme: të shqyrtohen dokumentet mbështetëse përkatëse, duke 
përfshirë për shembull marrëveshjet me sponsorët, objektet bankare, rritjen e kapitalit 
aksionar, garancitë bankare dhe procesverbalin e bordit. 

 
3. Licencuesi duhet të vlerësojë likuiditetin e Aplikuesit për Licencë (dmth disponueshmërinë e 
parave pas marrjes së llogarisë të angazhimeve financiare) dhe aftësinë e tij për të vazhduar punën 
deri të paktën në fund të sezonit të licencës.Licenca e UEFA-s duhet refuzuar, nëse bazuar në 
informacionin financiar që Licencuesi e ka vlerësuar, në gjykim të Licencuesit, Aplikuesi për licencë 
mund të mos jetë në gjendje të plotësojë detyrimet e tij financiare dhe të vazhdojë punën deri të 
paktën në fund të sezonit të licencës. 
 
 
 
Aneksi 6 

Procesi themelor 

 

   

HAPI KËRKESA DATA E AFATIT TË FUNDIT 
   
 

1 
 
Administrata për Licencim fton Klubet të njoftojnë FFK-
në  me shkrim për qëllimin e tyre për të aplikuar për  
Licencë të UEFA-s 
 

 
1 Shkurt 2017 

   
 

2 
 
Administrata për Licensim merr njoftim formal nga 
Klubet e interesuara për të aplikuar për Licencë Të 
UEFA-S 
 

 

8 Shkurt 2017 

 

   
 

3 
 

 
Administrata për Licensim prodhon dhe shpërndan 
Formularët/Modelet për Aplikim për Licencë të UEFA-s 
 

 

12Shkurt 2017 

   
 

4 
 
Aplikuesi për licencë e dorëzon Formularin/Modelin 
për aplikim të plotësuar dhe dokumentacionin 
mbështetës për kriteret ligjore në Administratën për 
Licencim 
 

 
26Shkurt 2017 

   
 

5 
 
Aplikuesi për licencë e dorëzon Formularin/Modelin 
për aplikim të plotësuar dhe dokumentacionin 
mbështetëspër çështje sportive dhe personel  në 
Administratën për Licencim 

 
11 Mars 2017 



 65 

 
   
 

6 

 
Aplikuesi për licencë e dorëzon Formularin/Modelin 
për aplikim të plotësuar dhe dokumentacionin 
mbështetës për Kriteret financiare në Administratën 
për Licencim 
 

 
1 Prill 2017 

   

 

7 

 
Aplikuesi për licencë e dorëzon Formularin/Modelin 
për aplikim të plotësuar dhe dokumentacionin 
mbështetës për Kriteret Infrastrukturore në 
Administratën për Licencim 

 
8Prill 2017 

   
 

8 
 
Administrata për Licencim shqyrton dokumentacionin e 
dorëzuar për të gjitha kriteret dhe I përgatitë komentet 
me shkrim për secilin Aplikues për Licencë dhe I 
këshillon për informacion shtesë të nevojshëm ose 
dokumentacion ekzistues të ndryshuar / korrigjuar 
 

 
18Prill 2017 

   
 

9 
 
Aplikuesi për licencë e dorëzon sërish dokumentacionin 
pas këshillës së Administratës për Licencim 
 

 
25Prill 2017 

   
 

10 
 

 
Administrata për Licencim përgatit raport për çdo 
Aplikim për Licencë të UEFA-s për Bordin e Shkallës së 
Parë (BSHP) dhe e dorëzon dokumentacionin në BSHP 
 

 
2 Maj 2017 

   
 

11 
 

 
BSHP-ja shqyrton Aplikimet për Licencë të UEFA-s dhe 
vendos për dhënien / refuzimin e licencës së UEFA-s. 
Vendimi me shkrim i dërgohet secilit Aplikues për 
Licencë 
 
 

 
11 Maj 2017 

   
 

12 
 
 

 
Aplikuesit e pasuksesshëm për licencë bëjnë një ankesë 
me me shkrimpër vendimin e BSHPnë Administratën 
për Licencim duke parashtruar arsyet për ankesë 
brenda 5 ditëve nga data e vendimit të BSHP-së 
 

 
16 Maj 2017 

   
 

13 
 

 
Administrata për Licencim e informon Bordin e 
Ankesave (BA) për Ankesat ekzistuese dhe I’a përcjellë 

 
17 Maj 2017 
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 BA-së Vendimin e BSHP-së dhe dokumentacionin 
përkatës të Ankuesit 

   
 

14 
 
 

 
BA mblidhet dhe shqyrton ankesat dhe vendos për 
dhënie / refuzim të Ankesës të Aplikuesit për 
Licencë.Ankuesit I dërgohet Vendimi me shkrim 
 

 
26 Maj 2017 

   
 

15 
 

 
Administrata për Licencim I regjistron Licencat e dhëna 
dhe të refuzuara të UEFA-s për sezonin 
 

 
27 Maj 2017 

   
 

16 
 
 

 
Administrata për Licencim e informon UEFA-nëpër 
licencat e dhëna dhe të refuzuara 
 

 
31Maj 2017 

 

 

Annex 7: Procedural rules applicable to the decision-making bodies  
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Aneksi 7: Rregullat procedurale të zbatueshme për organet 

vendimmarrëse (BSHP dhe BA) 

 

Afatet e fundit 

Afatet e fundit të procesit themelor janë përcaktuar në Aneksin 6. 

 

Ruajta e parimeve për trajtim të barabartë 

Të drejtat themelore procedurile i garantohen palëve, veçanërisht e drejta për trajtim të barabartë si 

dhe e drejta për një process të drejtë (përfshirë, por jo kufizuar në të drejtën e fjalës, të drejtën për 

të konsultuar dosjen e rastit,të drejtën për nxjerrjen e provave, të drejtën për të marrë pjesë në 

paraqitjen e provave dhe të drejtën për një vendim të arsyetuar në rast të refuzimeve / tërheqjeve 

të licencës.)  

 

Përfaqësimi 

Palët kanë të drejtë për përfaqësim ligjor përpara organeve vendimmarrëse. 

Organet vendimmarrëse mund të kërkojë nga përfaqësuesi I palës të paraqes dëshmi me shkrim për 

kualifikimet e tij, si dhe kompetencën e advokatit. 

 

E drejta për t’u dëgjuar 

Palët kanënë të drejtën për tu dëgjuar. 

Organet vendimmarrëse duhet të fillojnë duke verifikuar identitetin e personave (me të drejtë për të 

përfaqësuar palën) para se të kërkojnë nga ata që të tregojnë të vërtetën. Ata duhet t’i informojnë 

ata se sanksionet disiplinore mund të merren ndaj tyre nëse ofrojnë dëshmi të rreme. 

 

Gjuhët zyrtare 

Gjuhët zyrtare para organit vendimmarrës janë Gjuha Shqipe dhe Gjuha Serbe. 

 

Afatet kohore për të përpunuar një kërkesë  

Afatet kohore të cilat vihen kur një vendim është njoftuar fillojnë në ditën pas njoftimit. Të shtunat, 

të dielat dhe festat publike kombëtare duhet të përfshihen në llogaritje. 

Afatet kohore përfundojë në mesnatë në ditën e fundit. Nëse afati i fundit është e shtunë, e diel apo 

festë publike kombëtare, afati mbaron në ditën e parë pasuese të punës. 

Afatet kohore për ankesë 

Afati kohor për ankesë është 5 ditë pas njoftimit të vendimit të kontestuar. 
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Ankesa e sjellë për shkak të një mohimi të dyshuar të drejtësisë apo një vonese të pajustifikuar 

mund të paraqitet në çdo kohë. 

 

Rezultatet e ankesës 

Ankesa kundër vendimit të dhënies, refuzimit apo tërheqjes së licencës nuk ka rezultate të vonuara. 

 

Lloji i provave të kërkuara 

Të gjitha provat mund të konsiderohen nga organet vendimmarrëse. Kjo përfshin, por nuk kufizohet 

në, dëshmitë e palës, dëshmitë e dëshmitarëve, dokumentet dhe të dhënat, regjistrimet, 

inspektimet në vend dhe raportet e ekspertëve. 

Detyrimi për argumentim 

Aplikuesi për licencë ka detyrimin të paraqesë argumente. 

 

Vendimet 

Vendimet e organeve vendimmarrëse duhet të jenë me shkrim dhe duhet të përmbajnë: 

a) vendi ku janë lëshuar;  

b) datën në të cilën ato janë lëshuar; 

c) emrat e anëtarëve të organit vendimmarrës të cilët kanë marrë pjesë në shqyrtim; 

d) emrat e palëve dhe të përfaqësuesve të tyre; 

e) një përmbledhje të fakteve dhe provave përkatëse; 

f) parashtresat e palëve; 

g) rregullat e zbatueshme dhe bazat mbi të cilat vendimet janë të bazuara (mendime të ndara mund 

jepen në vendime); 

h) pjesa operative, duke përfshirë ndarjen e kostove; 

i) nënshkrimi i kryesuesit të organit për licencim të klubit; dhe 

j) njoftim mbi kushtet e anjesës (përfshirë formën, organin kompetent dhe afatin e fundit për 

ankesë). 

 

Bazat për ankesa 

Një ankues mund të përmendë: 

a) një shkelje të ligjit, duke përfshirë abuzimin e kompetencave diskrecionale; 

b) një shkelje e dispozitave statutore ose rregullatore; 

c) njëvendosje e pasaktë ose jo e plotë e fakteve. 
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Përmbajtja dhe forma e mbrojtjes 

Mbrojtja të jetë në formë të shkruar. 

Deklarata e apelit duhet të përfshijë: 

- vendimi ndaj të cilit është ankuar; 

- bazat e forta të ankesës; 

- mbrojtjet; dhe 

- çdo fakt apo prove e mbajtur nga ankuesi, si dhe propozimi për të dhënë dëshmi. 

 

Diskutimet 

Diskutimet mbahen pas dyerve të mbyllura. 

 

Kostot e procedurave/ taksa administrative/ depozita  

Kostot e proceduravembahen në përputhje me rezultatin e procedurave; kur Aplikuesit për Licencë I 

jepet licenca, nuk duhet të mblidhet asjnë kosto. 

Kostot e shkaktuara në mënyrë abuzive nga pala i ngarkohen këtij të fundit, pavarësisht nga rezultati 

i procedurës. 

Asnjë kompensim procedural (përfshirë kostot e përfaqësimit) nuk jepet në procedurat para 

organeve vendimmarrëse. 

 


