
NC haze të Ligjit per Borxhet Publike (03/L-175), Ministri I Financave dhe Guvernatori i
Bankes Qendrore, miratojne kete:

Rregullore per Tregun Primar dhe Sekondar të Letrave me Vlerë të
Qeverise

NC baze te Ligjit per BankCn Qendrore (Nr.031L-209) Banka Qendrore e Republikes sC
KosovCs vepron nC eilesinC e agjentit fiskal per Ministrine e Financave (MF) per
emetimin e letrave me viere ne emër të QeverisC sC Republikes se Kosoves. Letrat me
viere emetohen ne baza konkurruese dhe jokonkurruese. NC ankandet konkurrues,
pjesëmarrCsve tC suksesshem u alokohen etrat me vlerC nC haze tC çmimeve IC kuotuara,
ndCrsa nC ankandet jokonkurrues pjesCmarrësve u alokohen letrat me viere me çmimin e
parapCrcaktuar d.m.th letrat me viere emetohen me çmm te parapercaktuar, sic eshte
pershkruar hollesisht si me poshte.

Pjesa A e kesaj rreguiloreje permban disa perkufizime dhe dispozita të pergjithshme qC
Jane Ie aplikueshme per ankandin primar si dhe per pjesën tjeter te kesaj rreguiloreje,
Pjesa B pCrshkruan procedurat specifike per Transaksionet ne Tregun Sekondar dhe PJesa
C pershkruan Sistemin e AkterCve Primare te Letrave me Viere.

PJESA A

PERKUFIZIMET DHE IMSPOZITAT E PERGJITHSIIME

Neni I
Përkufizimet

i. Per qCllime te kCsaj rregulloreJe dote vlejne pCrkufizimet nC vijim:

1.1 “Ankand” do të thote proces I ofertimit pCrmes te cult MF benC shitjen e
letrave me vlere te QeverisC publikut me perdorimin e Sistemit te Aktereve
Primar te percaktuar ne Pjesen B te kesaj rregulloreje.

1.2 “Banke” do tC thotC nJe shoqeri aksionare qC ushtron veprimtari bankare
dhe që eshtë e licencuar sipas Iigjeve dhe rregulloreve te Republikes sC Kosoves
dhe tC Bankes Qendrore..

1.3 “Pika Bazë” do tC thote 1/100 e njC perqindeshit.



I .4”SRK” do të thote sistemi I regjistrit kontabe! që mundeson emetimin.
regjistrimin, shitjen dhe transferimin që ne mënyrC elektronike të behet emetimi I
Letrave me VLere te Qeverisë.

1.5 “Dite Pune” do te thotë çdo dite ne të ellen Banka Qendrore e Republikes se
Kosoves eshte e hapur per pune.

1.6 “BQK” do të thote Banka Qendrore e Republikës së Kosoves.

1.7 “Oferte konkurruese” do te thote norma e skontimit (zbritjes) ose çrnimi
nomina’ dhe shuma e letrave me viere të Qeverise që dorezohen nga nje
pjesërnarrës në një ankand.

1.8 “Skontim” do te thote diferenca mes vieres së Emetuar dhe shumes themetore
(principalit) tC një Bono të Thesarit.

I .9 “Shuma e Skontuar” ose “ShS” do të thote norma e skontimit të shumezuar
me numrin e diteve den në daten e matunimit, tC shumezuar me vleren e Emetuar
dhe të pjesëtuar me 360 due. Kjo eshte paraqitur në forme të fomules me poshte:

Norma e skontimit x numri I ditëve den në maturim x viera e Emetuar /360.

1.10 “Norma e Skontimit” do të thotë norma e thjeshte e interesit qe perdoret per
percaktimin e çmimit nominal të Bonove të Thesarit.

1.11 “LKP” apo Lëvrim kundrejt Pageses që do tC thote se regjistnimi I të drejtave
te reja pronesore mbi letrat me vlere tC Qeverise dhe pagesa e atyre letrave me
viere te Qeverise realizohen njekohesisht.

1.12 “Vlera e Emetuar/Viera Nominale” dote thotë viera e nje Bono të Skontuar
te Thesarit nC kohen e matunimit.

1.13 “Leter me Vlere e Qeverise” do të thotë Bono të Thesanit dhe Obligacionet e
Qeverisë të emetuara nga MF ne emër të Qevenisë së Kosovës sipas Ligjit pCi
Borxhet Publike.

1.14 “Data e Emetimit” do të thote data në të cilën Letra me Vlerë e QevenisC
emetohet dhe nga data e cila fillon akumulimi I interesit.

1.15 “Komiteti I Likuiditetit” do të thotC Komiteti I themeluar nga MF që miraton
investimin e fondeve qeveritare dhe ernetimin e borxhit tC brendshem dhe qC
perbChet nga Drejtoni I Thesarit, Guvematoni i BankCs Qendrore dhe zyrtarCt e
caktuar tC MF-sC dhe BQK-se.

1.16 “Shuma Theme!ore”(Principali) do të thote viera e EmCtuar minus shuma e
skontuar të Bonove të Thesarit. Kjo mund tC shprehet pCrmes formules nC vijim:
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Vlera e Emetuar — Shuma e Skontuar = Sliuma Themelore/Principali

1.17 “Data e Maturimit” do të thote data e pereaktuar ne të ellen një Leter me
Viere e Qeverisë maturohet dhe behet e pagueshme dhe pushon se akumuluari
interes.

1.18 “Shuma Minimale e Ofertes” do te thote shuma me e ulet e një Letre me
Vlere te Qeverise e ella do ii emetohet nje ofertuesi sipas kesaj rregulloreje.

1.19 “Ankand me cmime te Shumefishta” do të thote nje ankand tie të cilia
ofertuesi I suksesshem paguan çmimin nominal që del nga norma e kthimit
(yield) ose nga norma e skontimit e ella eshte ofertuar.

1.20 “çmimi nominal” do te thoW Norma e Skontimit x numri diteve den në
maturim /360.

1.21 “Oferte jokonkurruese” sa u perket ankandeve me çmim tC njeflshte,
nenkupton një oferte per blerjen e Letrave me Viere te Qeverise me normën e
njejte te skontimit ose me normën e kthimit (yield-in) që u eshte ofruar ofertuesve
konkurrues. Ndersa, sa u perket ankandeve me çmime të shumefishta, oferte
jokonkurruese nenkupton një oferte per blerjen e Letrave me Vlerë tie baze të
normes se kthimit (yield-it) mesatar të peshuar ose nonmës së skontimit mesatar
që u eshte ofruar ofertuesve konkurrues.

1.22 “Tregu i TPK” do të thote tregu I titujve të pakuotushem që Icrijohet kur
Akteret Primar të Letrave me Vlere, investitorët dhe Akteret Jo primarë i
paraqesin oferta per tregtimin e letrave me viere të Qeverise njëri tjetrit.

1.23 “PAR” eshte e barabartë me Vieren Nominale ose Vleren e Emetuar të nje
Obligacioni te Qeverise.

1.24 “Shuma e Emetuar” do te thotë Viera e Emetuar e një Obligacioni Qeveritar
ne kohën e emetimit fillestar.

1.25 “Pjesemarres” ose “Investitor” do tC thote nje person fizik ose person juridik
që merr pjesë ne blerjen ose shitjen e Letrave me Vlere të Qeverise dhe qC nuk
eshtë Alder Primar I Letrave me Vlere.

1.26 “Akter Primar I Letrave me Vlere” do të thote banka e ella eshte e
autorizuar që të paraqesC oferta në ankande si dhe që jane të autorizuara të shtojne
oferta në SRK.

1.27 “Ankand me çmim të njefishte” do të thote një ankand në të dim të gjithe
ofertuesit e suksesshem paguajnë çrnimin me të ulet nominal të ofertave të
pranuara pavaresisht nga norma e kthimit (yield-i) apo nga normat e skontimit të
chat ofertohen prej tyre.
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1.28 “Norma e Kthimit” (Yield-i) do të thote shkalla vjetore e kthimit den nC
matunim, qC shprehet nC forme të përqindjes.

1 .29 “Thesari” do tC thote Departamentni Thesarit në MF.

1.30 “Dita e Shlyerjes (Settlement day)” do të thote dita në të ellen behet pagesa.

Neni 2
Dispozitat e pergjithshme

Ne pajtim me Ligjin per Menaxhimin e Financave Publike dhe Pergjegjesite (03/L-48)
Thesarit I deiegohen kompetencat per zbatimin e dispozitave të kesaj rregulloreje.

Tedrejtat:

• I Vetem Akteret Pnimar të Letrave me Vlere kane të drejte të dorezojne
oferta per institucionet e tyre perkatese dhe per klientet që marrin pjesë nC
Ankandet e Letrave me Vlerë te Qeverise.

1.2 Shuma minirnale e ofertes Iconkurruese eshte pesedhjete mijë (50,000)
Euro (V(ere tC Emetuar) dhe pas kesaj në shumefishe të dhjete mijë
(10,000) Euro (Vlerë te Emetuar). BQK e ruan të drejten e ndryshimit të
numrit të ofertave dhe shumës minimale ft kërkuar si dhe të numrit te
ofertave të shumeuisheve, riëse dhe kur e konsideron të nevojshme. Per çdo
ndryshim të kCtillë do të kete njoftim paraprak.

1.3 Shuma minimale e ofertes jokonkurruese eshte njëqind mijë (100,000)
Euro (Vlere ft Emeruar ) dhe pas kesaj në shumefisha të dhjete mijë
(10,000) Euro. BQK e ruan ft drejten e ndryshimit të shumes minimale ft
kerkuar si dhe shumefisheve, nëse dhe kur e konsideron të nevojshme. Per
çdo ndryshim ft minimumit ose rritjeve do ft kete njoftim paraprak.
Shuma maksimale e ofertes jokonkurruese në çdo Ankand ështe dhjete
perlind (10%) e shumes se Ankandit.

1.4 Shuma maksimale e ofertes jokonkurruese eshte nje milion (1,000,000)
Euro (Vlere ft Emetuar). Pjesemarresit me shuma që tejkalojne një milion
(1,000,000) Euro duhet t’i referohen rregullave cihe udhëzimeve ne PjesCn
A.

1.5 BQK mban, regjistron, tregton dhe shlyen ft gjitha transaksionet e Letrave
me Viere të Qevenise përmes SRK, që përfshin shitjet fihlestare elektronike
në ankandin primar, tregtimin elektronik dhe regjistrin qendror ft letrave
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me vlere. ‘Fe gjitha të dhenat per Letrat me VIere të Qeverise ruhen dhe
perpunohen në mënyrë elektronike. Kjo do të thote se asnjë certifikate e
shtypur nuk do të leshohet per Letrat me Vlere të Qeverise te blera.
Prandaj, te gjithe Operatoret Primar te Letrave me Vlere jane të obliguar
qC te hapin një hogan nC SRK përmes plotesimit të Formulanit 1.
Formulari I mund të merret në BQK.

1.6 Akteret Pniman të Letrave me Viere që deshirojne të dorezojne oferta në
një ankand duhet ta kene piotesuar Formularin 1 me informata aktuale që
Jane nC dosje të BQK-se para se të dorezojne oferten. Formulari duhet tC
permbaje nJe liste të personave fizik te autorizuar per të paraqitur oferta në
emër të bankes ose institucionit-korporates perkatese. Pas dorezimit
fihlestar tC Formularit I, çdo institucion-korporate qC deshiron të
perditesoJë te dhenat e plotesuara ne formular duhet të dorezoje nje
Formular I te ri dhe të perditësuar në BQK.

1.7 Ankandet e Planifikuara mbahen diten e martë në ora 11:00 paradite. Ne
rastet kur Letrat me Viere te Qeverise maturohen në një dite feste zyrtare,
data e pagesës do të jetë dita e ardhshme e punës.

1.8 Shpahlja e Vieres se Emetuar te Letrave me Vlere të Qevenise të cHat do të
vihen ne ankand do të publikohet ne së paku dy (2) gazeta të perditshme
në Kosove, një Jave para dates nC tC ellen do të mbahet ankandi dhe në
uebfaqenn e BQK para ditCs se ankandit.

Neni 3
Procedurat per Ankandet c Tregut Primar

A. BONOT E THESARIT

Afati i maturimit:

BQK me urdher te Thesarit mund te emetojë Bono të Thesarit në kater
kategori kryesore te maturimit: 13 javë, 26 jave, 39 javë dhe 52 javC,
megjithese Thesari me lid veprimi tC veten mund të zgjedhe çfaredo afati
të matunimit den në 364 dite.

L.2 Akteret Pnimar jane të lejuar te dorezojne oferta të shumefishta. Ne
minimum, Akteret Primar duhet të dorezojne oferta të veçanta per klientet
e tyre dhe oferta tC veçanta per llogarine e tyre te regjistruar. AsnJe
ofertuesi të vetëm nuk mund t’i jepet me shume se pesedhjete perqind
(50%) e shumes se secilit maturim te ofruar ne secilen date të ankandit
duke iu nenshtruar diskrecionit të vetëm te Thesarit dhe BQK-se. N rastet
kur kliente Jane ofertuesit e suksesshem, atehere identiteti dhe informatat
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bankare të të gjithe pjesëmarrësve të tillë duhet te dorezohen në BQK ne
ditën e ankandit ose para kesaj dite.

AsnJe oferte nuk mund tC terhiqet pas ores 11:00 nC diten e ankandit. Te
gjitha ofertatjane te parevokueshme, përveç nëse BQK-Ja pranon nJoftimin
per revokim para ores 11:00 ne diten e ankandit.

2. Mekanizrni I çrnimit dhe atribuimit:

2.1 BQK aplikon sistemin e çmimit të njefishte per shitJen e Bonove te
Thesarit. Kjo do të thote se çmimi që u ofrohet si ofertuesve konkurrues
ashtu edhe atyrejokonkurrues eshte norma me e larte e skontirnit te ofertes
së fundit të pranuar. Megjithate, Thesari e rezervon të drejten që të
perjashtoje ofertat që nuk Jane në pajtim me elementet themelore të tregut.

2.2 BQK i selekton ofertat proporcionalisht me çmimin e prerjes. Kjo do te
thote se BQK do tC emetojë Bono të Thesarit den ne shumën e shpallur per
secilen kategori të maturimit me Vieren e Emetuar. Nese ofertat me çmimin
e prerjes që e shterojnë shumen e ofertuar e tejkalojne Vleren e Emetuar te
ofruar, BQK do të alokoje në mënyrë proporcionale shumat e Bonove të
Thesarit me çmimin e prerJes, ne mënyrë qC shuma e ofruar të shterohet.

2.3 Thesari, duke vepruar përmes BQK-se, e ruan te drejten e ndryshimit te
mekanizmit të çmimit ashtu Si C konsideron té nevojshme dhe kur e
konsideron tC nevojshme. Të gjithe pjesëmarrësit do te njoftohen në mënyrë
adekuate lidhur me çdo ndryshim te mekanizmit te çmimit.

3. Shpallja e rezultateve:

3.1 Thesari I shqyrton rezultatet e ankandit dhe ose e pranon ose e retl.izon
shitjen e Bonove të Thesarit. Rezultatet individuale të ankandit u shpallen
pjesemarrësve brenda dy (2) orëve pas ankandit, permes leshimit të
njoftimeve fituese per ofertuesit e suksesshem dhe njoftimeve refuzuese per
ofertuesit e pasuksesshem. Rezultatet gjithashtu do të shpallen në uebfaqen
e BQK-se.

3.2 NJC permbledhje e konsoliduar e rezultateve të ankandit dorezohet per
publikim ne uebfaqenn e BQK-se dhe ne uebfaqenn e MF-se në diten e
ardhshrne të punës pas secilit ankand.

3.3 Deklaratat elektronike që tregojnë zotërimet e Aktereve Primar në ankand
janC në dispozicion të Ministrit dhe Guvernatorit të BQK-se sipas kerkeses.

6



4. Procedura e Shlyerjes (Pageses):

4.1 Data e Shlyerjes per të gjitha Bonot e Thesarit Cshte T+1 ose nje ditë pune
pas dates së ankandit ose nC diten e ardhshme te panes. cdo ndryshirn i
dates se shlyerjes do te behet I ditur menjehere në mënyrë elektronike per të
gjithë AkterCt Primar dhe per publikun.

4.2 Shlyerja e Bonove te Thesarit bëhet përmes liogarive ekzistuese te bankes
nC BQK. Akterët Primar pajtohen që te paguajnë demet e likuiduara prej
1% të principalit te Bonove tC Thesarit, te cilat a jane emetuar ne një
ankand nCse ata deshtojne që tC paguajnë letrat me vlere në dawn e
shlyerjes ose para dates së shpallur te shlyerjes.

4.3 Akterët Primar duhet te dorCzojne disa informata, duke perfshire identitetin
dhe informatat bankare të secilit pjesëmarrCs per të cHin Akteret Primar
kane dorezuar oferta nC SRK në BQK ne kohen e dorezirnit tie DaWn e
Ankandit.

5. Procedural e Pageses se Maturimit:

5.1 Ne apo para dates së maturimit, Thesari e udhezon BQK-ne që tC debitoje
Ilogarine nledhese te MF-se per pagimin e te gjitha shumave të maturuara.
Pas kesaj, nC dawn e maturimit, BQK-ja do të kreditoje te ardhurat nga
maturimi në llogarite rrjedhese te Aktereve Primare tie BQK.

5.2 Akteret Prirnar do te kreditojne në 1!ogarite e klientëve te tyre shumat e
maturuara nC daten e inaturimit.

5.3 NC daten e maturimit, investitorit do t’i paguhet Viera e Emetuar.

6. Tarifat per shlyerjen e maturimit:

6.1 BQK do te vendose tarifa fikse prej dy (2) Eurove per çdo transaksion per të
gjitha transaksionet me Bonot e Thesarit. Me pajtimin e Thesarit, BQK e
ruan te drejtCn e ndryshimit të kesaj tarife ashtu si e konsideron të
nevojshme dhe kur e konsideron të nevojshme.

6.2 Te ardhurat e fituara nga Bonot e Thesarit nuk I nenshtrohen tatimit sipas
rregulloreve aktuale tatimore. Megjithate, nese te ardhurat nga Letrat me
Vierë të Qeverise behet e tatueshme, ështe pergjegjesi e Aktereve Primare
dhe investitorëve te tjerë qC t’i perrnbushin detyrimet e tyre tatimore.
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B. NOTAT DHE OBLIGACIONET E QEVERISE

7. Afati i maturimit:

7.1 BQK me urdher të Thesarit mund të emetoJe Letra me Viere të Qeverisë
me afat të maturimit den në nJezet vite.

8. Procedurat e Ankandit per Notat dhe Obligacionet e Qeverise:

8.1 Ankandet per Notat dhe Obligacionet e Qevenise mbahen sipas vendimit të
Thesarit. Datat specifike per mbajtJen e ankandeve per obligacionet e
Qevenise do të shpallen në shtypin kombetar dhe do të publikohen në
tiebfaqe të MF-se dhe BQK-se. ShpaIlja per mbajtJen e ankandit duhet te
publikohet në tt pakten dy (2) gazeta të perditshme ne Kosove, nJe JavC
para dates së mbajtjes se ankandit dhe në uebfaqenn e BQK dy Jave para
dates së ankandit.

8.2 Akteret Pnimare Jane të lejuar tC dorezoJne oferta të shumeflshta. Ne
minimum, Akteret Priman duhet te dorezojne oferta të veçanta per klientet
e tyre dhe ofenta Éë veçanta pen lloganine e pronësisë se tyre vetjake. Asnjë
ofertues I vetëm nuk mund te shperblehet me shume se pesedhjete përqind
(50%) e shumes së secilit matunim të ofruar në secilen date te ankandit
duke lu nenshtruar diskrecionit të vetëm të Thesarit dhe BQK-se. Ne rastet
kur klientet Jane ofertuesit e suksesshem, atehere identiteti dhe informatat
bankare të të gjithe pjesëmarrësve te ketille duhet të dorezohen në BQK nC
diten e Ankandit ose para kesaj dite.

8.3 AsnJe oferte nuk mund të terhiqet pas ores 11:00 ne diten e ankandit. Te
gjitha ofertat Jane te parevokueshme, përveç nëse BQK pranon nJoftimin
per revokim para ores 11:00 në diten e ankandit.

9. Mekanizmi I çmimit dhe atribuimit:

9.1 BQK aplikon sistemin e çmimit të njefishte per shitjen e Notave dhe
Obligacioneve të Qevenise. KJo do te thote se cmimi që u ofrohet si
ofertuesve konkurrues ashtu edhe atyre jokonkurrues eshte norma me e
Iarte e skontimit të ofertes së fundit të pranuar që do te JeW i nJeJte per të
gjithe. Kjo eshte ekuivatente me çmimin me të ulët dhe normën e kthimit
(yieldin) me të lante në te chin Jane pranuar ofertat. Ofertat konkurruese
pranohen duke filluar me normat e kthimeve (yield-et) me të uleta, duke
kaluar në mënyrë të nJepasnjeshme dreJt normave te kthimeve (yield-eve)
me të larta den në shurnen e nevojshme per permbushjen e ofertes publike.
Megjithate, Thesani e ruan të dnejten e penJashtimit të ofertave që nuk Jane
në pajtim me elementet themelore te tregut. Ofertat në normat e kthirneve
(yielde-ve) me të larta te pranuara do të perpjesetohen, nCse eshte e
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nevojshme, per dhenien e vieres se Emetuar tC letrave me viere afer
shumes se ofertes publike tC publikuar.

9.2 Thesari, duke vepruar permes BQK-se, e ruan të drejten e ndryshimit të
mekanizmit te çmimit ashtu si e konsideron të nevojshme dhe kur e
konsideron të nevojshme. Te gjithe Akteret Primate do të njoftohen në
mënyrë adekuate lidhur me çdo ndryshim te mekanizmit te çmimit.

10. ShpaIIja e rezultateve:

10.1 Thesari I shqyrton rezultatet e ankandit dhe ose e pranon ose e refuzon
shitjen e Notave dhe Obligacioneve te Qeverise. Rezultatet individuale te
ankandit u shpallen Aktereve Primare brenda dy (2) orëve pas ankandit
përmes leshimit të njofiimeve fituese per ofertuesit e suksesshem dhe
njoftimeve refuzuese per ofertuesit e pasuksesshem. Rezuttatet gjithashtu
do te shpallen në uebfaqenn e BQK.

10.2 Nje përmbledhje e konsoliduar e rezultateve të ankandit dorezohet per
publikim në uebfaqen e BQK-së dhe ne uebfaqen e MF-se ne diten e
ardhshme te punes pas secilit ankand.

10.3 Dekaratat elekironike qe tregojnë zotërimet e Aktereve Primar në secilin
emetim te Letrave me Vlerë të Qeverise Jane në dispozicion të Ministrit
dhe Guvernatorit sipas kerkeses.

11. Procedura e Shlyerjes (Pageses):

11.1 Data e Shlyerjes per te gjitha Obligacionet e Qeverise eshte T+1 ose një
dUe pas dates së ankandit ose në diten e ardhshme te punes. cdo ndryshim
I dates së shlyerjes do të behet I ditur menjehere per te gjithe Operatoret
Primare dhe per publikun.

11.2 Shlyerja e Obligacioneve të Qeverise behet përmes Ilogarive ekzistuese të
bankes nC BQK. Akteret Primare pajtohen që të paguajnë demet e
likuiduara prej 1% te shumes se Emetuar të Bonove të Thesarit tU cHat u
Jane emetuar në nje ankand nëse ata deshtojne qe te paguajnë letrat me
vlere ne DaWn e Shlyerjes ose para kesaj date. Akteret Primare duhet te
dorezojne disa informata. duke perfshire identitetin dhe informatat bankare
te secilit pjesëmarrës per të dim Akteret Primate kane dorezuar oferta në
SRK në BQK ne kohen e dorezimit në Daten e Ankandit.

12. Procedurat e Pageses së JnteresitlMaturimit:

12.1 Ne ose para dates se maturimit, Thesari e urdheron BQK-ne qe te debitojë
ilogarine aktuale te MF-se per pagimin e të gjitha shumave te maturuara.
Pas kesaj, ne daten e maturimit ose të pagimit te interesit, BQK do të
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kreditoje shumeri e maturuar ose interesit nga maturimi në Ilogarite
aktuale të bankes tie BQK. Pagesat e interesit nga maturimi do të
kreditohen nga banka në Ilogarite e kilenteve të bankes që Jane pronar tC
Obligacioneve ne te njëjtën dite.

12.2 Ne daten e maturimit, investitorit I paguhet shuma e Emetuar dhe pagesa e
fundit e interesit.

12.3 Pagesat e interesit behen çdo gjysme vit (çdo gjashte muaj) pCrvec nëse
eshte pereaktuar ndryshe nC shpallje.

13. Tarjfat e Transaksionit:

13.1 BQK-ja ngarkon një tarif’e tC transaksionit per të gjitha transaksionet ne
tregun prirnar tC notave dhe obligacioneve të Qeverise prej dy (2) Eurove.
Kjo eshte tarifi fikse që vendoset nga BQK me pajtimin e Thesarit. BQK e
ruan të drejten që ta ndryshoje kete tarife me paJtimin e Thesarit ashtu si e
konsideron tC nevojshme dhe kur e konsideron të nevojshme.

13.2 Te hyrat nga interesi nga Notat dhe Obligacionet e Qeverise nuk I
nenshtrohen tatimit sipas rregulloreve aktuale tatimore. MegjithatC, nese të
hyrat nga interesi nga Notat dhe Obligacionet e Qeverise behen te
tatueshme, eshte pergjegjesi e Aktereve Primare dhe investitorëve te tjere
qC t’i respektojne ligjet e aplikueshme tatimore.

Neni 4
Procedurat per Transaksionet Jokonku rruese

A. BONOT E THESARIT, NOTAT DHE OBLIGACIONET E QEVERISE

Procedurat e Pergjithshme:

I. I Transaksionet jokonkurruese duhet të zhvillohen permes BQK-se dhe
Aktereve Primare. Per informata të metutjeshme, investitorët që
deshirojne të marrin pjesë përmes dorezimit te ofertave jokonkurruese
duhet të kontaktojne cilindo Aktere Primar.

1.2 PJesemarresit Jane te lejuar qe të dorezoJne vetëm nje oferte per një leter
me vlere të Qeverise dhe ne një ankand përmes nje Akteri Primar.
Klientet mund te perdorin vetëm nje Akter Primar në nje ankand.

1.3 BQK mban dhe perpunon të gjitha transaksionet me Bonot e Thesarit,
Notat dhe Obligacionet e Qeverise ne SRK. Te gjitha tC dhenat lidhur me
Bonot e Thesarit, Notat dhe Obligacionet e Qeverise ruhen dhe
perpunohen në mënyrC elektronike. Kjo do të thotë se me rastin e blerjes
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se Bonove të Thesarit, Notave ose Obligacioneve të Qeverise nuk do të
teshohet asnjë certifikate fizike. Akteret PrimarC do të sigurojnC
identitetin dhe informatat bankare per të gjithe pjesëmarrësit dhe BQK do
të leshoje njoftime në mënyrë elektronike per tC gjithe pjesCmarrësit e
suksesshCm permes Aktereve Primare.

1.4 ‘Fe gjitha Bonot e Thesarit. Notat the Obligacionet e Qeverise te
emetuara ne kuader të një transaksioni jokonkurrues do të paguhen
përmes debitimit të Ilogarise se Operatorit Primar në BQK dhe eshte
pergjegjesi e Akterit Prirnar perkates që të sigurojë pagesen per
transaksionet jokonkurruese nga ofertuesi. Letrat me Viere te Qeverise I
kreditohen në Ilogarine e kilentit të AkteritPrimar në SRK. BQK do të
njoftoje Akterin Primar mbi shumën e Bonove te Thesarit, Notave the
Obligacioneve të Qeverise të kredituara në Ilogarite e kilenteve te tij.

2. Mekanizmi I çmimit dhe atribuimi:

2.1 BQK do të alokoje letrat me viere të Qeverisejokonkurruese me çmim te
njefishte te ankandit.

2.2 Thesari, duke vepruar përmes BQK-se, e ruan te drejten e ndryshimit te
mekanizirnit të çmimit ashtu sic e konsideron të nevojshme dhe kur C
konsideron të nevojshme. Akteret Primare do të njoftohen në mënyrC
adekuate lidhur me çdo ndryshim në mekanizmin e çmimit.

2.3 Te gjitha Bonot e Thesarit, Notat dhe Obligacionet e Qeverise do të
shlyhen (paguhen) përmes llogarise rrjedhese të Akterit Primar nC BQK.
Pjesemarrësit duhet tC sigurojnë qe mjetet të deponohen tek Akteri
Primar në kohen e dorezimit te ofertes tek Akteri Primar ose me
pelqimin e Akterit Primar në dawn e Shlyerjes.

3. Ye ardhurat nga Maturimi:

3. I NC apo para dates së maturirnit, Thesari do tC udhezoje BQK-ne që të
debitoje Ilogarine rrjedhese të MF-se per pagimin e të gjitha shumave të
pagueshme nC afatin e pagesës. Pas kesaj, nC dawn e maturimit BQK do
tC kreditoje Vleren e EmCtuar ose Shumën e Emetuar tC Letrave me
Vlere te Qeverise ne Ilogarine(te) rrjedhese të Akterit Primar nC BQK
dhe secili Akter Primar do tC kreditoje shumat perkatese ne Ilogarite e
klientCve ne tC njëjtCn dite.
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Neni 5
Procedurat per Riskontimin e Transaksioncve

A. RISKONTIMI I LETRAVE ME VLERE TE QEVERISE ‘it BLERA NE
BAZA KONKURRL’BSE

Bankat komerciale:

I. I Para ushtrimit të s drejtes per riskontim, bankat komerciale duhet së pan
të tentojne të lidhin marreveshje të riblerjes ose me një banke tjeter
komerciale ose me BQK-ne.

1.2 Shuma minimale e riskontueshme ne BQK eshte nje milion (1,000,000)
Euro të Letrave me Viere të Qeverise den ne një maksimum mujor të
Vlerés se Emetuar te Letrave me Vler te Qeverisë te barabarte me
pesembedhjete perqind (15%) të kapitalit tC nivelit të pare per secilen
banke. Norma e denimeve të aplikueshme ështe norma e skontimit të
BQK-se, që Ilogaritet në njëzet e pesë perqind (25%) të çmimit me të ulet
në tregun sekondar, ose nëse nuk ka çmim të tregut sekondar, atëhere
përdoret çmimi i ankandit primar. BQK e ruan të drejten që te ndryshoje
kutirin mujor dhe denimet e skontimit ashtu sic e konsideron të nevojshme
dhe kin e konsideron të nevojshme. Kerkesat per riskontim duhet të
dorCzohen në BQK den në ora 15:00 në çdo dite pune. BQK e ruan të
drejten që të refuzoje cilendo kerkese.

1.3 Formularet e kerkeses per riskontim mund të merren nga uebfaczja e
BQK-se ose fizikisht në BQK.

1.4 Pas shqyrtlmit te kerkeses per riskontim, BQK nxjerr nje njoftim per
riskonti ml it

1.5 Te ardhurat nga riskontimi kreditohen ne Ilogarine aktuale të bankes
perkatese.

B. RISKONTIMI I LETRAVE ME VLERt TE QEVERIS TE BLERA NE BAZA
JOKONKURRUESE

Bonot e Thesarit, Notat dhe Obligacionet e Qeverise të blera në baza jokonkurruese
nuk mund të riskontohen në mënyrë tè drejtperdrejte ne BQK. Investitoret që
dCshirojnë të shesin Letrat me Vlere të Qeverise në tregun sekondar duhet ta bejnC
kete përmes Aktereve Pnimare, të diet sipas kesaj rregulLoreje jane te obliguar që të
Iehtesojnë të gjitha transaksionet në tregun sekondar.
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PJESA B
PROCEDURAT PER TREGUN SEKONT)AR

Neni 6
Procedural e tregtimit në tregun sekondar

I. Te gjitha tregtimet e Letrave me Vtere te Qeverise tie tregwi sekondar duhet te
behen përmes SRK, sistem ky në të dim kane qasfr vetëm Akteret PrimarC dhe
BQK.

2. Paraleiisht me SRK gjithashtu duhet të funksionoje edhe tregu TPK. Pas arritjes
së marreveshjes mes dy paleve në një transaksion, oferta duhet t’i komunikohet
Akterit Primar dhe duhet të regjistrohet në mënyrë elektronike ne SRK në mënyrë
të veçantë nga secili Akter Primar. çmimi I ofertes, identifikimi I letres me vlerë
që do të tregtohet, informatat e Liogarise si dhe disa informata tjera duhet te
regjistrohen ne SRK nga secili Akter Primar.
Kur letra me viere tregtohet mes Akterit Prirnar due klientit te tij, atehere te dyja
anët e transaksionit duhet tC regjistrohen në SRK nga ai Akter Primar. Te dyja
palet Jane prgjegjese per të siguruar saktësine e informaconit të dorezuar.

3. SRK duhet të perputhet me informatat per tregtimet elektronike te regjistruara nga
secilil Akter Primar, ndersa kliringu dhe shlyerja do te behen në mënyrë
eiektronike në librat dhe regjistrat e SRK dhe Iiogarite aktuale të Aktereve
Primarë ne BQK do tC debitohen ose kreditohen perkatesisht, sic eshtë drejtuar
dhe autorizuar nga informatat e regjistruara nga Akterët Primar. Data e pagesës
per të gjitha tregtimet ne tregun sekondar eshte T+1 ose ne diten e ardhshme te
punes.

4. Tregtimi do të zhviilohet në të gjitha ditët në te chat BQK eshte e hapur per punë
nga ora 10:00 den tie ora 14:00. Megjithate, orët e tregtimit mund të ndryshohen
nga BQK pas njoftimit te të gjithe Aktereve Primar.

PJESA C
SISTEMI I AKTEREVE PREWAR

Neni 7
Dispozitat e Pergjithshznc

BQK në konsultim me Thesarin do të percaktoje të drejtat dhe detyrimet e
Aktereve Primar lidhur mete gjitha transaksionet e Letrave me Viere të Qeverise.

2. AkterCt Primar duhet te jene te perkushtuar ne pjesëmarrjen e tyre ne Tregun
Primar dhe per avancimin e aktiviteteve të tregtimit në Tregun Sekondar.

In
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3. Aktivitetet e Aktereve Primar perfshijne blerjen dhe shitjen e drejtperdrejte si dhe
huadhënien e Letrave me Vlere të Qeverise. Per shitjen dhe huadhenien e letrave
me viere të Qeverise do të miratohet nj rregullore e veçante që duhet të perfshije
nje formular model te marreveshjes per riblerje.

4. Akteret Primar do të autorizohen nga BQK dhe registrohen si Akter Primar.

5. BQK do të aprovojë kerkesat e bankave specifike per fitimin e statusit të Akterit
Primar në baze tC pajtueshmerise së ketyre bankave me sa vijon:

5.1 Kerkesat e Kapitalit dhe Likuiditetit të përcaktuara nga BQK.

5.2 Pikat e referimit tC integritetit institucional dhe operacional.

5.3 Identifikimin e personave të autorizuar per të vepruar ne emër të Bankes si
Akter Primar.

5.4 Zbulimin e të gjitha gjetjeve dhe/ose masave disiplinore të shqiptuara nga
Departamenti per Mbikeqyrjen e Bankave në BQK.

5.5 Kriteret tjera qe konsiderohen të nevojshrne nga Thesari ose BQK.

6. Komiteti i Likuiditetit shqyrton aplikacionet per fitimin e statusit të Akterit Primar
dhe rekomandon pranimin ose refuzimin e secilit aplikacion. Ne baze të ketij
rekomandimi, BQK dhe Akteri perkats Primar nenshkruajne Marreveshjen per
Akterin Primar.

7. Komiteti i Likuiditetit shqyrton të gjitha aktivitetet e Operatoreve Primare lidhur
me letrat me ‘litre te Qeverise në haze tremujore per të konstatuar nest Akteret
Primar jane duke i respektuar kerkesat dhe nëse jane duke i permbushur
pergjegjesite e Aktereve Primare të përcaktuara nC lcete rregullore. Mosrespektirni
I kerkesave të kësaj rregulloreje mund të rezuitoje në, sa vijon:

7.1 Pezullimin e perkohshem të statusit të operatorit Akterit Primar; ose

7.2 Revokimin e perhershem të statusit të Akterit Primar.

Neni8
Detyrimet e AkterevePrimar në Ankand

Dispozitat e pergjithshme:

I. I Akteret Primar do të dorezojne oferta per veten e tyre dhe të gjitha ofertat
e pjesëmarrësve te tjerë duhet të dorezohen ndaras nga Akteri Primar.
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1.2 Akteret Primar duhet të respektojne te gjitha rregullat dhe rregutloret per
ankandin e emetimeve fihlestare te miratuara nga Thesari dhe BQK.

2. Kerkesat per Ankandin Primar:

21 Akteret Primar duhet t’i favorizojne tregtimet dhe urdhrat e ankandit të
klienteve në raport me ato tC Aktereve Primar. Akteri Primar nuk duhet te
tregtojë ose vendose një urdher në ankand si principal per letrat me viere të
Qeverise para tregtimeve ose urdherave të klienteve me qellim të realizimit te
perfitimit përmes tregtimit tC rnevonshem të letrave me vlere.

2.2 Akteret Primar Jane te obliguar që të dorezojne oferta fituese në mCnyrë të
rregullt. Komisioni i Likuidimit do te monitoroje aktivitetet e te gjithe
Aktereve Primar per te percaktuar nëse secili Akter Primar është duke i
permbushur obligimet e tiJ per dorezimin e ofertave konkurruese dhe fituese.

2.3 Ofertat e vete Aktereve Primar në ankand duhet te Jene në paJtim me nivelet
e tregut per letrat me vierte te Qeverise qeJane hedhur në ankand.

3. Obligimet e Thesarit:

3.1 Thesari do te takohet rregullisht me Akteret Primar me qellim tC marrjes se
keshillave dhe rekomandimeve të tyre lidhur me emetimet e ardhshme të
borxheve.

3.2 Thesari do të takohet individualisht me Akteret Primar individual per të
diskutuar çeshtje që kane të bejne me akterin përkates primar ose me kushtet
e pergjithshme te tregut.

3.3 Thesari do të beje shpallJe të rregullta dhe të paralajmeruara lidhur me kohen,
e ankandeve të ardhshme shumat dhe maturimin e ankandeve të ardhshme,
duke perfshire:

3.3.1 Nje vieresim tremujor te planeve të huamarrjes per tremujorin e
ardhshem.

3.3.2 Nje shpallje mujore lidhur me planet per emetime gjate muajit të
ardhshem.

3.3.3 Ankande specifike Jo me shume se tn dite pune para dates së
mbajtjes së ankandit.

4. Obligirnet e Aktereve Primar në Tregun Sekondar:
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4.1 Thesari dhe BQK-ja Jane pergjegjes per monitorimin e të gjitha aktiviteteve
në tregun sekondar të Letrave me Viere te Qeverise.

4.2 Akteret Primar Jane te obliguar të mbajne oferta dhe kerkesa të qendrueshme
në minimum njeqindmije (100,000) Euro në platformen e tregtirnit të SRK
per të gjitha letrat me viere të Qeverise të papaguara (outstanding).

4.3 Secili Akter Primar I Letrave me Viere të Qeverise duhet tC mbaje njC nivel
minimal te aktivitetit në tregun sekondar që percaktohet nga Komiteti I
Likuiditetit.

5. Kerkesat e pajtueshmërise te Aktereve Primar:

5. I Akteret Primar Jane të ndaluar që te pranoJne ose paguajnë çfaredo tarife
ose komisioni per aktivitetet në tregun sekondar, përveç çmimit te shitjes
ose te ofertës së kuotuar.

5.2 Tregtimi ne tregun e TPK është specifikisht I autorizuar ndermjet
Aktereve Primar dhe ndermjet institucioneve që nuk jane Akter Primar ose
individC. .Megjithate, te gJitha transaksionet duhet të regjistrohen ne SRK.

Neni9
Kërkesat teknike dhe të raportimit

Kerkesat e raportimit

I .1 Akteret Primar duhet të mbaJne shenime per aktivitetet e tyre perkatese ne
Tregjet Primare dhe Sekondare sic kerkohet nga Thesari dhe BQK-ja.

1.2 Bankat duhet të respektoJne procedurat e raportimit të percaktuara nga BQK
ja.

1.3 Akteret Primar jane te obliguar të përgatisin raporte mujore të fitimeve dhe
humbjeve sa u perket Letrave me Viere të Qeverisë si dhe te gjitha raportet
tJera që nuk përgatiten si pjesë e sistemit SRK, sic kerkohet nga BQK
dhe/ose Thesari:

1.4 Akterët Primar duhet të mbajne nje regjister të inventarit të tyre ditor të
financuar pCrmes Marreveshjeve të riberjes.

2. Kerkesat Teknike:

2.1 Akteret Primar duhet të kene hapesire të dedikuar tC zyres per punonjësit e
tregtimit dhe shitJes.



2.2 Akteret Primar duhet të posedojne pajisjet e komunikimit të nevojshme perkomunikimin me Akteret tjerë Primar, klientet, BQK dhe SRK. SeciliAkterUt Primar shprehimisht kerkohet që të sigurojnë dhe të mbajne, meshpenzime të veta. pajisjet e nevojshme të teknoLogjise informative dukeperfshire kompjuteret dhe pajisjet tjera që mundesojne qasjen ne SRK dheBQK:

2.2.1 Secili Akter Primar duhet gjithashtu të sigurojë:

a) Një sistem të Iidhjeve telefonike me se paku nga një
(I) lidhje telefonike per çdo tregtar dhe punonjës te
shit] es.

b) Makina faksi.
c) Kompjuter desktop dhe printer.
d) Kalkulatore financiare ose programe per llogaritjen

e çmimeve të letrave me vlere si dhe per Ilogaritjen
e normës së kthimit ne maturim.

e) Ekran të tregtimit dhe të të dhenave.

2.2.2 Kapacitete të brendshme teknike per përgatitjen e raporteve per:

a) Humbjet dhe fitimet ditore.
b) Vieresimin ditor të tregjeve.
e) Aktivitetet e tregtimit dhe shitjes.
d) Aktivitetet e klienteve.
e) Rishikimin e kreditit të tregtimeve aktuale të hapura

me kiiente.
f) Si dhe raportet të tjera qe kerkohen nga Thesari dhe

BQK-ja.

Neni 10
Struktura Organizative

Organogrami:

1.1 Akteret Primar duhet të dorezojne né Thesar dhe ne BQK një organogram tëAkterit perkates Primar si dhe njC liste me emrat e personave me pergjegjesimenaxheriale per aktivitetet e tregtimit. Kjo liste duhet të perfshije, si vijon:

I.!.! Te gjithe personat pergjegjes per mbikeqyrjen e aktiviteteve të tregtimitte Letrave me Vlere të Qeverise.

1.1.2 Te gjithe personat e autorizuar per blerjen ose shitjen e Letrave me Viere
të Qeverise, duke përfshire menaxherin e departamentit. Te gjitha ndryshimet e
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personave të autorizuar per ushtrimin e aktiviteteve të tregtimit duhet tëraportohen në Thesar dhe BQK.

1, 1-3 Menaxheri pergjegjes per operacionet e kliringut dhe shlyerjes.

1.2 Akteret Primar nuk mund te punësojnë persona që jane zyrtarisht te ndaluarqe të marrin pjesë në investimin e letrave me viere apo ne aktivitete tCtregtimit ose shitjes nga Banka Qendrore ose cilado burse tjetër të aksioneve.

2. Sistemet dhe Procedurat:

Secili Akter Primar duhet të vendose dhe paraqesë procedurat per monitorimin eaktiviteteve të tregtimit dhe kufizimit tC riskut sa I perket organizimit dhe politikaveiristitucionale. Keto duhet të perfshijne:

2.3 Politiken Kreditore që perfshin procedurat per percaktimin e
kufizimeve per tregtimet e hapura me klientet, duke perfshire
kufizimet per Marreveshjet e ribLerjes në haze të kilenteve ose të
kunderpaleve.

2.4 Procedurat e Politikes së Riskut per percaktimin e kufijve
pozicionale institucionale sa u përket Letrave me Vlere të
Qeverise.

2.5 Procedurat e Politikes sC Riskut te Departamentit per percaktimin
e kufijve pozicionale te tregtareve individual si dhe per
percaktimin e të gjitha kunderpaleve ne Letrat me Vlere te
Qeverise.

2.6 Politika e Pajtueshmerisë përmes të cUes krijohet sistemi per
monitorimin e pajtueshmerise institucionale dhe individuale me
rregulloret e shitjes dhe tregtimit, nga Banka Qendrore e Kosoves
dhe nga Thesari.

Neni 11
Integriteti Personal

Integriteti Personal:
IAkteret Primar dhe personeli i tyre nuk mund të bejne dekiarata apo tëangazhohen ne aktivitete qe mund të kuflzojne zhvillimin e nje tregu të Lire dhe tëhapu.r të Letrave me Vlere te Qeverise. Aktivitetet me poshte kons.iderohen seperbejne shkelje tC kesaj rregulloreje. Aktivitetet tjera, që nuk Jane radhitur meposhte per qe e pengojnë zhvillimin dhe flanksionimin e tregut jane gjithashtu tCnda.Iuara.
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1. [.Shtremberimi i Tregut — Punonjesit e Aktereve Primar nuk duhet te shperndajnethashetheme ose informata të rrejshme per tregun, nivelet e çrnimeve osepjesemarresit në treg.

1.1.2 Nxitja e Klienteve — Klienteve nuk duhet t’u ofrohet dhe punonjësit e AkterevePrimar nuk duhet te pranojnë çfaredo forme te kompensimit monetar ose kompensimittjetër, si nxitje per gjenerimin e aktivitetit.

1.1.3 Manipulimi — Akteret Primar nuk duhet të angazhohen ne aktivitete që kane perqellim manipulimin e çmimeve të tregut ose pengimin e funksionimit efikas te tregut.

1.1.4 Tregtimi Personal — Punonjësit e Aktereve Primar duhet të marrin aprovimin epajtueshmerisC para se te angazhohen në tregtime personale ose në aktivitete të investimittë Letrave me Viere te Qeverise ose ne aktivitete që Jane drejtperdrejt te lidhura metregun e Letrave me Viere të Qeverisë. Pronesia në ekuitete, obligacione, fonde tendersjella të investimit ose instrumente tjera financiare duhet t’i raportohet zyrtarit tëpajtueshmerise të zyrtarit pergjegjes per Tregtimin e Letrave me Vlere ose menaxhereveperkates të Aktereve Primar.

Neni 12
Ndeshkimet Penale

I .Aktivitetct Kriminale

Marreveshjet e fshehta dhe mashtrimi me Letrat me Vlerë perben vepër penale, ashtu qC:

1.1.1 Kushdo qe merr pjesë në blerjen ose shitjen e Letrave me Vlere ne Tregun eLetrave me Vlere të Qeverise dhe lidh marrëveshje të fshehte me një ose me shumepjesëmarrCs me qellim të ndikimit të tregut sa I përket normës se kthimit (yield-it),çmirnit ose shumes se Letrave me Vlere të Qeverise të blera në ankand ose në tregunsekondar ose që angazhohet në ndonje transaksion, praktike ose mënyrë te veprimitqë përben mashtrim të pjesemarrësve të tjere në treg, denohet me gjobe dhe meburgim den në pesC vite.

1.1.2 Kushdo që me qellim të perfitimit per veten e tiJ/saj ose per një person tjeterangazhohet në njC transaksion, praktike ose mënyrë tC veprimit në blerjen ose shitjene Letrave me Vlere të Qevenise përmes mashtrimit, ose që nxit nje person tjetër që tëkryejë ose të mos kryeje një vepnim që eshte në deme te interesave të tijlsajpronësore denohet me gjobe dhe me burgim den në pesë vite.

1.1.3 Nese veprat penale të percaktuara në paragrafèt I dhe 2 te ketij nenirezultoJne në fitime mateniale që teJkalojne peseqind mije (500,000) Euro,secili kryerës I ketyre veprave penale do të denohet me gjobe dhe burgim
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nga tre den në dyrnbëdhcte vito si dhe ndaj tij/saj shqiplohet masa ekoniflskimit të ,enlitimeve mateniale të knijuara Si rezultat I veprës penale.

Neni 13
Shoqata e Aktereve Priinar

Akterët Pnimar duhet të themelojne një ShoqatO tO Al<tereve Pnimar dhe secili AlderPrimar duhet e jew anOtar aktiv i kOsaj shoqate.

2. Shoqata e AkwrOve Primar do ti propozoje Thesarit dhe [3QK rregullat e tregtimit sidhe procedurat dhe ndryshimet nO rregulloret ekzistuese. Koto rregulla dheprocediira to tregti mh do to pOrfshijne. pa ii kufizuar:

2.1 MetodOn e kuotimit tO çmimeve pOr AkterOt tjerO Prirnar.

2.2 ShLImOn standarde.

2.3 Sti trirjen maksimale,

2.4 Procedurat standarde tO shlyerjes (pagesOs) pOr tregtimet nO tregun sekondar.
2.5 Oret e tregtimit.

2.6 Meloden e kuotirnit tO çmirnit per transaksionetjostandarde.

!Kjo rregul lore niratohet dhe hyn nO fuqi ne daWn e poshtOshOnuar.

Data: 16.12.2011

MinistOr i Financave Guvernator i Bankes Qendrore to
Republikes sO Kosoves
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