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Ligji Nr. 05/L -008

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-035 PËR
RIORGANIZIMIN E NDËRMARRJEVE TË CAKTUARA DHE
PASURISË SË TYRE
Kuvendi i Republikës së Kosovës;
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Miraton

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-035
PËR RIORGANIZIMIN E NDËRMARRJEVE TË CAKTUARA DHE
PASURISË SË TYRE
Neni 1
Qëllimi
Qëllimi i këtij ligji është plotësimi dhe ndryshimi i Ligjit Nr. 04/L-035 për Riorganizimin e
Ndërmarrjeve të Caktuara dhe Pasurisë së tyre (Gazeta Zyrtare, Nr. 23, 26.10.2011) Në
tekstin e mëtejmë: Ligji.

Neni 2
Neni 22 paragrafi 1 i ligjit bazik fshihet dhe riformulohet si në vijim:
1. Plani alternativ për riorganizim - brenda tetëmbëdhjetë (18) muajve pas datës së
publikimit të Njoftimit, për afatin e parashtrimit të kërkesave, në pajtim me nenin 17
të këtij ligji, administratori përgatit Planin e Propozuar për Riorganizim dhe e dorëzon
atë para Komisionit të Kreditorëve. Një kopje e këtij plani i dorëzohet në të njëjtën
kohë gjykatës. Gjykata mund të zgjasë periudhën prej tetëmbëdhjetë (18) muajsh, në
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maksimum prej tridhjetegjashtë (36) muaj, pas një apo më shumë kërkesave të
dorëzuara në Gjykatë nga Administratori, përfshirë arsyet për një kërkesë të tillë.

Neni 3
Neni 41 paragrafi 1, i ligjit bazik, fshihet dhe riformulohet si në vijim:
Gjykata lëshon vendim për fillimin e procedurave të likuidimit në bazë të Ligjit të
ndryshuar për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, pas kalimit të periudhës prej
tetëmdhjetë (18) muajsh nga afati maksimal i lejuar me nenin 22 të ligjit bazik dhe me
pajtim me neni 2 të këtij ligji dhe, në rast se edhe pas këtij afati:

Neni 4
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.
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Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës,
________________________
Kadri VESELI
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