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e-prokurimi Prokurimi Publik 

1 Regjistrimi 

Për të përdorur sistemin e prokurimit elektronik, duhet të regjistroheni dhe të pajiseni me një llogari 

përdoruesi. Kjo mund të realizohet duke u regjistruar online si operator ekonomik.  

Regjistrohuni me zgjedhjen e menysë “Regjistrimi” dhe pastaj plotësoni format e të dhënave dhe 

informatat e organizatës dhe të përdoruesit. Gjatë regjistrimit do të njoftoheni me “Kushtet e 

përgjithshme” me të cilat duhet të dakordoheni në nënyrë që të përfundoni procedurën e regjistrimit 

me sukses. Pasi të shtypni butonin “Ruaj” në formën e fundit, kontrolloni e-mailin me të cilin jeni 

regjistruar, ku do të pranoni njoftimin për regjistrim të suksesshëm dhe linkun për aktivizim të 

përdoruesit.  

Pas aktivizimit të suksesshëm të përdoruesit do të keni qasje në sistemin elektronik të prokurimit 

publik. 

2 Regjistrimi i operatorit ekonomik 
2.1 Operatorët ekonomik 

Në sistemin elektronik të prokurimit publik rolet e përdoruesve janë të paracaktuara. Varësisht nga 

roli janë të caktuara të drejtat dhe mundësitë. Brenda një  organizate  është e mundur të regjistrohen 

më shumë se një përdorues. 

Pas regjistrimit përdoruesi e merr rolin "Admin OE” i cili ka mundësi të krijojë përdorues të ri brenda 

organizatës dhe u cakton rolin përkatës – që mund të jetë rol për shkarkim të dokumenteve.  

2.2 Funksionalitetet të cilat janë në dispozicion pas regjistrimit të përdoruesit: 

Administratori i operatorit ekonomik: përdorimi i kërkimit të avancuar, përditësimi i shënimeve  për 

organizatën, përdorimi i kritereve të kërkimit (filtrat), pranimi i  e-mailit sipas kritereve të kërkimit, 

krijimi i përduruesit të ri brenda organizatës, pranimi i dokumentacionit, shtëpiza personale, shtëpiza 

e përbash në nivel të organizatës  ( njoftimet nga të gjithë përdotuesit brenda  organizatës ). 

Operatorët ekonomikë: me përdorimin e kërkimit të më parshëm ,me përdorimin e kritereve të 

kërkimit (filterit), pranimi i dokumentacionit , shtëpiza personale . 

Pranimi i dokumentacionit : pranimi i  dokumentacionit , shtëpiza personale, numër i pakufizuar i 

përdoruesëve brenda organizatës . 

Gjithë ashtu edhe shërbimet me funksionalitete të avansuar: 

- përkujtues 

- e - mail e rekapituluar 

- publikimet interesante 

Për tu regjistruar si operator ekonomik në sistemin e prokurimit publik duhet të ndiqni këta 

hapa: 

Hapni faqen e prokurimit elektronik e-prokurimi.rks-gov.net, shkoni tek menyja Regjistrimi dhe 

zgjedhni Operator ekonomik (Personi juridik). 

http://www.e-prokurimi.rks-gov.net/
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Figurë 1. Operatorët ekonomikë 

2.3 Kodi sigurisë 

Përdoruesi në hapin  e dytë  duhet të plotësojë kodin e sigurisë që sistemi të dijë se regjistrimin në 

sistem  e kryen personi e jo makina ose mjeti.  

 

Figurë 2. Regjistrim i kodit të sigurisë 

Butoni anash përdoret për refresh të kodit dhe pastaj sistemi gjeneron kod të ri. Në rast të pritjes më 

të gjatë, kodi do të skadojë dhe kur të provoni të kaloni në hapin e dytë do të merrni paralajmërimin 

se kodi i sigurisë ka skaduar. Pastaj e përdorë butonin refresh që të merrë nga sistemi kod të ri  dhe 

përsëri shkruan dhe pastaj klikon ruaj /vazhdo. 

 

Figurë 3. Paralajmërim për vlefëshmëri dhe mbarimin e kodit 
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2.4 Informatat për subjektin ekonomik 

Në hapin e dytë e regjistroni emrin e organizatës  dmth. subjektin ekonomik. Vlera e parazgjedhur e 

shtetit është Kosova, por duke klikuar në  loockup e hap formën e re me regjistrin e shteteve ku 

zgjedh ate që  dëshiron . Operatorët ekonomik me biznes të regjistruar në Kosovë duhet të shënojmë 

vetëm numrin fiskal, dhe të dhënat e tyre kryesore do të plotësohen automatikisht nga 

ATK.Operatorët ekonomik të jashtëm duhet t'i plotësojnë vetë të gjitha shënimet. 

 

 

Figurë 4. Vendosja e shënimeve themelore të subjektit ekonomik 

 

2.5 Adresa e operatorit ekonomik 

Për regjistrimin e adresës së re zgjedhet alternativa „I ri“ dhe regjistro shënimet e detyrueshme: 

- Tipi i adresës ,  

- Adresa,  

- Numri postal , 

- Vendi; 

Shënimet jo të detyrueshme: 

- Telefoni,  

- Telefaksi,  

- E-mail, 

- Vërejtje. 

Është e detyrueshme dhe e nevojshme të regjistrohet adresa e selisë dhe adresa e  llogarisë,  

pavarësisht se a janë adresat e njëjta. Nëse deshironi t’i modifikoni shënimet e regjistruara apo të  

fshini ndonjë adresë, është e nevojshme të shënohet  adresa e dëshiruar , dhe pastaj e zgjedhni  

alternativën „Ndrysho/refuzo“. 
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Figurë 5. Regjistrimi i adresës 

Pas regjistrimit të adresës sistemi iu transferon në pjesën ku i regjistroni shënimet e përdoruesit. 

Forma e përdorimit është identike me formën   "Regjistrimi i operatorët ekonomikë   (personi fizik)" 

dhe mundet të shikohet në këtë artikuj të udhëzimeve të  përdoruesit. 

3 Regjistrimi i operatorit ekonomik - personi fizik 

Procedura e regjistrimit fillon me klikim në   „REGJISTRIMI“ në faqen e-Prokurimi. 

Përdoruesi e zgjedh  regjistrimin  e personit  fizik.  

 

Figurë 6. Regjistrimi i personit fizik 

3.1 Kodi i sigurisë 

Përdoruesi në hapin  e dytë  duhet të plotësojë kodin e sigurisë që sistemi të dijë se regjistrimin në 

sistem  e kryen personi e jo makina ose mjeti.  
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Figurë 7. Regjistrimi kodit i sigurise 

Butoni anash përdoret për refresh të kodit dhe pastaj sistemi gjeneron kod të ri. Në rast të pritjes më 

të gjatë, kodi do të skadojë dhe kur të provoni të kaloni në hapin e dytë do të merrni paralajmërimin 

se kodi i sigurisë ka skaduar. Pastaj e përdorë butonin refresh që të merrë nga sistemi kod të ri  dhe 

përsëri shkruan dhe pastaj klikon ruaj /vazhdo. 

 

Figurë 8. Paralajmërim për vlefshmërin dhe mbarimin e kodit 

3.2 Shënimet themelore për përdoruesin 

Në hapat vijues regjistrohen shënimet e përdoruesit, në të vërtet pranuesit të dokumentacionit për   

konkurrim. Shënimet e detyrueshme janë ato të shenuara me shenjën (*). 

 

Figurë 9. Shënimet e informacionit themelor të përdoruesit 
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3.3 Përzgjedhja e gjuhës 

Përdoruesi e zgjedh gjuhën e cila në të ardhmen do të jetë gjuha kryesore/default. Pavarësisht nga 

kjo përdoruesi mund të ndryshoj gjuhën përmes formës edhe pas përfundimit të regjistrimit. 

 

Figurë 10. Zgjedhje gjuhës  

3.4 E - mail i përdoruesit 

Gjithashtu, si shënim i detyrueshëm është e-mail adresa e përdoruesit , që sistemi të ketë mundësi të 

dërgon njoftime me e-mail, siç janë: 

- E-maili për aktivizimin e llogarisë së përdoruesit 

- Shënimet shtesë për procedurën për të  cilën e keni marrë dokumentacionin për konkurim. 

- Ju duhet të konfirmojë adresën e-mail! 

 

 

 

Figurë 11. Shënimi i e-mailit të përdoruesit 

3.5 Pyetja sekrete /përgjegjja në pyetjën sekrete 

Plotësoni fushat me pyetjet sekrete dhe përgjigjen në pyetjen sekrete e cila shërben me rast të 

humbjës të fjalëkalimit. 
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Figurë 12. Pyetja sekrete 

3.6 Emri  i përdoruesit dhe fjalëkalimi 

Emri i Përdoruesit - vetë e përcaktoni (p.sh. mbiemër, emëri.mbiemër etj.). 

Fjalëkalimin - gjithashtu  vet e përcaktoni. 

Kushtet për dhënjen e sakët të fjalëkalimit: 

- Gjatesia minimale 8 simbole 

- Duhet të përmban më së paku  1 shifër 

- Nuk duhet të filloj me emrin e përdoruesit 

- Karaktere që nuk janë të lejuara:<>\/“:*?| 

 

Figurë 13. Emri përdoruesit dhe fjalëkalimi 

3.7 Kushtet e përgjithshme 

Para përfundimit të procedurës së regjistrimit përdoruesi patjetër duhet të pranojë kushtet e 

përgjithshme të afarizmit, të cilat mund të shikohen me klikim në „Kushtet e përgjithshme të 

afarizmit “, të cilat i  përcakton KRPP. 

 

Figurë 14. Pranimi i kushteve të përgjithshme  
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3.8 E-mail aktiviziues 

Me klikim në butonin “RUAJ“ shënimet për regjistrim i dërgohen automatikisht me e- mail  shërbimit 

për përdorues  dhe vetë përdoruesit. Në  e – mailin të cilin e pranoni gjendet linku për aktivizim. 

Duke klikuar atë përdoruesi  ka aktivizuar llogarinë me të drejtat e përdoruesit. 

 

Figurë 15. Aktivizimi  e-mail 


